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Sammanfattning/abstract 

Denna studie undersöker hur röster i animerad långfilm är strukturerade genom rollsättning 

och karaktärsporträttering, via accenter, dialekter och etnicitet. Studien undersöker även om 

och i så fall hur karaktärerna är kopplade till dess röstinnehavare och om marknadsföringen 

av filmerna baseras på röstinnehavarna samt betydelsen för detta.  
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Inledning 

Animation inom film har länge varit populärt. Den tekniska utvecklingen inom animation har 

underlättat möjligheten att bredda genren, vilket går att spåra via utvecklingen av exempelvis 

3D. Under 2000-talets senare hälft har merendels av de animerade långfilmer som haft 

premiär på bio visats i 3D, som i exempelvis Upp (Up, Peter Docter, Bob Peterson, 2009), 

Dumma mej (Despicable me, Pierre Coffin, Chris Renaud, 2010) och Rio (Carlos Saldanha, 

2011). 3D teknologin har därmed kommit att dominera större delen av marknaden inom 

animation.   

 

En betydande del av forskningen kring animerad film har fokuserat på just användandet av 

tekniken. I Jerry Becks bok Animation art: from pencil to pixel, the history of cartoon, animé 

& CGI studeras historien och utvecklingen av animation.
1
 Bob Thomas studerar i Disney’s art 

of animation – from Mickey Mouse to Beauty and the Beast animationstekniken inom Dinsey-

filmer.
2
 Denna bok diskuterar även skaparna bakom filmerna och processen av deras arbete. I 

Walt Disney’s nine old men & the art of animation av John Canemaker där han studerar 

bolaget Disney och dess framgång, samt skaparna bakom bolaget med fokus på 

animatörerna.
3
 Nicole Laporte inriktar sig på bolaget Dreamworks historia och utveckling i 

The men who would be king: an almost epic tale of moguls, movies, and a company called 

Dreamworks med fokus på skaparna bakom bolaget.
4
 En större del av forskningen på området 

har således haft en inriktning på animationstekniken och även skaparna bakom de stora 

filmbolagen.  

 

Det jag vill undersöka i denna studie är ett område inom animerade långfilmer som hamnat i 

skymundan. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur användandet av röster inom 

amerikansk animerad långfilm är strukturerat och jag väljer att avgränsa studien till endast 

                                                           
1
 Jerry Beck, Animation art: from pencil to pixel, the history of cartoon, animé & CGI (New York: Harper 

Design International, 2004) 

2
 Bob Thomas, Disney’s art of animation – from Mickey Mouse to Beauty and the Beast (New York: Hyperion, 

1991) 

3
 John Canemaker, Walt Disney’s nine old men & the art of animation (New York: Disney Press, 2001) 

4
 Nicole Laporte, The men who would be king: an almost epic tale of moguls, movies, and a company called 

Dreamworks (New York Houghton Mifflin Harcourt, 2010)  
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långfilmer. Jag vill undersöka hur rollsättningen av rösterna är kopplat till karaktärerna inom 

filmerna i deras originalversion och originalspråk. Jag kommer studera hur djur och 

människor inom animerade långfilmer är tilldelade röster genom att fokusera på accenter och 

dialekter för att undersöka om det finns ett mönster i hur rösterna är kopplade till 

karaktärerna. Detta genom att studera rösterna via klass och sociala hierarkier. Jag kommer 

ytterligare att studera om och hur karaktärernas röster kan kopplas genom etnicitet för att även 

här utreda om det finns ett samband med klass och sociala hierarkier. Jag vill undersöka om 

karaktärerna påverkas av skådespelarna som har rösten till dem och på vilket sätt detta yttrar 

sig, samt vilken betydelse det får i sådana fall.  

    

Vidare vill jag undersöka hur mycket marknadsföringen av filmerna baseras på dess 

röstinnehavare och om detta ligger till grund för hur dessa röster inom animerad långfilm 

rollsätts. Studien kommer även undersöka om det skett en utveckling, och varför, inom denna 

marknadsföring och tilldelning av röster inom animerad långfilm i Hollywood. Jag kommer 

studera om det skett en förändring i marknadsföringen via affischannonseringen av filmerna. 

