
The Powerpuff Girls vs. Sailor
Moon

En jämförelse av två animerade barnprograms
underliggande diskurser

Yasmin Lörtscher

C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för kultur- och
medievetenskaper vid Umeå Universitet

Programmet för Medie- och kommunikationsvetenskap, öppen inriktning

Ht 2013

Handledare: Simon Lindgren

1



Abstract

This study is about underlying discourses of two tvseries for children from opposite parts of the globe.

Focus lays on which morals and values adults choose to teach children through popular culture, even on

an unaware basis and how does differ, or not, between different societies.

The theoretical framework chosen for this study are semiotics in combination with the concept of the

gaze by Laura Mulvey. Semiotics is the study of signs and their underlying meanings constructed by

society. By studying popular culture with the tools provided by semiotic analysis it is possible to

discouver underlying myths, social constructions of society, that are reproduced over and over again to

remain alive. Mulveys theory of the gaze is helpfull in the process of decoding those constructions to

discover the dominant partys and norms represented.

In this particular study underlying structures such as patriarcal power relations, unequality between the

representation of different ethnicities and the consistent presents of the male gaze where discovered. The

conclusions made are that some social constructions are more global then others and that popular

culture in a high degree mirrors societies norms, preferences and values.
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1. Inledning

Det var på 1990talet som barnprogrammen på tv tog fart ordentligt. Det årtiondet kom program som

Luftens Hjältar, Doug, Tiny Toon Adventures, Batman, Spindelmannen, Aladdin, Johnny Bravo,

Svampbop Fyrkant, Powerpuffpinglorna, Sailor Moon och många fler. Majoriteten av 90talets

succéserier är producerade i väst, ett av undantagen är Sailor Moon.

Under 90talets boom av nya barnprogram var majoriteten av dessa amerikanskproducerade medan en

liten del var brittiska och nationella för enskilda länder. Även bland program för vuxna ser fördelningen

liknande ut med majoriteten amerikanska program. Trots den enorma mängden populära program i

andra delar av världen såsom Bollywood i Indien eller de populära såpoperorna i mellanöstern så har de

inte fått något utrymme i den västerländska tvrutan. Just Sailor Moon har dock lyckats etablera sig i

västerländsk tv, trots att den är annorlunda från den mer amerikanska cartoonstilen, och har sedan

öppnat den europeiska marknaden för fler japanska program som exempelvis Pokemon.

Barnprogram är en intressant kategori att undersöka för att de har andra kriterier beträffande innehållet

än program för vuxna. Då programmen riktar sig till samhällets yngsta medlemmar, som inte själva kan

avgöra vad som är lämpligt eller olämpligt och tenderar till att imitera vad de ser, granskas de i Sverige

och många andra länder utifrån om innehållet “kan vara till skada för välbefinnandet för barn i den

aktuella åldersgruppen” (statensmedierad.se). Detta innebär enligt statens medieråd att alla filmer och

tvserier bedöms utifrån vad deras granskare, som är kunniga inom barns utveckling, anser lämplig eller

olämplig för olika åldersgrupper. The Powerpuff Girls har i Sverige bedömts vara lämpliga för barn från

7 år medan Sailor Moon saknar åldersgräns. När programmen har granskats och fått åldersgränser

utifrån det släpps de till allmänheten via tv, film och biograf. När de finns tillgängliga på marknaden är

det föräldrarna som får agera gatekeeper och välja vilka program av det relativt stora utbudet de

bedömer som lämpliga eller olämpliga. Valet kan bero på vilka värderingar de vill förmedla till sina barn

genom populärkulturen de konsumerar. Att barn ska lära sig något har länge varit en tradition både i

sagor, film och även tvserier. Men vad är det barnen ska lära sig och vilka normer och värderingar ska

de utsättas för? Program producerade i väst tenderar att följa en diskurs för just väst, det gör att vi kan
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identifiera oss med karaktärer och förstå programmet, då de återspeglar mycket av våra dagliga sociala

normer. Underliggande diskurser är däremot inte lika uppenbara som grovt våld eller liknande och det

är lätt att missa värderingar vi vuxna anser vara allmängiltiga eller rätta. Människorna som arbetar med

att granska film och tvprogram är inget undantag i det avseedet, men om dessa människor har andra

normer och värderingar för att de exempelvis lever på andra sidan världen, kan dessa bedömningar se

ut på andra sätt. Ett program som exempelvis innehåller religiösa inslag kan vara accepterade i ett land

medan det inte accepteras för import i ett annat land. Om tydliga och underliggande diskurser däremot

stämmer bra överens är import en möjlighet. Det är därför intressant att undersöka vilka normer och

värderingar Sailor Moon förmedlar, som är producerad på andra sidan världen, av människor som lever

i ett annat samhälle och med en annan kultur, i jämförelse till The Powerpuff Girls som är en amerikansk

produktion.

Genom att undersöka två barnprogram från var sin sida av världen, det ena i USA och det andra i

Japan, hoppas jag öka förståelsen för vad det är för normer och värderingar som förmedlas till

människor i väst redan som barn. Programmen som barn ser på tv har granskats och kvalificerats som

lämpliga för barn. Normer och värderingar som gärna kan tas för givet och räknas som allmängiltiga är

svårt att lägga märke till då vi lever i samhället som har lärt oss dem. Men bara för att de existerar

behöver de inte vara varken rätt, sanna eller bra. I Sverige, och många andra länder, har det valts att

bedöma program och spel som innehåller våld, ovårdat språk och sexuella handlingar som olämpliga för

barn för att de kan påverkas negativt av det. De mest hörda anledningar är att de härmar vad de ser

vilket innebär att de till exempel kan bli våldsamma, de kan börja använda ett ovårdat språk eller får en

förvriden eller overklig syn på sex. Underliggande normer och värderingar som exempelvis skildringen

av ett patriarkalt samhälle kan ha samma effekt, nämligen att det fostrar ett visst syn och tankesätt.

Genom att jämföra två program som båda har nått stor spridning i västvärlden men som kommer från så

pass skilda områden på världskartan, hoppas jag kunna förstå vilka underliggande värderingar som

västvärlden anser ska läras ut till våra barn.
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1.1 Syfte

Syftet med undersökningen är att problematisera normer och perspektiv som kommer till uttryck i två

barnprogram. Detta görs med särskilt fokus på innehållets koppling till dominerande diskurser i

västvärlden.

1.2 Frågeställningar

1.) Vilka  maskuliniteter och feminiteter förekommer i programmen?

2.) Vilka normer förmedlas till mottagaren?

3.) Vilka är skillnaderna och likheterna mellan programmen?

1.3 Bakgrund

1.3.1 Sailor Moon

Sailor Moon är ursprungligen en manga tecknad av Naoko Takeuchi, en kvinnlig mangatecknare som är

bosatt i Tokyo med sin man och deras två barn. Mangan bestod i sin helhet av 18 böcker varav den

första publicerades 1991. En manga är enkelt uttryckt den japanska versionen av en serietidning.

Mangan är dock ofta i pocketformat och innehåller fler sidor än en genomsnittlig serietidning som

västvärlden känner den. Den läses dessutom bakifrån och fram, även utanför Japan, då den japanska

skrivsättet är omvänt i relation till det  i väst.

Toei Animation producerade senare en anime, en japansk tecknad serie, utav den ursprungliga mangan

som började sändas 1992. Animen omfattade då 200 avsnitt indelade i fem säsonger (IMDB 2013).

Animen har efter lanseringen i Japan spridits över hela världen som ett program riktat till barn. Det är

viktigt att poängtera att anime i många fall inte i första hand riktar sig till barn utan till ungdomar och

vuxna. I det här fallet har mangan/animen bedömts att rikta sig främst till flickor i barnålder i Japan men

har nått stor spridning även bland vuxna (Grigsby, 2004).

Usagi Tsukino är en 14årig flicka som går i 8:an. Hon beskriver sig själv som klumpig och något av en
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lipsill i början av varje avsnitt. I första avsnittet träffar Usagi på en talande, svart katt med en måne i

pannan som talar om för henne att hon ska få ett speciellt uppdrag. Uppdraget innebär att hon ska hitta

månprinsessan och skydda världen från ondska. Katten som heter Luna ger henne en magisk brosch

som förvandlar henne till Sailor Moon, krigarinnan för kärlek och rättvisa. Den ger henne magiska

krafter för att besegra ondskan i världen, ofta i skepnad av olika demoner och monster. Till sin hjälp får

hon senare ett helt lag av Sailorsenshis (på svenska ungefär soldat eller beskyddare), alla döpta efter

var sin planet.

1.3.2 The Powerpuff Girls

The Powerpuff Girls är en amerikansk tecknad serie som producerades av Craig McCracken och

sändes första gången 1998 på Cartoon Network. Serien består av sammanlagt 78 avsnitt indelade i sex

säsonger (IMDB). Programmet riktar sig i första hand till barn.

The Powerpuff Girls består av Blossom (röd), Bubbles (blå) och Buttercup (grön) och är resultatet av

ett experiment som deras “pappa” professor Utonium utförde. Alla avsnitt börjar med förklaringen till

hur Powerpuff Girlsen blev till:

“Sugar. Spice. And everything nice.

These were the ingredients chosen to create the perfect little girl.

But Professor Utonium accidentally added an EXTRA INGREDIENT to the concoction....

CHEMICAL X.

Thus, the POWERPUFF GIRLS WERE BORN!

Using their ultra super powers,

BLOSSOM, BUBBLES, and BUTTERCUP have dedicated their lives to FIGHTING CRIME and

the FORCES. OF. EVIL!!! “

De femåriga flickorna har fått var sitt utmärkande personlighetsdrag baserat på vilken ingrediens de

härstammar från. Blossom domineras av everything nice, hon är snäll, omtänksam och den mest
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eftertänksamma av trion. Hennes syster Buttercup domineras av spice, hon är den tuffaste och råaste av

dem och kanske även den elakaste. Den tredje och sista systern, Bubbles är dominerad av sugar. Hon

är den söta och sensitiva av dem och är lite naivare än sina systrar. De har alla gemensamt att de är

otroligt starka och har förmågan att flyga. Den väldigt barnsliga borgmästaren vänder sig därför genast

till Powerpuff Girlsen när det är något på tok i den annars harmoniska staden Townsville.
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2. Teori och tidigare forskning

2.1 Tidigare forskning

Mary Grigsby skrev 1998 en artikel i Journal of Popular Culture som heter Sailormoon: Manga

(Comics) and Anime (Cartoon) Superheroine Meets Barbie: Global Entertainment Commodity

Comes to the United States där hon problematiserar diskurser som förmedlas i Sailor Moon, feminism

och exporten av japansk populärkultur. Efter en sökning på DIVA hittades en studentuppsats av

Hannes Pettersson med titeln Kissing Cousins: En kritisk diskursanalys av hur homosexualitet

framställs i utvalda anime och hur de bahandlats i de amerikanska versionerna av dessa. På

uppsatser.se hittade jag bland annat Manga lockar sina läsare till medskapande: etnografisk

undersökning av en ungdomskultur av Åsa Winqvist och en rad andra studentuppsatser.

Manga/anime är ett område som har fått ökat intresse på senare år och många studentarbeten

problematiserar just deras spridning i västvärlden.

2.2 The Gaze

Filmteoretikern Laura Mulvey undersökte med hjälp av psykoanalytiska verktyg hur film stödjer och

reproducerar redan existerande sociala normer i samhället. Hennes utgångspunkt var att visa på hur film

struktureras av det patriarkala samhället genom att i Visual Pleasure and Narrative Cinema

introducera begreppet the male gaze, den manliga blicken (Mulvey, 1975). Enligt Mulveys teori är

filmer kodade utifrån en manlig tittarposition, det vill säga att filmerna är skapade på ett sätt som

behagar en manlig målgrupp (Lindgren, 2009:174).

Enligt Mulvey förekommer den manliga blicken på tre olika sätt:

 En mellan skådespelarna på duken

 En från publiken

 En från kameran

Enligt Mulvey är alla dessa blickar, som tidigare nämnts, maskulint kodade och mannen konstrueras
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som bärare av blicken. Detta gör mannen till betraktaren och kvinnan till det betraktade objektet, något

som ger mannen kontroll över blicken medan kvinnorna blir kontrollerade av den och den patriarkala

makten upprätthålls även här (Fagerström & Nilson, 2008:70). Även fast Mulveys resonemang må ha

fokuserat på film går det minst lika bra att applicera på andra situationer och populärkulturella texter

som exempelvis tvserier, böcker och bilder (Lindgren, 2008:174).

Vad Mulvey har gjort är att framhäva att film till mångt och mycket återspeglar vårt patriarkala samhälle

där kvinnor är underordnade män. En stor anledning till att den manliga blicken är så dominerande i film

är att platsen bakom kameran har innehafts av heterosexuella män som också utgör normen i vårt

samhälle. En effekt av detta är enligt Mulvey att även kvinnor ser sig själva genom den manliga blicken,

vilket är problematisk då det kan leda till att kvinnor utvecklar en skev syn på sig själva (Mulvey,

1975). Som jag tolkar det menar hon att andra människor, huvudsakligen mottagarna, kan börja se den

som en ny norm eller reproduktionen av en redan bestående norm. Genom att sexualisera kvinnor

genom exempelvis deras klädsel i en stor mängd populärkulturella texter börjar det bli mer och mer

standardiserad och visar upp en skev representation av kvinnor som bidrar till hur verkliga kvinnor ser

på sig själva. I det här fallet har det visat sig vara den manliga blicken som är den dominerande och

reproduceras i film då vi lever i ett samhälle där heterosexuella män utgör normen. Om den dominerande

blicken i film och populärkultur i stort utgörs av samhällets rådande sociala maktstrukturer betyder det

även att blicken är föränderlig.

Foucault ansåg att blicken var en maktrelation som ingås av båda parter, om än inte på samma

premisser (Krips, 2010). En maktrelation är ingenting som bestäms av naturen utan är högst föränderlig,

något vi har kunnat beskåda i utvecklingen av jämställdhet, både mellan kön, olika folkgrupper och

religiösa grupper. Med andra ord så kan andra blickar än enbart den manliga förekomma, i exempelvis

film, som sätter andra normer. Att undersöka vilka blickar som förekommer i populärkulturella texter

ger möjlighet till att belysa vilka normer och värderingar som framhävs, indirekt lärs ut och därmed

reproduceras i samhället.
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2.3 Maskulint och feminint

Genusforskare brukar skilja på det biologiska könet och det konstruerade könet. Det biologiska könet

avgör om hen är man eller kvinna, könet vi är födda som. Det konstruerade könet är inget naturligt

bestämt utan är sociala och kulturella konstruktioner och föreställningar i samhället om vad som är

feminint och maskulint. Vilka egenskaper och attributer som anses vara feminint/maskulint är med andra

ord inte biologiskt betingade och det är därför inte självklart att alla kvinnor intresserar sig för smink och

alla män för sport (Fagerström & Nilson, 2008:7).

Man/kvinna och maskulint/feminint är så kallade binära motsatspar, det vill säga ömsesidigt uteslutande

som varmt och kallt. Binära motsatspar bidrar till att förstå och strukturera upp världen omkring oss

genom att veta vad någonting är för vad det inte är, är det inte man är det en kvinna och tvärtom.

Genom att tillskriva de biologiska könen olika egenskaper utifrån könet blir vissa egenskaper typiskt

maskulina eller feminina. Dessa egenskaper är inget människan föds med utan något var och en fostras

till, vi lär oss att agera vårt kön. Egenskaper som anses vara typiskt maskulina är exempelvis stark,

aktiv, intuitiv och förnuftig medan typisk feminina egenskaper är svag, passiv och emotionell

(Fagerström & Nilson, 2008).

I populärkulturella sammanhang representeras maskulint och feminint ofta stereotypiskt fast det

egentligen finns mer än bara en maskulinitet/feminitet. Alla män/kvinnor har inte samma intressen,

egenskaper eller preferenser utan har olika sammansättningar ur ett hav av alternativ. Stereotyperna

används för att förenkla något mycket komplext och återanvänds i många olika sammanhang gärna

också som binära motsatspar. Fagerström och Nilson (2008:85f) presenterade ett reportage ur Sköna

hem där det visas två barnrumsinspirationer varav det ena för pojkar och det andra för flickor. Flickans

rum är anpassad för passiva, moderliga lekar och pryds av mjuka rosa färger medan pojkens rum går i

nyanser av blått och grönt och är anpassad för lekar där han kan speja på fienden i fjärran. Han är

utrustad med vapen och kläder som tillåter rörelsefrihet medan flickan leker tebjudning iklädd

prinsessklänning. Denna traditionella fördelningen av könsroller är ett tydligt exempel på stereotyper och

reproduktion av rådande normer. Alla flickor vill inte leka tebjudning och alla pojkar vill inte leka med

vapen men reportaget visar tydligt på vad respektive kön ska tycka om. I populärkultur förekommer

dessa stereotyper också, både i karaktärers utseende/beteende och vilken målgrupp det riktar sig till.
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Konventinell tvvisdom, som Bryan Konietzko kallar det, säger att flickor är villiga att se program om

killar men killar är inte villiga att se program om tjejer (npr.org) och på det sättet blir även populärkultur

kategoriserbar i maskulint och feminint.

2.4 Diskurs

Begreppet diskurs kan förklaras som ett givet sätt att tänka om, tala om och förhålla sig till bestämda

fenomen. Det innebär att människor tolkar världen utifrån rådande normer och situationer samt tidigare

erfarenhet. Vilken/vilka förståelse individer har är med andra ord kopplade till kontexten, var och hur de

har växt upp och levt och vilka erfarenheter som har gjorts och hur de har bemöts. Olika kulturer kan ha

andra rådande diskurser och de kan förändras över tid, men det är diskurser som är ramverket för hur

människor tolkar information (Fairclough, 1992:63). Enligt Faircloughs (1992) resonemang är diskurser

en nödvändighet för att bibehålla makrelationer i samhället. Det är dock inte enbart de som gynnas av

att maktrelationen/erna bibehålls utan även den som kan anses missgynnas av situationen kan bidra till

upprätthållningen om än kanske omdeveten. Det patriarkala samhället är ett exempel på en sådan

maktrelation där även kvinnan, som drar det korta strået, bidrar till att maktrelationen upprätthålls.

Anledningen att detta sker är ofta för att diskurser gärna anses som självklart och naturligt i samhället.

2.5 Semiotik

Semiotik är studerandet av tecken, teckensystem och deras funktioner. Det var den franske lingvisten

Ferdinand de Saussure som först myntade begreppet, men han kallade det för semiologi (Storey,

2009:118). Enligt Saussures teori om semiologi består allt människoskapat av en kombination av olika

tecken. Alla dessa tecken är meningsbärande och står egentligen för någonting annat. En kjol till

exempel består av olika tecken som var och en representerar någonting annat. En kjol är både

någonting som ska skyla och värma kroppen, ett klädesplagg, och något feminint. Det är ett klädesplagg

för kvinnor. Detta är en slutsats vi kan dra för att det är vad rådande diskurser lärt oss. Om en

utomjordning skulle få se en kjol är sannolikheten stor att denne inte vet att det är ett klädesplagg och

att det helst bara ska bäras av kvinnor. Med andra ord så finns det ingen självklar koppling mellan

klädesplagget kjol och kvinnor. Det är ett samband som är skapat av samhället. Enligt Saussure är
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tecken “...godtyckliga och baserade på språkliga och kulturella konventioner” (Lindgren, 2009:64).

Tolkningen utav tecken är beroende av betraktarens tidigare kunskaper och kontexten som

tecknet/tecknen förekommer i.

2.5.1 Denotation och konnotation

För att kunna undersöka en texts underliggande mening mer strukturerat införde Barthes två nivåer: den

denotativa och den konnotativa. Denotation står för den första gradens signifikation, en bilds bokstavliga

tolkning, där det som beskrivs är det vi alla faktiskt kan se oberoende tidigare förkunskaper.

Konnotation utgör den andra gradens signifikation, den meningsskapande processen där det denotativa

tecknet ger uttryck åt någonting ytterligare. Det är dock av betydelse att nämna att denna åtskillnad

mellan de två nivåerna enbart fungerar i teorin. I praktiken är det omöjligt att se utan att tolka (Lindgren,

2009:50).

Vid en första anblick av ett eller flera tecken sker en tolkning på den denotativa nivån. En beskrivning

på en denotativ nivå är en beskrivning av vad en människa faktiskt kan se, och enbart på vad den

personen kan se. Om vi tänker oss en bild på ett stort vitt skepp där det står skrivet Titanic på så kan

alla andra människor som ser bilden se precis samma sak och därmed även beskriva samma sak. På

den denotativa nivån behövs inga förkunskaper för att kunna göra en tolkning av studieobjektet. På den

konnotativa nivån däremot så ser vi djupare än det vi människor kan se. Bilden kan nu stå för historia,

en film, en kärleksberättelse, en katastrof och mycket mer. Beroende på vad en person tidigare har sett,

hört eller fått berättad om Titanic och dess historia så konnoterar bilden olika betydelser för var och en.

En utomjording kanske inte ser någonting av exemplen i bilden utan vet inte vad ett skepp är och kanske

gör för oss helt ofattbara tolkningar. Dessa tolkningar görs i stort sett omedvetet men både visar och

påverkar vår uppfattning av verkligheten. Genom att undersöka populärkultur på denotativa och

konnotativa nivåer kan underliggande diskurser föras till ytan och belysas (Lindgren:2009).
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3. Material och metod

3.1 Material och avgränsning

Uppsatsens undersökning grundas på de tre första avsnitten av första säsongen av respektive serie för

att följa programmen från första början. Varför just två program från 90talet har valts är delvis för att

Sailor Moon, som lanserades på 90talet, var ett av de absolut första programmen från japan att nå en

stor spridning i västvärlden. Att undersöka Sailor Moon är att gå till roten av vilka kriterier ett program

behövde uppfylla för att kunna sändas i väst. En annan del är att det är sena 80talister och 90talister

som har växt upp med dessa program som kan ha påverkats av programmen och dess innehåll och som

idag lär ut dessa till nya generationer.