     

I min studie kommer jag att utforska ett område som hamnat i skymundan inom 

forskningsområdet av amerikanska animerade långfilmer. Det blir intressant att studera dessa 

populära filmer som både attraherat vuxna och barn ur en vinkel som tidigare inte utretts i så 

stor mån. 

 

De filmer jag kommer utgå ifrån är Djungelboken (The Jungle Book, Wolfgang Reitherman, 

1967), Aladdin (Ron Clements, John Musker, 1992), Lejonkungen (The Lion King, Roger 

Allers, Rob Minkoff, 1994), Hajar som hajar (Shark Tale, Victoria Jenson, Eric Bergeron, 

Rob Letterman, 2004) och Shrek (Andrew Adamson, Victoria Jenson 2001). Studien kommer 

ta sin början med filmen Djungelboken på grund av att denna film var den första animerade 

långfilmen skapad av ett större bolag där konceptet att basera karaktärernas persona efter 

röstinnehavarnas personlighet prövades.
5
 Detta ledde till att röster inom animerad långfilm 

blev mer uppmärksammade och jag kommer därför att inleda studien vid denna tid.  

                                                           
5
 John Grant, Encyclopedia of Walt Disney’s animated characters – from Mickey Mouse to Aladdin (New York: 

Hyperion Books, 1993), 268 



3 

 

Filmerna Djungelboken, Aladdin och Lejonkungen vars karaktärer talar med brittiska och 

amerikanska dialekter men vars handling utspelar sig i Indien, Mellanöstern, och Afrika blir 

intressanta att studera genom klass och sociala hierarkier då de utspelar sig i andra kulturer än 

just USA och Storbritannien.  

 

Jag kommer att undersöka om röstinnehavarna i filmerna är kopplade till karaktärerna, hur 

detta yttrar sig, och om det påverkar karaktären samt filmen i sådana fall. Exempelvis Hajar 

som hajar handlar om hajar som tillhör maffian. Rösterna till karaktärerna är av skådespelare 

som medverkat i kända maffia-filmer och tv-serier, såsom Robert DeNiro i De omutbara (The 

Untouchables, Brian De Palma, 1987), Martin Scorseses Maffiabröder (Goodfellas, Martin 

Scorsese, 1990) och Michael Imperioli i The Sopranos (David Chase, 1999-). I uppsatsen 

analyseras det om röstinnehavarna inom dessa filmer är kopplade till karaktärerna på grund av 

de celebriteter som ger rösterna till dem. Samt också om marknadsföringen baseras på 

röstinnehavarna, genom att studera marknadsföringen via affischannonsering.  

    

Då det är nästan 40 år mellan de filmer jag valt att undersöka i uppsatsen kommer jag även 

studera om det finns någon skillnad i rollsättandet av röster och marknadsföringen av dem. 

Rollsätts och marknadsförs röster på samma sätt nu på 2000-talet som i de tidigare animerade 

långfilmerna eller har det skett en förändring? Vilken betydelse får denna förändring och vad 

kan utvecklingen bero på?  

 

Då detta forskningsområde är ytterst litet är det få texter som endast fokuserar på röster inom 

animerad långfilm och rollsättningen av dem. Jag kommer främst att utgå ifrån John Grants 

bok Encyclopedia of Walt Disney Animated Characters – from Mickey Mouse to Aladdin, som 

diskuterar om och hur rollsättandet av röster är kopplat till karaktärerna inom filmerna.
6
 Detta 

anser jag är relevant för denna studie då det går att urskilja hur porträtteringen av 

karaktärernas persona via rösterna är strukturerade, samt urskilja hur och om 

marknadsföringen av rösterna baseras på dess röstinnehavare. Studien kommer även inkludera 

material såsom artiklar och recensioner från filmtidskrifter. “Performance design: An analysis 

of Film acting and sound design” av Marcello A Starr och “Voices of stars are Big Draw: 

Celebrities boost animated films” av Claudia Eller diskuterar båda kring hur celebriteter blivit 

                                                           
6
 Ibid. 
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en central del inom animationsverksamheten och hur detta har förändrat sättet studior 

marknadsför filmer.
7
 Jag anser att denna litteratur är lämplig för att se hur vidare 

marknadsföringen baseras på karaktärernas röstinnehavare och om det skett en förändring i 

denna marknadsföring. 

 

Problemformulering 

 Hur porträtteras och rollsätts röster inom amerikansk animerad långfilm? 

 Baseras marknadsföringen av filmerna på dess röstinnehavare?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Marcello A Starr “Performance design: An analysis of Film acting and sound design” Journal of film and 

video, vol 58, nummer 1, 2006; 

 

Claudia Eller “Voices of stars are Big Draw: Celebrities boost animated films” The Gazette, 29 oktober 1999 
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Analys 

 

Rösters klass- och maktpositioner 

Susan Miller och Greg Rode beskriver hur Djungelboken tydligt avgränsar olika etniciteter 

mellan karaktärerna. Det finns en tydlig linje mellan de karaktärer som har maktpositioner, 

och de som inte har det. Detta blir tydligt genom deras röster.  

 

The film invariably endows regal mannerisms and posh British accents to characters with power, 

whether they are beneficent or malevolent: Shere Khan the tiger, the most feared of the jungle’s 

denizens; Colonel Haiti, the leader of the pachyderm parade and the representative of the military 

in the film; and Bagheera, the dignified panther who takes the responsibility for both educating 

Mowgli and seeing to it that he reaches his final destination. 
8
  

 

De karaktärer som förmodas vara vita, som Shere Khan, Bagheera, Colonel Haiti, har 

tilldelats en brittisk överklassaccent, vilket påvisar att de är karaktärer som har makt vilket 

särskiljer dem från de andra karaktärerna. Rode och Miller anser att de karaktärer som 

förmodas vara mörkhyade är tilldelade afro-amerikanska dialekter. ”The black- coded 

characters speak a jazz lingo that reflects the most stereotypic African dialect.”
9
 Enligt Miller 

och Rode visas denna stereotypa tilldelning tydlig i orangutangkaraktären King Louie. King 

Louie, vars högsta önskan är att bli en människa, tillfångatar Mowgli som ska göra så att hans 

önskan går i uppfyllelse. Scenen innehåller låten ”I wanna be like you” som King Louie 

sjunger för Mowgli med en afro-amerikansk dialekt. Miller och Rode menar att när man ser 

sambandet mellan låttexten och King Louie som afro-amerikan blir kopplingen väldigt 

rasistisk.  

 

 

                                                           
8
 Susan Miller och Greg Rode, “The movie you see, the movie you don’t – How Disney Do’s that Old time 

Derision”, From mouse to mermaid – politics of film, gender and culture, red. Elizabeth Bell, Lynda Haas och 

Laura Sells (Indiana: Indiana University Press), 92f. 

9
 Ibid., 92 
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Once we make the obvious connection between King Louie and African Americanism – at least 

the African Americanism dear to white bourgeois liberal culture - the lyrics of his song become a 

humiliating revelation, for King Louie sings of his desire to be a man ”and stroll right into town … 

ooo – I want to be like you”. According to Disney, “an ape can learn to be human too”
10

  

 

Joe Grant motsäger detta genom att göra en läsning av King Louie som endast Amerikan och 

gör inga referenser till King Louie som afro-amerikan; “King Louie is utterly American”.
11

 

Enligt Grant speglas detta i King Louies beteende och röst att han i högsta grad är en 

amerikan och Grant gör en uppskattande beskrivning av King Louies karaktär ”His 

dominating characteristic is his speech, much of which is scat, […] In fact, his scat, supplied 

by Louis Prima, is brilliant, turning the song “I wanna be like you” from mere acceptability 

into a frontline number”.
12

 Scat som är en blandad etnisk musikgenre kan ofta förknippas med 

enbart afro-amerikanska musiker. 

     

Jag anser att dessa diskussioner tydliggör att det går att uppfatta en skiljelinje genom 

karaktärernas röster via deras accenter, och vilken karaktär som då har den största makten. 