 Då programmen riktar sig till barn ska de inte innehålla komplicerade händelseförlopp som är starkt

kopplade till varandra. Då barn ofta inte får bestämma själva över sina tvvanor och därav kanske inte

kan följa ett program slaviskt ska avsnitten i stort sett vara oberoende av varandra. Det innebär att de

kan titta på ett avsnitt utan att tidigare ha tittat på serien och ändå kunna hänga med i händelseförloppet.

Min undersökning borde därför inte påverkas av vilka avsnitt jag har valt, då de ofta följer liknande

mönster avsnitt för avsnitt.

Varje avsnitt är ungefär 2023 minuter långt. I The Powerpuff Girls är avsnitten indelade i två delar på

ungefär 10 minuter med en oberoende historia i varje del. I avsnitten ingår även ett intro som visas om

för varje avsnitt. Både Sailor Moon och The Powerpuff Girls har haft samma intro i alla visade avsnitt

genom tiden. Båda programmen har dessutom liknande upplägg i berättelseföljden. Det börjar i

vardagliga situationer för att sedan leda till att någon skurk ställer till med problem. Problemet ska då

lösas av huvudpersonerna, något som sällan lyckas på första försöket utan en plan måste tänkas ut eller

att oväntad hjälp kommer till undsättning. Först då lyckas huvudpersonerna att återigen skapa fred i

staden.

Avsnitten kommer att vara i originalspråk vid granskning vilket innebär att The Powerpuff Girls kommer

att vara på engelska medan Sailor Moon kommer att vara på japanska vid granskningen. Mina

kunskaper inom japanska språket är ytterst begränsade och är därför beroende av undertexter på

engelska. Mina engelskakunskaper är mycket bra och språket i serierna är inte komplicerat då de riktar
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sig till barn. Anledningen till att inte ha valt att se den engelska version av Sailor Moon är för att vara

konsekvent i att se respektive serie i originalspråk.

3.2 Metodbeskrivning

Den här studien kommer ha en hermeneutisk utgångspunkt vilket innebär att tolkningarna av materialet

är baserade på mina förkunskaper och förförståelse. Här är det av intresse att fundera kring hur

trovärdig min analys blir om den baseras på mina egna tolkningar. Thurèn (2007:96) anser att inom

ramen för tolkning så finns det inget rätt och fel och därmed inte heller någon absolut sanning. Däremot

måste man alltid vara medveten om att vår förförståelse präglar vårt sätt att se på verkligheten omkring

oss mer an vad vi är ibland medvetna om. Mycket av kunskapen vi innehar tar vi förgivet då vi har

skolats in i samhället som vi lever i sedan barnsben. Därför baseras mycket av förförståelsen på kulturen

och samhället vi har växt upp i (Thurén, 2007, 60).

För att höja undersökningens trovärdighet är det därför viktigt att ställa upp tydliga ramar för vad det är

som ska undersökas och hur detta ska ske (Thurén, 2007:34). För att konkretisera undersökningen har

ett antal frågor sammanställts som ska ställas till innehållet i båda serierna. Detta innebär att varje avsnitt

kommer att granskas utifrån dessa frågor och det ska föras noggranna anteckningar under

granskningens gång. Under tittandets gång kommer jag att leta efter svar till just dessa frågor, vilket

betyder att en stor del av materialet kommer att utgöra ett bortfall och inte finnas med i analysen. Även

fast inte hela det granskade materialet kommer vara med i analysen kommer jag självklart att ta hänsyn

till kontexten de analyserade delarna finns i. Däremot kommer det inte ägnas något större fokus på det i

själva analysen.

Granskningen syftar till att ta reda på vilken eller vilka normer, perspektiv och blickar som går att

urskilja i serierna. Efter att granskningen har slutförts kommer det sammanställas en jämförelse mellan

serierna i relation till varandra inom ramen av frågan. För att framhäva materialet till analysen har sju

frågor sammanställts som kommer att besvaras med de semiotiska analysverktygen. Svaren på frågorna

ska tala om vilka maskuliniteter, feminiteter, blickar, normer och perspektiv som förekommer i de båda

programmen för att sedan analysera det insamlade materialet. Följande frågor kommer att ställas till
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innehållet i respektive program:

1.) Hur berättas historien och har serien en sensmoral?

2.) Vilken bild förmedlas av skolan?

3.) Vilka feminiteter presenteras?

4.) Vilka maskuliniteter presenteras?

5.) Hur representeras skurkarna?

6.) Vilka auktoriteter förekommer?

7.) Vem är det som vinner striden och hur?
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4. Resultat

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet. Analysen av empirin följer i diskussionsavsnittet i

kapitel 5.

4.1 Historia och sensmoral

Första avsnittet (se bilaga 1 och 2) av respektive serie är representativt för hur majoriteten av seriens

avsnitt är upplagda i former av själva historiens berättande. En markant skillnad mellan serierna är hur

snabbt tittaren kastas in i avsnittets huvudsakliga handling. I The Powerpuff Girls är den avsnittets plott

tydlig redan från början medan Sailor Moon börjar lugnt med en vanlig vardag. I The Powerpuff Girls

har de actionfyllda striderna mycket plats och vardagliga händelser hamnar i skyggundan. Sailor Moon

är tvärtom i det avseendet, Usagis privatliv är i fokus största delen av avsnittet medan själva “striden” är

något som tar upp några få minuter av över 20 möjliga. I första avsnittet tog striden inte fullt tre minuter

av 22 möjliga. En anledning till att det är lättare att hoppa in i avsnittets egentliga handling direkt i The

Powerpuff Girls är för att serien har en berättarröst. Berättarrösten kan under väldigt kort tid upplysa

tittaren om vad det är som pågår, varför scenen börjar där den börjar eller vad som hände innan scenen

där avsnittet tar vid. Den ger även större möjligheter att hoppa i handlingen utan att tappa den röda

tråden och hjälper till att summera ihop avsnittet i slutet för ett smidigt slut. Allt detta saknar Sailor

Moon och behöver därför mera utrymme för att berätta historien. Handlingen i Sailor Moon är

dessutom mera invecklad än den i The Powerpuff Girls. Sailor Moon fokuserar väldigt mycket på

relationer och känslor och introducerar nya karaktärer med jämna mellanrum. I The Powerpuff Girls är

de flesta karaktärerna samma avsnitt för avsnitt förutom skurkarna.

En gemensam del för båda serierna är att de är förutsägbara efter bara några få avsnitt. Varje serie

följer sitt eget mönster om hur avsnitten är upplagda och följer detta upplägg avsnitt för avsnitt. Det är

klart redan från början att huvudkaraktärerna kommer stöta på en fiende, slåss och vinna. Det är

dessutom liknande i hur lång tid det tar för Sailor Moon att börja strida, hur lång striden tar och hur hon

besegrar fienden. The Powerpuff Girls är förutsägbar på liknande sätt. Filmer och tvserier brukar

visserligen följa vissa regler kopplade till genre men inte lika uppenbar som i just dessa två serier. Den

tydliga ordningsföljden och uppläget i serierna kan förklaras genom att målgruppen består av barn som
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inte har samma förståelse för invecklade historier som vuxna har. Dessutom så tycker barn om och se

en och samma film eller scen om och om igen, något som många barnprogram tagit i beaktande. Ett bra

exempel på det är Teletubbies som i princip gör samma saker varje avsnitt samt visar samma lilla klipp

två gånger eller Musse Piggs klubbhus där de ofta upprepar det som har sagts eller gjorts en gång till.

The Powerpuff Girls har någon form av sensmoral i varje avsnitt som framträder med olika grad av

tydlighet. Sailor Moon brukar i regel inte ha någon sensmoral utan istället stoppa de onda från att skada

oskyldiga människor. I The Powerpuff Girls har jag kartlagt följande sensmoraler:

Avsnitt 1 del 1: Alla varelser har ett värde och det är insidan av en varelse som räknas, inte utsidan.

Avsnitt 1 del 2: Allt man gör får konsekvenser. Om man gör något som är fel men menar väl får man ta

konsekvenserna ändå.

Avsnitt 2 del 1: I det här avsnittet var sensmoralen inte speciellt tydlig men det framkommer i slutet att

professor Utonium påminner flickorna om att husdjur är ett stort ansvar.

Avsnitt 2 del 2: Man ska inte döma andra i förskott och hålla sig till sanningen. Det är viktigt att sätta

sina egna behov i bakgrunden ibland och tänka på andras bästa.

Avsnitt 3 del 1: Vissa saker har högre prioritet än andra och ens egna syskon är värda mer än, i det här

fallet, ett bråk om ledarskap. Det är viktigt att uppskatta varandra.

Avsnitt 3 del 2: Det är inte acceptabelt att ta ut sin egen frustration på andra individer.

Dessa sorters sensmoraler år sådana som är allmängiltiga i samhället men som kanske behöver

förmedlas till barn i en tidig ålder. Genom att använda någonting som barn faktiskt tycker är roligt för att

lära ut det är även det ett idag gammalt knep. I Sailor Moon förekommer det ingen sensmoral på

samma sätt då Sailor Moon stoppar varelser från att göra saker som är helt uppenbarligen fel. Det är

inte accepterat att skada andra människor, vilket är det Sailor Moon sätter stopp för avsnitt efter

avsnitt.
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4.2 Skolan

I Sailor Moon får vi se Usagis skola redan de första minuterna i första avsnittet. På den denotativa nivån

får vi veta genom en skylt att hon går på Juuban Municipal Junior Highsschool. Byggnaderna är stora

och i bra skick. Uasgis lärare har ett upprop varje morgon för att kontrollera elevernas närvaro. Sena

ankomster bestraffas genom att eleven i fråga får ställa sig utanför klassrummet och vänta. Hur länge

framgår dock inte.

Usagis prestationer i skolan tar upp en hel del tid i varje avsnitt. Usagi gruvade sig för att ta med sig sitt

prov hem och riskera att hennes föräldrar skulle få se det. Hon slipper det dock inte i slutändan och

hennes mor reagerar på hennes dåliga provresultat med att kasta ut henne ur huset över dagen. Hennes

lillebror, som hittar henne utanför dörren, frågar om hon har blivit utslängd igen och kallar henne för

“dummy Usagi”. Detta är med andra ord inte en engångsförteelse utan verkar ha hänt förut. Usagi får stå

ut med mycket hån och utskällningar och det framgår tydligt att man inte ska vara som henne, för hon är

verkligen inte bra i skolan och får en hel rad med bekymmer på grund av det. Det stora utrymme skola

och utbildning får i Sailor Moon konnoterar att kunskap och utbildning är en viktig del i samhället och

misslyckande är oacceptabelt. Däremot så framhäver serien inte en “plugghäst” som ideal utan snarare

som standard. Usagi pekas ut något enormt för att ha fått enbart 30 procent rätt på sitt engelskaprov.

Hennes klasskompis Umino däremot hävdar att han fick så dåligt betyg, 95 procent rätt, eftersom han

inte förberedde sig inför provet. Han kan anses som duktig, 95 procent är väldigt bra, men i serien är

det ändå inte nämnvärt bra.

På en denotativ nivå får tittaren veta att flickorna går i Townsvilles förskola, även här genom en skylt,

där de antingen sover middag, ritar eller flyger därifrån. En lärare syns aldrig till i någon av de tre

avsnitten, inte ens när de rymmer från förskolan för att försvara Townsville från skurkar. De verkar

dessutom ha en speciell nödfallstelefon på förskolan som ringer ifall borgmästaren behöver deras

undsättning. Efter samtalet flyger flickorna ut från förskolan och dit trubbel finns. De syns aldrig

återvända till förskolan och något straff för sitt plötsliga försvinnande verkar de inte ha fått. På sin fritid

syns de aldrig göra läxor eller samtala om skolan, varken med varandra eller sin far professor Utonium.

Avsaknaden av skolrelaterade scener i serien kan kan på en konnotativ nivå tolkas som att skolan och

utbildning inte prioriteras. Att barn inte tycker att skolan är rolig alla gånger är förståeligt och normalt.
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Istället för att uppmana barnen till att det ändå är viktigt och lönar sig som i Sailor Moon så rättfärdigar

The Powerpuff Girls snarare barnens attityd genom flickorna som känner likadant. Det finns dessutom

ingenting som tyder på att flickorna respekterar skolan eller värdesätter sin utbildning då de rymmer

därifrån med jämna mellanrum. Istället ligger fokus mycket på allt roligt som händer på fritiden så som

lek, tvtittande och såklart bekämpningen av det onda. Att flickorna är populära och respekterade trots

sin attityd jämtemot skolan står i stark kontrast till samhällets syn på utbildning och anseende i Sailor

Moon.

4.3 Feminiteter

Den fina flickan

Blossoms klädsel (se bilaga 3) konnoterar feminitet då färgen rosa anses vara en feminim färg. Kläderna

är inte lämpade för strid då de varken skyddar kroppen från skador eller slitstarka. De konnoterar

snarare tebjudning, kyrkgång eller andra lugna aktiviteter som inte kräver någon större rörelsefrihet.

Blossom är gruppens ledare om än ingen officiell sådan och försöker hålla Bubbles och Buttercup i styr i

den mån hon kan. Blossom är mogen för sin ålder, snäll, artig och smart. Hon har dessutom respekt för

auktoriteter mer än vad hennes systrar har och är överlag ett lydigt barn.

Blossom är en fin flicka som är både smart och bedårande. Hennes långa hår, rosa kläder och rosett

framhäver hennes feminitet. Då hon har stor respekt för auktoriteter försöker hon att lyda både

professorn samt lagar och regler i den mån hon kan. Om regler bryts är det för att hennes systrar bryter

mot dem och hon ger sig och följer med. Professorn lyder hon alltid men kan ibland hitta vägar runt vad

han har sagt så hon egentligen inte gör sig skyldig till någonting. Blossoms starka konsekvenstänkande

gör att hon är mera passiv av sig än sina systrar, en attribut som anses vara typisk feminin (Fagerström

& Nilson, 2008).

Tomboy

Då kläderna är samma som Blossoms, förutom till färgen, är inte heller Buttercups klädsel (se bilaga 3)

lämpad för tuffa aktiviteter så som strid. Buttercup visar oftast upp en sur min och är något pessimistisk.
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Hon är den tuffaste bland sina syskon och skyr inte att använda sin råstyrka till lite allt möjligt.

Buttercups utseende är det mest hotfulla av dem alla. Hennes sura min och svarta korta hår kan tolkas

som okvinnliga, ett intryck som stärks av hennes aggressivitet Buttercup gillar att slåss och tänker sällan

över konsekvenserna av sitt handlande. Hennes beteende står i stark kontrast till de egenskaper som

kopplas till det kvinnliga könet såsom passivitet, lugn, och omsorgsfullhet (Fagerström & Nilson, 2008).

Blondinen

Bubbles har en väldigt ljus och flickig röst, hon är något naiv och väldigt försiktig. Bland sina systrar är

hon den minst smarta och den som oftast börjar gråta. Bubbles gillar inte när andra bråkar och tycker

inte om insekter. Hennes karaktärsdrag och utseende får henne att framstå som gullig och bedårande.

Usagi Tsukino/Sailor Moon i Sailor Moon är en 14 årig tonårsflicka i Tokyo som går i åttonde klass.

Skoluniformen som hon ofta är klädd i (se bilaga 4) är plikt för eleverna på hennes skola och ser likadan

ut för alla elever av samma kön, därför säger den inte mycket om individernas egna klädstil eller

preferenser. Däremot är flickornas skoluniform inte lämpad för aktiviteter som kräver större rörelsefrihet

då den veckade kjolen lätt fladdrar upp men fungerar för sitt tänkta användningsområde som är en

vardaglig skolgång.

När Usagi är förvandlad till Sailor Moon har hon kläder på sig som är inspirerade av skoluniformen (se

bilaga). På en denotativ nivå syns att överkroppen är täckt av ett vitt åtsittande material som slutar i en

kort, blå, vickad kjol som slutar precis nedanför rumpan. I hennes svank, där det vita materialet övergår

till kjolen, sitter en stor rosarödfärgad rosett i samma färg och stil som hon har på framsidan i brösthöjd

som binder ihop hennes blå sjömanskrage. Hon har vita handskar som når henne till armbågen där de

sluta med röda dekorationer. Hennes knähöga stövlar matchar färgtonen från rosetterna och

handskarna. Hon har sitt gyllene diadem i pannan med en månskära i mitten som prydnad. Samma

månskära återfinns även på hennes åtsittande halsband och hennes gyllene örhängen. Hon är bara klädd

i denna utstyrsel när hon strider mot onda krafter och fungerar alltså som en stridsdräkt. Utstyrseln gör

inte sitt namn rättvisa då den inte skyddar henne från fientliga attacker eller skyddar från köld. Dessutom

finns det många dekorationsdetaljer på kläderna som hon riskerar att fastna på eller som kan slitas av.

Båda tjejerna är bedårande, söta, snälla och omtyckta. De har liknande frisyrer som framhäver det
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“flickiga” i deras utseende. Deras barnsliga utseende och att de inte är särkilt klipska får dem att verka

ofarliga. Bubbles och Sailor Moon är dessutom väldigt lika på det sättet att de inte tycker om

stridigheter och orättvisor av något slag och är mycket känslosamma. Båda är dessutom klädda i blått,

en färg som kopplas samman med stillhet och lugn.

Den sexiga

På en denotativ nivå går det att utläsa att borgmästarens sekreterare, Ms Sara Bellum (se bilaga 5), är

en lång kvinna med långa ben, smal midja, breda höfter, stora bröst och orangerött lockigt hår. Hennes

kvinnliga kroppsformer kan tolkas som en reflektion av rådande kroppsideal eller ritarens egna sexuella

preferenser. Hon har alltid samma röda klänning på sig med svart bälte som smiter åt hennes midjan och

röda pumps. Den röda färgen bidrar till att förhöja hennes kvinnliga drag då rött i västerländsk kultur

förknippas med bland annat passion och kärlek (Fagerström & Nilsson, 2008). Ms Bellums ansikte

syns aldrig i avsnitten utan bilden kapas alltid vid axlar halspartiet.

Modersgestalt

Ikuko Tsukino är Usagis mor och Kenjis fru (se bilaga 6). På en denoativ nivå ser vi att hon har långt

blått hår som ligger i lockar. Hon har stora rödsvarta ögon. Hon går konstant klädd i creamfärgad

polotröja, en röd vid kjol och ett vitt förkläde med en grön kant. Hon syns bara bärande rosa tofflor.

Ikukos utseende konnoterar att hon är en traditionell hemmafru som har hushållet och barnen som sin

första prioritet. Den ständiga närvaron av hennes förkläde vittnar om att hon ofta sysselsätter sig med

matlagning och städning av olika slag, något som blir tydlig av att hon både serverar frukost och mötte

upp Usagi i hallen med en kvast i handen.

4.4 Maskuliniteter

Fadersgestalten

Professor Utonium (se bilaga 7) är en lång, vit man med kort svart hår. Han är konstant iklädd en vit

labbrock, svart slips och svarta byxor med svarta skor. Labbrocken konnoterar en form av auktoritet

kopplad till intelligens och kunskap samt trovärdighet, något som professor Utonium också
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förkroppsligar. I första delavsnittet “föreläste” han om vilka fantastiska varelser kackerlackor är i vad

populärkultur har lärt oss kalla “professorröst”. I andra avsnittets andra hälft får vi dessutom veta att

professor Utonium är heterosexuell när han av misstag förälskar sig i den kvinnliga skurken Sedusa.

Professor Utoniums karaktär uppfyller därmed västvärldens manliga norm; han är man, vit, lång, stilig,

heterosexuell och intelligent. Dessvidare fungerar professorn även som flickornas far, med allt som hör

till rollen som förälder. Trots detta kallas han även av dem för professor och inte pappa eller far. De

refererar även bland varandra till honom som professorn.

Kenji Tsukino (se bilaga 7) är en vit man med svart hår och glasögon som oftast har någon form av

arbetskostym på sig. Hans fru Ikuko säger vid frukosten att de, med syftning på familjen, behöver

honom jobbandes hårt när Kenji säger att han hade kunnat behöva lite vila. Det framgår också väldigt

tydlig att han är ensam försörjare till familjen och Ikuko hemmafru utifrån den scenen, att Kenji nämner

att det minsta han kan göra är att handla när Ikuko tar hand om huset och för att Ikuko alltid är hemma

med ett förkläde på.

Den barnsliga

På en denotativ nivå går det att utläsa att borgmästaren (se bilaga 8) av staden Townsville är en äldre

man med halvflint och vitt hår. Han är vit till hudfärgen och väldigt kort, kortare än flickorna. I första

avsnittet framkommer det att han har en fru. Han bär en lång lila kavaj, gula byxor, svartvita finskor och

ett band runt överkroppen där det står “mayor” på, vilket betyder borgmästare, samt en svart hög hatt,.

Han har dessutom en monokel på sitt vänstra öga och en mustasch. Borgmästarens fina utstyrsel

konnoterar välstånd, något som hans stora hem samt höguppsatta yrke bekräftar. Borgmästarens

personlighet påminner mer om den av ett barn snarare än av en vuxen, vilket kan anas vara en anledning

till att beslut styrs av hans sekreterare Ms Sara Bellum, som är hans konstanta följeslagare. Bormästaren

tycker om flickorna och de kommer bra överens, så pass mycket att han bjuder dem på te ibland.