Den brittiska överklassaccenten blir auktoritär och nedgraderar de andra accenterna, vilket 

innebär att röster används för att påvisa makthierarkier. Genom den brittiska 

överklassaccentens association till vit överklass nedgraderas de andra dialekterna. De 

amerikanska, och afro-amerikanska dialekterna får mindre betydelse och lägre status. Den 

association som görs till vit överklass gällande den brittiska accenten kan bero på 

kvarliggande historiska orsaker. Storbritannien var under kolonialtiden stora härskare och 

förknippade med hög klass. Detta kan vara en anledning till att en brittisk accent associeras 

med högre makt.  

 

Dessa klassfrågor går även att finna hos rösterna i exempel som Den lilla Sjöjungfrun (The 

Little Mermaid, John Musker, Ron Clements, 1989), Robin Hood (Wolfgang Reitherman, 

1973) och Lejonkungen. I Den lilla Sjöjungfrun är den unga och frihetssökande protagonisten 

Ariel en sjöjungfru som lever i vattnet men önskar att få komma upp till ytan och leva som 

                                                           
10

 Ibid.  

11
 Grant, 270 

12
 Ibid. 
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människa. Ariel är tilldelad en amerikansk accent. Hennes far, kung Triton, och den onda 

Ursula, som båda är starka och äldre karaktärer har brittiska accenter.  

I Robin Hood är det de karaktärer som är rika och kungligheter som talar med brittisk 

överklassaccent, exempelvis den onda Prince John och den goda Marion. Birollskaraktärer 

såsom Little John och All-a-dale talar med amerikansk accent. I Lejonkungen talar det unga 

lejonet och filmens huvudrollsinnehavare Simba med en amerikansk accent. Hans farbror 

Scar och familjens rådgivare Zazu, talar med brittiska överklassaccenter och dessa roller är 

alla auktoritära karaktärer.  

 

Det blir tydligt att de karaktärerna med makt tilldelas brittiska överklassaccenter. Det sker en 

klassuppdelning via amerikanska och brittiska accenterna som påvisar att den brittiska 

accenten är av högre klass och undergraderar den amerikanska till lägre klass med mindre 

makt.  

     

Dessa klassuppdelningar går även att se i 2000-talets filmer som Shrek 2 (Andrew Adamson, 

Kelly Asbury, Conrad Vernon, 2004) där karaktärerna Queen Lillian och King Harold pratar 

med brittisk överklassaccent. I Bolt (Byron Howard, Chris Williams, 2008) talar den onda Dr. 

Calico med en brittisk överklassaccent och i Råttatouille (Rotataouille, Brad Bird, Jan 

Pinkava, 2007) talar matkritikern Anton Ego, som till en början är ond, med en brittisk 

överklassaccent. Alla dessa karaktärer är högt uppsatta och auktoritära, samt att de är alla 

äldre.  

 

Ett ytterligare exempel på klassuppdelning via röster är i Aladdin. De karaktärer som är 

tilldelade en brittisk överklassaccent är Sultanen, som är god men har makt, och Jafar, som är 

ond men har makt i sin egenskap av sultanens rådgivare och häxmästare. Filmens 

protagonister är de unga och frihetstörstande karaktärerna Aladdin och Jasmine som talar med 

amerikansk accent. Byborna i Aladdin arbetar på marknaden och talar amerikanska med 

arabiskdialekt. Det sker en avskiljning mellan karaktärerna där de i huvudrollerna har blivit 

tilldelade amerikanska och brittiska accenter medan de i birollerna får stereotypiska drag med 

brytning på sitt nationalitetsspråk. Trots att filmen utspelar sig i en annan kultur än den 

amerikanska eller brittiska är det endast birollskaraktärerna som via rösterna får spegla det 

land där filmen utspelar sig och birollerna avskiljs då ifrån huvudrollskaraktärerna.  
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Arifa Akbar beskriver i sin artikel ”Disneys 'subservient' black princess animates” att 

muslimer protesterade mot hur filmen Aladdin skildrade Mellanöstern som barbarisk.
13

 I 

filmens inledning spelas låten ”The Arabien night” och Akbar förklarar att texten innehåller 

en barbarisk och kränkande skildring av araber. ”One lyric included with the line: "I come 

from a land, from a faraway place, where the caravan camels roam, where they cut off your 

ear if they don't like your face; it's barbaric, but hey, it's home”.
14

  