Snyggingen

Det finns mer än en karaktär som passar in på den rollen i Sailor Moon medan den saknas i The

Powerpuff Girls. I Sailor Moon finns det i sin tur både Motoki (se bilaga 9), som arbetar i spelhallen

Usagi brukar gå till, och Tuxedo Mask (se bilaga 9), den mystiska mannen i finkostym som räddar
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Sailor Moon ur knipan. På en denotativ nivå förstår vi att båda män är långa, bredaxlade, unga och vita.

Tuxedo Mask är svarthårig till skillnad från Motoki som är blond. Usagi är kär i både Motoki och

Tuxedo Mask, även fast hon knappt känner Tuxedo Mask och inte vet vem han egentligen är. Motoki

däremot har fångat Usagis hjärta genom sin ömhet och konstant uppmuntrande. Tuxedo Mask verkar

ha övertygat genom att fungera som riddare i nöden i kombination med sin stiliga klädsel när Sailor

Moon har varit i trubbel.

4.5 Skurkarna

Skurkarna skiljer sig åt väldigt mycket i Sailor Moon och The Powerpuff Girls, speciellt i utseende.

Skrukarna i The Powerpuff Girls är sunkiga, fula och ser ut som de blivit utstött av samhället. På en

denotativ nivå går det att se att skurken i första delavsnittet, som visade sig vara en robot, är en hårig

man med smutsigt underlinne som var för åtsittande och korta rutiga byxor. Han hade dessutom

ovårdad hy och var överviktig.  De tre juveltjuvarna i andra delavsnittet såg fårade ut och hade ärr. Den

ena är mörkhyad, lång och muskulös, den andre asiatisk, kort och klen medan den tredje är vit, men

något solbränd och muskulös även han. Alla tre är klädda i orangefärgade fängelseoveraller. De är

beväpnade allihopa och använder sig av dem mot oskyldiga människor och flickorna. Deras utseende

står i markant kontrast till Townsvilles annars finklädda, vårdade och glada befolkning.

Mojo Jojo (se bilaga 10) är en stor gorilla med blå overall, lila cape, konstig vit hatt och vita stövlar.

Han är väldigt smart och hans planer är genomtänkta och avancerade. I detta avseende är han lik Him

(se bilaga 10), den djävulsliknande varelsen, som även han smider lömska och genomtänkta planer. Han

är sminkad med bland annat mascara, rouche och läppstift och har en röd klänning på sig med rosa fluff

vid kragen och runt fållen. Därtill bär han svarta overkneestövlar med stilettklack Hans klädsel kan

tolkas vara typisk feminin. Det framgår dock också tydlig att han är man på grund av sitt lilla getskägg

och sin, om än ljusa, mansröst. Namnet Him betyder dessutom “honom” vilket han kanske fick för att

förtydliga hans egentliga kön ännu mer. Hans överdrivna feminima klädsel skulle kunna tyda på att han

är en dragqueen. Då detta däremot är ett yrke och Hims sysselsättning snarare är att vara skurk tyder

hans utstyrsel mer mot att han antingen är en transvestit eller transsexuell.
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Sedusa (se bilaga 11) som är den, än så länge, enda kvinnliga skurken i The Powerpuff Girls. På den

denotativa nivån ser vi att Sedusas svarta hår står ut från huvudet likt gorgonen Medusas, från den

grekiska mytologin, hår som bestod av ormar. Sedusa har en mörkröd figurnära body på sig,

nätstrumpbyxor och overkneestövlar i samma mörkröda färg som bodyn. Hon har stora gröna ögon

och rödmålade läppar. Hon har inga vapen eller övernaturliga färdigheter.

De sista skurkarna som förekommer i de tre avsnitten av The Powerpuff Girls är The Amoeba Boys (se

bilaga 11), tre grönblåa amöber som försöker vara skurkar men misslyckas gång på gång då deras brott

inte är nog hemska. Till skillnad från andra skurkar är det deras mål att hamna i fängelse då de anser att

de blir “riktiga” skurkar om de är nog hemska för att hamna i fängelse.

Skurkarna i The Powerpuff Girls är inte alltid mänskliga, Mojo Jojo, The Amoeba Boys och Him är

exempel. Det förekommer fem skurkar som på en denotativ nivå kan tolkas se mänskliga ut men varav

en visade sig vara en robot. Av de fyra resterande är en av asiatisk ursprung, en mörkhyad, en vit man

och en vit kvinna. För det första är manliga skurkar dominerande och för det andra är individer med

ickevästerländsk utseende dominerande. Roboten var skapat att se ut som en vit man som har ett

någorlunda ofräscht utseende och den vita mannen i skurktrion har ett stort ärr i ansiktet och ser fårad

och läskig ut. Sedusa som utgör den enda kvinnliga skurken i de tre avsnitten har rufsigt hår som står i

tussar från huvudet. Detta står i stark kontrast till hennes fina, välvårdade  utseende när hon försökte

lura professorn. Representationen av skurkarna i The Powerpuff Girls förmedlar att onda/dåliga

individer är samhällets utbölingar, ovårdade, invandrare eller olika väsen.

I Sailor Moon förekommer det inte lika många skurkar som i The Powerpuff Girls utan fokus ligger på

en man vi namn Jadeite (se bilaga 12). PÅ den denotativa nivån syns att Jadeite är lång, bredaxlad,

blond och ser ut att vara runt 25 år gammal. Han är klädd i en gråaktig slät uniform och svarta stövlar

när han är sitt sanna jag och inte spelar någon roll för att smälta in. Jadeite kämpar inte själv utan har

demoner som sina lakejer för "grovjobbet" trots att det blir tydligt att hans egen styrka överstiger sina

demoners. Monstren Jadeite frammanar är fula men människoliknande kreaturer med olika förmågor

varav en är att de kan kontrollera människorna den har besatt lik zombiesar.

Drottning Beryl (se bilaga 12) är Jadeites "chef" och det är hon som härskar över The Dark Kingdom.

På en denotativ nivå syns det att hon har långt rött hår som svallar i stora lockor över ryggen och hon
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har en blek hudfärg och långa, röda naglar. Hon har en lång, figurnära klänning i lila på sig som matchar

med hennes turkosa juveler. Hon konnoterar ett i det närmaste häxliknande utseende. Hennes makt och

styrka kan antas överstiga Jadeites då han hyser stor respekt för sin drottning och lyder hennes minsta

vink. Drottning Beryl är en karaktär som får ytterst lite utrymme i de tre avsnitten som står som underlag

till analysen och det är därför svårt att veta mer om henne.

Skurkarna i Sailor Moon har inget specifikt utseende som går att koppla till ordet “skurk” eller “ond”

utan deras utseende liknar alla andra karaktärernas i serien. Både Jadeite och drottning Beryl saknar

tatueringar och ärr, deras kläder vittnar om välstånd och Jadeite är väldigt klipsk. Det är enbart deras

handlingar som talar om för tittaren att de tillhör den onda sidan.

En stor skillnad i Sailor Moon i jämförelse med The Powerpuff Girls är att skurkarna upplevs som

mycket ondare och mörkare. Människor kommer till skada och tittaren kan se dem bli nedslagna och

svimma. Demonerna utför attacker som, om de inte avbryts eller avvärjas, kommer vara dödliga. I The

Powerpuff Girls syns det inga skadade på det viset och även om någonting sker som kan ha ett dödligt

utfall så är personen alltid oskadd av olika anledningar.

4.6 Auktoriteter

Föräldrar

Båda serier har en rad olika auktoritära karaktärer som dock skiljer sig åt något i vilka de är. Båda

serier har karaktärer som är föräldrar, professor Utonium, Kenji och Ikuko. Kenji och Ikuko är de

biologiska föräldrarna till Usagi och hennes lillebror Shingo vilket naturligt sätter dem i föräldrarrollen.

Av Kenji och Ikuko är det mamman Ikuko som är den auktoritära och som håller både sin make och

barn under kontroll. Ikukos maktposition blir tydlig genom hur kuvade både Kenji och barnen beter sig

jämtemot Ikuko. I The Powerpuff Girls innehas föräldrarrollen av professor Utonium som fungerar som

far åt flickorna trots att han inte är deras biologiske far. Hans faderroll blir tydlig föratt han tar hand om

flickorna genom att trösta dem, lägga dem och läxar upp dem om det behövs. Det är han som

bestämmer i huset och trots att han inte har några som helst övernaturliga styrkor som sina döttrar lyder
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de honom.

Poliser och regeringen

I The Powerpuff Girls förekommer det en hel del poliser som är inkompetenta. Istället för att göra sitt

jobb och skydda staden förlitar de sig på tre förskoleflickor att göra jobbet åt dem. The Powerpuff

Girls säger ofta åt poliserna hur de ska sköta sitt jobb eller sköter det åt dem. Poliserna framställs ofta

som dumma och utstrålar inget förtroende eller auktoritet, vilket är ovanligt. Poliser är vanligtvis

karaktärer som utsrålar makt och auktoritet bara genom sin uniform, då den är så starkt kopplade till

innebörden av polisyrket. Detsamma gäller för borgmästaren, som är stadens överhuvud och regent.

Yrkestiteln medhaver en viss form av auktoritet bara den men när man får se borgmästaren går bilden

av den bestämda och klipska regenten i kras. Borgmästaren som snarare beter sig som ett barn än den

äldre mannen han är inhyser inget förtroende för att faktiskt kunna utföra sitt relativt viktiga yrke.Det

finns alltså två auktoriteter som i just The Powerpuff Girls inte beter sig som sådana.

Lärare och skolan

En annan auktoritet i Sailor Moon är Ms Haruna, Usagis lärare. I Sailor Moon verkar lärare vara ett

statusyrke som bemöts med stor respekt från elevernas sida. Ms Haruna både placerar Usagi utanför

klassrummet för sena ankomster och skäller ut henne för hennes dåliga provresultat. Hon är en lärare

som i vanliga fall har sina elever under bra kontroll, men när Umino blir besatt av en demon och utsätter

henne för sexuella trakasserier tillåter hon trakasserierna.

När Usagi blir sen till första lektionen på morgonen blir hon stressad och springer till skolan och skriker

att hon kommer för sent igen. Istället för att bara acceptera att hon blir sen försöker hon ändå hinna. Väl

där försöker hon smyga sig till sin plats under uppropet. Ms. Haruna, som är den enda läraren som

förekommer, är strikt och bestraffar sena ankomster men är också omtyckt och respekterad av sina

elever. Det är orimligt att anta att det enbart är Ms. Haruna som får Usagi att frukta sena ankomster

utan en mera rimlig antagelse är att skolan i sig är en form av auktoritet. Makten Ms. Haruna har i

klassrummet har hon trots allt fått tilldelat av skolan.
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4.7 Striderna

I både Sailor Moon och The Powerpuff Girls är det den “goda” sidan som tar hem striden. Däremot så

skiljer sig serierna åt i hur detta sker. I The Powerpuff Girls ger sig flickorna på fienden och börjar

fysiskt attackera denna eller ser till att någon annan kan övermanna dem. The Powerpuff Girls använder

inga som helst vapen eller “gadgets”, i motsatsen till deras ofta välbeväpnade motståndare,  utan

använder sig av sin råstyrka och slåss med nävar och sparkar. I Sailor Moon är det i princip tvärtom.

Motståndarna de möter är monster som en högre uppsatt person, i de här avsnitten Jadeite, frammanat.

Monstrena har oftast någon form av tema som återspeglas i deras attacker. I exempelvis första avsnittet

är monstret en trädliknande varelse som har skinn som liknar bark. Den kan förlänga sina armar och

vrida på sina lemmar likt kvistar. Dessutom kan den kontrollera människorna den stulit mänsklig energi

från lik zombiesar. Vapnet är med andra ord dess egen kropp. Sailor Moon som dock saknar fysisk

styrka har magiska föremål, som sin diadem, som blir till en gyllene diskus och förvandlar monstren till

damm om träffad.

Kvinnor framställs gärna som mera passiva varelser än män, något som inte är fallet i någon av serierna.

Båda serier har kvinnliga hjältar som skyddar världen från ondska. The Powerpuff Girls ger sig in i

striden med bara sin råstyrka, något som bryter normen om den svaga försvarslösa kvinnan. Däremot så

börjar varje avsnitt av The Powerpuff Girls med berättelsen om hur professor Utonium har skapat

flickorna. De är med andra ord inga riktiga flickor och därmed kommer de aldrig hellre bli riktiga

kvinnor. Sailor Moon är däremot en mänsklig kvinna som har fått möjligheten att förvandla sig till en

krigarinna med magiska krafter. Hon har inga som helst speciella färdigheter eller krafter utan den

magiska broschen som förvandlar henne. När hon väl är förvandlat till Sailor Moon kommer Tuxedo

Mask till undsättning varje gång för att rädda henne ur knipan. Detta kan tolkas som en avdramatisering

av kvinnors makt, det vill säga att de aldrig är helt självständiga eller starka nog att klara sig själva i

strid. I The Powerpuff Girls avdramatiseras situationen genom att de i grund och botten inte är

mänskliga kvinnor utan skapade, likt en cyborg.

Båda serierna följer en “happy endings”stil som är relativt vanlig inom tvserie och filmbranschen.

Varje avsnitt i respektive serie följer dessutom samma mönster. Efter bara några få avsnitt blir det tydligt

hur varje avsnitt är upplagd, något som framkom tidigare i analysen. Att huvudkaraktärerna inte skulle
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vinna striderna i dessa två serier är otänkbart då de i så fall skulle försvinna och serien behöva avslutas.
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5. Diskussion

5.1 Den manliga blicken

Tvprogrammen The Powerpuff Girls och Sailor Moon har många likheter men också många skillnader.

Den kanske mest dominerande likheten kan vara att båda programmen har kvinnliga hjältar som

samtidigt också är huvudkaraktärerna, något som är ovanligt inom actiongenre. Konventinell tvvisdom,

som Bryan Konietzko kallar det, säger att flickor är villiga att se program om killar men killar är inte

villiga att se program om tjejer, något som dock har börjat motbevisas i tester på senare år (npr.org).

Att på 90talet lansera barnprogram med kvinnliga hjältar kan med andra ord ses som något vågat men

också som ett steg för jämställdhet. Samtidigt kan Sailor Moon/Usagi, Blossom, Bubbles och Buttercup

anses vara skapade enligt en klassisk kvinnosyn då alla fyra är klädd i klänning eller kjol, ett klädesplagg

som konnoterar feminitet och är reserverad för den kvinnliga befolkningen (Fagerström & Nilson,

2009). I Sailor Moon hade skaparen Naoko Takeuchi inte lika fria händer i valet av Usagis

vardagsklädsel då många skolor i Japan har plikt på bärande av skoluniform. På en denotativ nivå ser vi

i västvärlden och människorna i Japan samma sak medan den konnotativa tolkningen sker utifrån vår

förförståelse. I Japan, där de allra flesta eleverna går klädda i dessa uniformer, är det en del av deras

världsbild. Olika skolor har olika uniformer vilket får uniformen att skapa en viss tillhörighet och kanske

konnoterar just gemenskap. Beroende vilken skolan personen har lyckats ta sig in på på via

antagningsproven bär de olika uniformner  beroende vilken skola de tillhör. Eftersom alla skolor kräver

intagningsprov och håller olika utbildningsstandarder, likt universitet i USA, konnoterar uniformen

bärarens ambitionsnivå och status.

Sailor Moons utstyrsel var däremot upp till Takeuchi själv och hon valde att klä en krigerinna i kortkort,

knähöga stövlar och många olika accesoarer, en klädsel som är sexualiserad och högst olämplig i strid,

istället för en stridduglig helkroppsdräkt som skyddar hennes kropp. Hennes klädsel gör henne sårbar

för direkta angrepp mot kroppen och tvingar henne att fly undan snarare än att stå emot. Sårbarheten

och någorlunda även försvarslösheten lämnar utrymme för en manlig beskyddare och gör henne

beroende av mannen, något som bekräftar myten om den partriarkala maktordningen. Enligt Mulvey

(1975) är det den bestämda manliga blicken som projecerar sina fantasier på den kvinnliga kroppen och

klär henne enligt dessa vilket resulterar i sexualiserade kvinnor i bland annat film. Sailor Moon kan enligt
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det resonemanget tolkas som kodad enligt den manliga blicken. Tacheuchi är dock en heterosexuell

kvinna och borde själv inte ha en manlig blick. Mulvey (1975) förklara dock att kvinnor kan anamma

den manliga blicken eftersom vi alla växer upp i ett samhälle där manliga blicken är så dominerande. Det

leder till att även kvinnor ser världen genom den manliga blicken och är orsaken till att även kvinnliga

regissörer producerar film som genomsyras av den. I The Powerpuff Girls är det enbart de vuxna

kvinnorna som passar inom ramen för den manliga blicken. Både Sedusa och Ms. Sara Bellum uppvisar

timglasformade kroppar, åtsittande kläder och stora bröst. The Powerpuff Girls skapare är dock en

heterosexuell man, Craig McCracken, och kan därför förklara förekomsten av den manliga blicken.

Vid sidan av hur skaparna har valt att klä sina karaktärer har även deras personligheter en stor roll i

manifestationen av den manliga blicken. Blossoms lydighet och vilja till underkastelse jämtemot

auktoriteter, som i The Powerpuff Girls utgörs av enbart män, konnoterar en patriarkal syn där kvinnan

är underordnad mannen. Både Usagi och Bubbles, de två blondinerna, är för naiva och lite för dumma

för att kunna tas på allvar och i fallet med Bubbles blir det tydligt när hennes systrar dumförklarar henne.

Det var också Bubbles naivitet som gjorde att hon föll offer för Hims lömska planer, men samtidigt är

det hennes dumhet och naivitet som gör Bubbles, och för den delen även Usagi, bedårande. Just på

grund av dessa “svagheter” klarar de sig inte på egen hand utan Tuxedo Mask får hjälpa Sailor Moon ur

knipan och Blossom och Buttercup får komma till Bubbles undsättning. Genom att framställa kvinnor

som försvarslösa och i behov av en starkare och handlingskraftigare person, som till exempel en man,

demonstreras den manliga blicken eftersom det bidrar till att göra kvinnan mindre hotfull (Mulvey,

1975). Samtidigt betonas att svaghet och försvarslöshet ska vara typiskt feminina drag medan styrka,

uppstudsighet och aktivitet är typisk manliga drag (Fagerström & Nilson, 2009:). Motsatsen till det

förkommer dock också i The Powerpuff Girls där Buttercup är våldsam, handkraftig, aktiv och

impulsiv, drag som konnoterar maskulinitet snarare än feminitet (Fagerström & Nilson, 2009). Hon är

dessutom ständigt på dåligt humör vilket syns tydligt på hennes ofta närvarande sura min. Buttercup

upplevs som stökig och som minst söt av dem alla. En fråga som dök upp under analysen var om det

var av denna anledning Buttercup fick vara så sur. Hade hon enbart visat upp maskulina drag men varit

lika glad och snäll som sina systrar hade hon kanske varit för söt. Eftersom feminint och maskulint är

binära motsatspar (Fagerström & Nilson, 2008:10) kan feminitet inte rymma maskulina drag och hon

fick göras mindre attraktiv även på en denotativ nivå genom sitt sura och buttra yttre för att minska
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utrymmet för en egen tolkning på den konnotativa nivån.

Feminiteterna som förekommer i båda programmen är dominerande utformad efter vad som anses

femininit, det vill säga den klassiksa framställningen av att kvinnor/flickor är lugna, passiva,

underordnade och hjälper till att upprätthålla det patriarkala samhället. Motsvarighet gäller också för de

manliga karaktärerna. Denna indelning gör den manliga blicken från bakom kameran såväl som från

skådespelarna på duken tydlig. Tittarna, som i det här fallet är publiken, lever i ett patriarkalt samhälle

och dess tillhörande diskurser vilket gör det svårt att reflektera över de underliggande betydelser i

diskurserna som förmedlas (Fairclough, 1992:9).

5.2 Heterenormativitet och tvåsamhet

Det är dock inte bara klädsel som kan berätta om vilka blickar som återfinns i populärkultur.

Framställningen av karaktärer i sin helhet, det vill säga bland annat deras personlighet och beteende, kan

berätta mer om samhällens normer och värderingar och hur dessa återspeglas i populärkultur. Exempel

på det är de feminiteter och maskuliniteter som framkom i analysen. I båda serier kunde en fadersgestalt

identifieras. En fader eller fadersgestalt är en av de första maskuliniteter vi människor kommer i kontakt

med efter födseln och är därför en stor påverkan i våra liv. Fädrar är olika på samma sätt som

människor i allmänhet är olika men det förekommer stereotypiska drag i framställningen av fädrar som

instämmer även på fadergestalterna i de två programmen. För det första är både professor Utonium och

Kenji familjernas ensamma försörjare vilket är en traditionell uppdelning mellan könen som bejakar

myten om det patriarkala samhället där mannen rör sig i den yttre sfären och kvinnan i hemmet

(Fagerström & Nilson, 2009:86). I Kenjis fall förtydligas denna uppdelning genom att hans maka Ikuko

konnoterar stereotypen av en klassisk hemmafru och förkroppsligar modersgestalten. För det andra är

båda omtänksamma fädrar som finns där för sina barn, en aspekt som blir mera tydlig i The Powerpuff

Girls då professor Utonium får axla rollen av både mor och far åt de tre flickorna. Dock redan i första

avsnittet längtar professor Utonium efter en partner och en mor åt sina döttrar, någon att dela bördan av

föräldrarskap med och en strävan efter tvåsamhet, den heterosexuella tvåsamheten. Däremot faller

professor Utonium inte för vem som helst utan kvinnorna som väcker hans intresse är lugna, passiva och

i det närmaste underkastande då de alltid vill att han ska ha sista ordet. Kvinnorna han faller för visar
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upp egenskaper som klassas som typisk feminina och tyder på en manlig blick. Båda serierna bidrar till

en reproduktion av det heteronormativa samhället och återspeglar rådande normer i samhället. Det finns

en normativ blick i denna framställning som inte talar från en person eller ett specifikt kön utan från en

accepterad sanning.

5.3 Skolan

En tydlig skillnad mellan de två programmen är utrymmet skolan får i karaktärernas liv och vilken

prioritet kunskap och utbildning har i samhället de lever i. I Sailor Moon spelar stora delar av avsnitten i

skolmiljö både direkt och indirekt. Det kan vara att Usagi befinner sig i skolan på lektion, på rast eller

på väg till skolan. Att komma i tid till undervisningen på morgonen är ett problem för den morgontrötta

Usagi och hon springer förtvivlat till skolan varje morgon i alla tre avsnitt. En intressant aspekt är att

problemet inte är att hon inte vill komma i tid, utan att hon helt enkelt försover sig varje morgon. Sena

ankomster bestraffas genom att inte får vistas på lektionen, något som framställs som inte önskvärd,

vilket framgår när läraren Ms. Haruna förklarar Usagis dåliga provresultat med hennes återkommande

frånvaro från lektionen. Skolan är en auktoritär kraft i Sailor Moon med regelverk och konsekvenser

som ska respekteras. Detta står i stark kontrast till bilden som förmedlas av skolan som institution och

del av samhället i The Powerpuff Girls där flickorna inte verkar hysa någon respekt för skolan som

institution och det inte finns straff för olovlig frånvaro. En aspekt att ta i beakt är att flickornas frånvaro

kanske inte räknas som olovlig när det lämnar förskolan för att skydda Townsville utan att det är deras

plikt. Det kan dock samtidigt tolkas som att skolan och utbildning får en sekundär plats bland

prioriteringar. Visserligen handlar det sig om frånvaro från förskolan där de inte missar viktig kunskap,

de få scener som visas av förskolan handlar om att teckna eller sovstund, men det kan tänkas vara en

principsak. Lär man barn att det är godtagen att skolka på förskolan kan det vara en vana som är svårt

att bryta senare. Då flickorna inte uppmanas till skolarbete på hemmaplan av professorn heller förstärks

intrycket av att utbildning inte prioriteras eller utgör en väsentlig del i samhället de lever i.

I det här fallet förfaller det sig inte lika enkelt att identifiera en dominerade blick. Mulvey undersökte

kvinnors representation i film som kunde härledas till det patriarkala samhället som trots allt är utspridd

över större delen av världen. Synen på skolan, utbildning och kunskap däremot skiljer sig åt från land till
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land och kultur till kultur. Japan till exempel har rykte om sig att ha världens mest strikta skolsystem och

har en av världens mest välutbildade befolkning. Skolåret består av över 240 skoldagar till USA:s och

Sveriges ca 180 dagar och skolgång erbjuds från 1:års ålder med bland annat engelska på schemat. Då

Takeuchi är japan och McCracken amerikan kan skolans framställning i programmen tolkas som en

representation av samhällen skaparna växte upp och levde i. Detta går i linje med Mulveys (1975)

tankar när hon poängterade att den manliga blicken är så pass vanligt förekommande inom film eftersom

män är dominerande bakom kameran. I fallet med dessa två program befann sig ingen bakom kameran

men de som höll i pennan skapade någonting som de är bekanta med. De senaste 20 åren har däremot

tekniken för spridning av digitala medier ökat i rasande fart och film och tvserier har börjat nå

människor över hela globen istället för bara människorna i samma land som skaparen. Det innebär

också att en del populärkultur vi idag konsumerar har innebörder och underliggande diskurser vi inte

kan förstå i samma utsträckning då vi inte alltid har förståelse för kontexten de har skapats i. Då

konnotation av en text är beroende av tolkarens kontext så finns det en befintlig risk att tolkningen i

västvärlden skiljer sig från den i Japan och därför är laddad med andra innebörder och diskurser än vad

som ursprungligen var tänkt (Fairclough, 1992). För oss i västvärlden som är vana att konsumera

amerikansk producerad populärkultur, som exempelvis The Powerpuff Girls, har speciellt kanske barn

svårt att förstå Usagis förtvivlan när hon återigen har försovit sig på en skoldag. Om man istället vänder

på situationen skulle möjligen japanska barn bli förvånad över hur mycket The Powerpuff Girls skolkar

från skolan.

5.4 Skurkar och makthavare

I båda programmen är fördelningen av god och ond någorlunda svartvit, en person är antingen god

eller ond. Denna fördelningen bygger på binära motsatspar som i det här fallet underlättar berättelsen för

tittarna. Genom att dela in karaktärer i fack blir de mer förutsägbara för tittaren och handlingen blir

enklare.

Båda program presenterar en rad skurkar som på ett eller annat sätt gör livet surt för sin omvärld. I The

Powerpuff Girls är skurkar den enda kategorin som domineras av ickevita individer. Det går visserligen

inte att hävda att The Powerpuff Girls speglar någon sorts verklighet då serien innehåller alldeles för
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många övernaturliga och magiska aspekter som börjar redan i dess intro med en tillbakablick till

flickornas skapelse ifrån ett misslyckat experiment. Men värt att poängtera är ändå att alla karaktärer på

den goda sidan, den “fina” sidan, är utesluten vita människor. Det förekommer inga muterade djur,

monster eller personer med annan etnisk tillhörighet. Detsamma gäller för alla former av makthavare

eller auktoriteter i båda programmen där polisen, borgmästaren och lärare alla är vita personer. Bland

skurkarna hittar vi en intelligent kackerlacka, en smart gorilla, en djävulsliknande skurk, en asiatisk man,

en mörkhyad man och en ljushyad man och kvinna. Denna fördelning kan på en konnotativ nivå tolkas

som att bra och framgångsrika människor är vita människor och aldrig någonting annat medan skurkar,

dåliga personer, ska framställas som dess binära motsats; de vita, goda individerna. Det bekräftar den

tidigare konnotationen om den vita rasen som den överlägsna och i dagens multikulturella samhälle kan

detta uppfattas som stötande och missvisande. Därtill kommer att det bara är skurkarna som använder

vapen, och inte snålt måste poängteras. Det förekommer gevär, pistoler och knivar samt magiska reliker

som alla riktas mot flickorna och andra medborgare i Townsville. Flickorna själv använder bara sin egen

kroppstyrka för att slåss tillbaka. Framställningen av speciellt skurktrion där den asiatiska och

mörkhyade mannen ingick är minst sagt våldsam. Denna syn på kriminella och invandrare kan kanske

delvis förklaras av att McCracken är en vit man från USA där afro och latinamerikaner samt asiater

utgör en minoritet och i större utsträckning lever i fattiga områden där kriminaliteten är högre. En annan

bidragande orsak kan vara att diskursen om att den vita människan anses vara norm i västvärlden och

också överlägsen alla andra. Blicken i The Powerpuff Girls i det här avseendet kan tolkas vara den av

det västerländska samhället som har vithet som norm.

I Sailor Moon är den enda verkliga skurken vit, precis som alla andra karaktärer i programmet.

Programmet kan inte i någon grad sägas återspegla dess ursprungsland, Japans, etnicitet. Istället så

liknar karaktärerna mer människor med typisk västerländskt utseende. Varför Takeuchi, och anime

och mangatecknare i stort, har valt att skapa sina karaktärer med västerländskt utseende är svårt att

veta. Dock så är det svårt att ignorera att de har valt att skapa karaktärerna enligt etniciteten som

utnämt sig själv till den överlägsna. I exempelvis Indien så anses det önskvärt att vara så blek som

möjligt då vithet konnoterar välstånd och anses attraktivt. Det kan handla sig om en liknande förteelse

med anime, där det eftersträvda utseendet kan förverkligas. Vad som än är anledningen till den klassiska

animestilen så är Sailor Moon inte representativt för varken Japan eller andra nationer då de flesta idag
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är multikulturella. Visserligen diskrimineras ingen etnicitet i Sailor Moon genom en eventuell fördelning

men enbart för att bara en finns representerad vilket i sig kan upplevas som stötande.

Könsfördelningen bland skurkarna talar för en traditionell syn av vad som är maskulint/feminit. De

manliga skurkarna är aktiva, initiativtagande och starka medan de kvinnliga skurkarna är mera passiva

och lurar till sig vad de vill ha eller ge uppdraget åt en manlig lakej. Ingen av de kvinnliga skurlarna visar

upp någon nämnvärd fysisk styrka och Sedusa blir enkelt besegrad av professor Utonium. Trots att

även de manliga skurkarna till slut alltid blir besegrade av flickorna så är det inte utan ansträngning och

tid som flickorna lyckas med detta.

5.5 Strider och sensmoral

Striderna och sensmoralen är många gånger kopplade till varandra i de båda programmen. I The

Powerpuff Girls är sensmoralen likt den i sagor eller klassiska Disneyfilmer där karaktärerna lär sig

något nyttigt utifrån ett äventyr eller en händelse, som i detta fall är striderna mot kriminella i Townsville.

I Sailor Moon är det enda som framkommer att det är fel att skada andra och att det goda alltid segrar.

En stor skillnad mellan programmen är dock att Blossom, Bubbles och Buttercup tycker att det är roligt

att slåss till skillnad från Sailor Moon som helst vill springa därifrån samt att Sailor Moons vapen är

anpassad för långa distanser medan flickorna enbart kan vinna i handstridigheter. I det här avseendet

stämmer flickornas beteende inte överens med vad som kan anses vara typisk feminint utan att slåss är

snarare en attribut som tillskrivs män, det aktiva och starka könet (Fagerström & Nilson, 2009). Sailor

Moon däremot beter sig inom vad som kan anses vara typisk feminina parametrar då hon aldrig vinner

helt på egen hand utan alltid får hjälp av en man, Tuxedo Mask, och alltid springer ifrån fienden i början

medan hon skriker av rädsla. Hon framställs som en svag kvinna som ändå behövs för hennes

specialförmåga, inte för att strida med någon egentlig styrka.

En annan stor skillnad är hur mycket av avsnitten som ägnas åt utkämpandet av striderna kontra  hur

mycket som handlar om privatliv och andra sysselsättningar. I Sailor Moon ägnas mycket tid åt att

berätta om hur saker ligger till, Usagis relationer till andra människor, familjeliv och skolan. I The

Powerpuff Girls så är det striderna som står i fokus och allting annat befinner sig i bakgrunden. En möjlig
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anledning till denna fördelning är någonting som har nämnts tidigare; att inom tv finns visdomen att flickor

är villiga att se program om pojkar men pojkar är inte villiga att se program om flickor. Men om man

utformade flickorna med fler pojkaktiga drag som en kärlek för att slåss, fyller avsnitten med

actionfyllda scener och istället tar bort scener som konnoterar feminitet så finns möjlighet att bredda

målgruppen till båda könen. I Sailor Moon däremot har striderna lite utrymme. Striderna är dessutom

romantiserad genom heroiska räddningar av Tuxedo Mask som spelar på den klassiska stereotypen om

den svaga lilla flickan och den store starke mannen som kommer till undsättning (Fagerström & Nilson,

2009:56). Resterande delar fylls istället med att följa Usagi i sitt vardagliga, 14åriga, tjejliv. Det kan

innebära allt ifrån att dagdrömma om hennes senaste objekt för förtjusning, smycken eller att låta sig

spås för att veta vem hon ska gifta sig med i framtiden. Enligt den konventionella tvvisdomen attraherar

Sailor Moon ingen manlig publik, vilket har visat sig stämma om hänsyn enbart tas till barn. Bland vuxna

män är Sailor Moon mera populärt (Grigsby, 2004), något som kan förklaras genom att serien är

genomsyrad av den manliga blicken.

Även fast Sailor Moon saknar en tydlig sensmoral är det ett format av historieberättande barn kan ta till

sig och lära sig hur det fungera då det upprepas i varje avsnitt. Till innehållet kan det tolkas att Sailor

Moon främst riktar sig till flickor medan The Powerpuff Girls är mera könsneutralt. Det framkommer

dock väldigt tydligt vad skaparen ansett vara typisk feminint och typiskt maskulint när de bestämde sig

för hur programmen skulle vara utformade. Det tyder också på att feminint och maskulint i Japan inte

skiljer sig så mycket från feminint och maskulint i USA utan det som vi vuxna väljer att förmedla till barn

om vad som är vad och hur de ska tolka det går hand i hand.

5.6 Återkoppling till syftet

Trots att Sailor Moon har en del olika vinklar i en ung flickas vardagsliv i jämförelse till flickorna i The

Powerpuff Girls så är många stora aspekter liknande. Programmen bekräftar och reproducerar båda

den patriarkala maktordningen, heteronormativitet och tvåsamheten. Skillnaderna mellan dem blir tydliga

när delar undersöks som är mera lokalt förankrade snarare än globalt som exempelvis synen på

utbildning och förekomsten av olika etniciteter. Eftersom Sailor Moon enbart innehåller vita karaktärer

går den i stil med västerländsk tv och film där vita människor är överrepresenterade. Förutom skolan så

37



lär Sailor Moon ut liknande värderingar och har liknande underliggande diskurser som The Powerpuff

Girls. För att hamna i västerländska tvkanaler är det kanske vägen att gå, att producera film och

tvserier som inte allt för mycket skiljer sig från vad man själv skulle ha valt att göra så att tittarna kan

känna igen sig i åtminstone grova drag. Samtidigt skapar det ett väldigt homogent utbud och bidrar till

att reproducerar redan existerande normer snarare än att vidga tittarnas perspektiv.

5.7 Reflektion och vidare forskning

Med hänsyn till denna undersökningens restriktioner var tre avsnitt per program ett lämpligt omfång.

Däremot hade ett större utbud av avsnitt kunnat bidra till en mer kvalificerad undersökning då det i

större utsträckning tillåter att följa karaktärernas utveckling i serien. I nuläget analyseras karaktärerna

från första början och har inte fått någon chans att utvecklas i någon större grad. Till detta kommer det

dessutom att Sailor Moon får fler Sailor Senshis och fler feminiteter borde kunna identifieras allt

eftersom. Skurkarna byter också av varandra och visar upp en variation av såväl kvinnor och män inom

ramen för hela serien. Ett bredare utbud av tvserier hade också kunnat höja trovärdigheten av mina

slutsatser om samma mönster hade hittats i fler serier.

Ett förslag till vidare forskning är att granska The Powerpuff Girls Z, som är The Powerpuff Girls men

omgjord till en anime, och jämföra den med originalserien för att närma belysa skillnader mellan

västerländsk tv och i det här fallet amerikansk tv. Ett annat förslag är att närmare undersöka

populärkultur som har nått stor spridning i västvärlden om huruvida de har lyckats ta sig in på den

västerländska marknaden i jämförelse till populärkultur som inte alls lyckats med det. Utifrån är det

kanske möjligt att vinna större kunskap om vilka normer vi i väst vill bli utsatta för och vad gatekeepers

väljer att släppa igenom. Samtidigt kan man se till Internets möjligheter att nå material från hela världen

som inte har passerat några gatekeepers.

Det vore också intressant att undersöka hur en testpublik skulle reagera på om enbart en stor aspekt

vore annorlunda. Exempelvis om Sailor Moon hade varit i samma stil som The Powerpuff Girls men det

hade inte funnits en manlig blick som präglat serien och den patriarkala makten hade inte existerat i

samhället hon lever i; hade den fortfarande haft så stor genomslagskraft?
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En sista intressant idé till fortsatt forskning är att göra om samma undersökningen men med barnprogram

som 80 och 90talisternas barn präglas av för att se om programmen som de såg som barn påverkar

valet av vad de bedömer som lämpliga för sina egna barn.
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7. Bilagor

Bilaga 1.

I första avsnittet av The Powerpuff Girls inleder en berättarröst med att kort tala om för tittaren att vi nu

befinner oss i staden Townsville och att historien börjar i The Powerpuff Girls hus i en förort. Genast får

vi höra Bubbles skrika med sin ljusa flickröst. Hon förföljs av en kackerlacka, något hon verkar vara

rädd för, och hennes syster Buttercup försöker döda den genom att slå ihjäl den, men kackerlackan

hinner hela tiden undan vilket leder till förstörda väggar i huset. Den tredje systern Blossom  jagar ikapp

dem och försöker få dem att sluta genom att påminna dem att det bara är en kackerlacka och inget

farligt. Hon ignoreras dock av sina systrar. De stoppas till slut av sin “far” professor Utonium som

plockar upp kackerlackan i handen. Han berättar, i lugn och kärleksfull ton, för flickorna hur fantastiska

varelser kackerlackor är och hur alla varelser har rätten att leva oberoende utseende, det är insidan som

räknas. Flickorna blir genast lugnare och ser på när professor Utonium sätter ner kackerlackan

utomhus. Här tar berättarrösten vid igen och flyttar tittarnas fokus på kackerlackan igen. Kackerlackan

leder oss raka vägen till Roach Coach som visar sig vara avsnittets skurk. Han har en hel armé av

kackerlacker under sin kontroll som nu skickas ut för att ta över staden. The Powerpuff Girls kallas in

av borgmästaren för att rädda staden. Precis som Roach Coach hade förutspådd är flickorna äcklade

av kackerlackorna. Flickorna lyckas till slut komma över sin rädsla och besegrar kackerlackorna samt

Roach Coach med sin övermänskliga styrka. Roach Coach visar sig vara en robot som kontrolleras av

en liten kackerlacka. När Bubbles försöker stampa ihjäl den stoppas hon av Blossom som påpekar att

alla har en plats i världen, även kriminella kackerlackor och flyttar den till stadens fängelse. Väl där

gratuleras de av borgmästaren för deras insatser. Detta händelseförlopp utspelar sig på drygt 10

minuter, första halvan av avsnittet. I andra halvan berättas en annan historia orelaterad till den första.

Även i den andra halvan hoppar vi in mitt i en actionfylld scen där The Powerpuff Girls besegrar tre

skurkar gång på gång för olika brott. Detta följs av en intrig från skurkarnas sida för att hämnas på

flickorna. De förlorar igen mot The Powerpuff Girls övermänskliga styrka och avsnittet avslutas återigen

med gratulationer och tackande från borgmästaren.
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Bilaga 2

Första avsnittet av Sailor Moon börjar med att Usagi Tsukino sover. Det hörs en kvinna skrika att

klockan är efter åtta varpå Usagi skräcker upp. Hon springer nedför trappan där hon skäller på sin

mamma, som vi får veta skrek tidigare, för att inte ha väckt henne tidigare. Till Usagis förvåning och

förtvivlan berättar mamman att det hade hon visst och att Usagi svarade varenda gång. Usagi springer till

skolan i hög fart och klagar över att morgonar finns tills hon hör gnäll från en katt. Hon får syn på tre

pojkar som gett sig på en katt. Hon jagar iväg pojkarna och undersöker katten och ser att pojkarna

hade fäst plåster i pannan på katten. Usagi avlägsnar dem men innan hon hinner undersöka mera börjar

skolklockan ringa och hon blir till sin fasa påmind om att hon redan är sen. Den sena ankomsten straffas

med att hon måste stå utanför klassrummet. Hon får i samma veva veta att hon misslyckades på sitt

engelskaprov där hon enbart fick 30 procent rätt. På rasten försöker hennes vän Naru muntra upp

henne genom att berätta att hennes mamma har rea i sin smyckebutik och de bestämmer att besöka

butiken efter skolan. Här byter scenen till ett mörkt grottliknande ställe där det sitter en kvinna med långt

rött hår i en tron. Hon börjar tala till vad som verkar vara tomma intet men plötsligt dyker en ung, lång,

blond man upp. Han tilltalar den rödhåriga kvinnan med drottning Beryl och hon honom med Jadeite.

De talar om samlandet av mänsklig energi och sökandet efter en silverkristall för att väcka sin härskare.

Jadeite försäkrar att läget är under kontroll. Vi får även veta att stället är mörka riket. Här byter scenen

tillbaka till Usagi och Naru som nu anländer till smyckesbutiken. Det framkommer att Narus mamma är

besatt och samlar mänsklig energi från alla kunder genom smycken hon sålt till dem. Hon kontrolleras av

Jadeite men varken Usagi eller Naru är medveten om detta. Eftersom Usagi inte har några pengar beger

hon sig hem där hon blir utskälld av sin mor för resultatet på sitt engelskaprov. Under tiden börjar

smyckebutikens kunder förlora sin energi till mörka riket och kollapsar. Usagi som deprimerad la sig i

sängen får besök av den svarta katten som visar sig kunna tala. Hon berättar att hon egentligen är Sailor

Monn och har ett viktigt uppdrag. Usagi tror inte på henne så katten, Luna, ber henne säga Moon

Prism Power Makeup!, varpå hon förvandlas till Sailor Moon. Hon kan plötsligt höra sin vän Naru

ropa på hjälp. Hon uppmanas av Luna att springa och hjälpa henne. Väl där attackeras Sailor Moon av

monstret som vi trodde var Narus mamma. Sailor Moon misslyckas att besegra monstret men då

kommer en röd ros flygandes som räddar Sailor Moon från monstret och hon får tid nog att utföra sin

avgörande attack. Monstret besegras, till Jadeites missnöje, och den mystiska mannen som kastade
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rosen ger sig iväg. Avsnittet slutar med att Usagi i skolan försöker ta igen på förlorad sömn från förra

nattens äventyr.

Bilaga 3. The Powerpuff Girls. Från vänster: Blossom, Buttercup, Bubbles

Bilaga 4. Från vänster: Usagi Tsukino, Sailor Moon
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Bilaga 5. Ms Sara Bellum,

Bilaga 6. Ikuko Tsukino
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Bilaga 7. Från vänster: Professor Utonium, Kenji Tsukino

Bilaga 8. Borgmästaren
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Bilaga 9. Från vänster: Tuxedo Mask, Motoki

Bilaga 10. Från vänster: Mojo Jojo, Him
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Bilaga 11. Från vänster: The Amoeba Boys, Sedusa

Bilaga 12. Från vänster: Jadeite, Drottning Beryl
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