 

Sången spelas i filmens anslag och är den som presenterar filmen. Jag anser att denna 

presentation skapar en bild av ett barbariskt folkslag och kan ses som kränkande, samt 

rasistiskt. Det finns även en scen i filmen som stärker denna stereotypiska syn. Scenen 

utspelar sig på en marknad där Jasmine tänker ge en hungrig pojke ett äpple från ett stånd utan 

att betala för det. Säljaren som talar amerikanska med arabisk brytning ser detta och ger henne 

valet att antingen betala för äpplet eller så blir straffet att hennes hand ska bli avhuggen. 

Birollen som via rösten uppfattas som arab får stå för den stereotypiska synen som är väldigt 

rasistisk och barbarisk. Värt att nämna är att i Dvd-utgåvan av Aladdin från år 2004 kom 

texten ”where they cut off your ear if they don't like your face” att ändras till “Where it’s flat 

and immense and the heat is intense” för att originaltexten stödde en stereotypisk syn på 

folket i Mellanöstern.  

 

Detta anser jag visar att toleransen sedan 90-talet har förändrats. Under 2000-talet vill man 

inte tydliggöra stereotyper och etnicitet skillnader i samma utsträckning och det blir nu 

svårare att urskilja detta. Det krävs också en större försiktighet gällande dessa 

representationer. Detta exempel påvisar att stereotypa skillnader i etniciteter numera inte 

representeras i lika stor omfattning jämförelsevis med tidigare, då man alltmer försöker vara 

mer aktsam mot representationer av etniciteter och stereotyper.  

 

I exempelvis Prinsessan och grodan (Princess and the Frog, Ron Clements, John Musker, 

2009), som handlar om en mörkhyad ung flicka vid namn Tiana och utspelar sig i 1920-talets 

New Orleans, förklarar Akbar att Tiana från början var tänkt att heta Mammy och skulle 

arbeta som tjänsteflicka hos en bortskämd vit sydstatskvinna. Detta väckte stor kriticism och 

                                                           
13

 Arifa Akbar, “Disney's 'subservient' black princess animates” The Independent, 17 Juli, 2008, 10 

14
 Ibid. 
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Akbar förklarar att “[…] the lead character was a clichéd subservient role with echoes of 

slavery, and whose name sounded too much like "Mammy" - a unwelcome reminder of 

America's Deep South before the civil rights movement swept away segregation”
15

. Filmens 

handling och protagonistens namn kom därför att ändras för att inte stödja en rasistisk och 

stereotypisk syn, vilket visar på att nutidens filmer försöker vara mera aktsamma mot 

representationer av olika etniciteter. I Prinssessan och grodan är en av huvudrollsinnehavarna 

karaktären Naveen. Han är en prins från fiktiva landet Maldonia men talar amerikanska med 

brasilianskdialekt. Att man väljer att låta karaktären komma från ett fiktivt land och låter 

honom tala med en dialekt anser jag också är ett tecken på en mer aktsam representation. 

 

Trots att man försöker vara mer aktsam mot representationer av stereotypiska bilder av 

etniciteter så finns de förvisso kvar. I Hajar som Hajar är birollskaraktärerna Bernie och 

Ernie maneter som talar med jamaicansk dialekt. Deras utseende som maneter med hängande 

tentakler kopplas till en stereotypisk bild av att alla jamaicaner har rastaflätor. Även deras 

kroppsrörelser är väldigt avslappnade och kan också kopplas till en stereotypisk bild av 

jamaicaner, och det är via deras röster som denna stereotypiska representation stärks. Detta 

visar på att det fortfarande finns stereotypiska representationer av etniciteter i animerade 

långfilmer och inget som har försvunnit helt.  

 

Porträtteringen av kråkorna i Dumbo (Samuel Armstrong, Norman Ferguson, Wilfred 

Jackson, Bill Roberts, Jack Kinney, 1941) är ett tidigt exempel på frågan kring 

representationer av etniciteter blivit diskuterad. Kråkorna har ett sångnummer där de sjunger 

låten ”When I see an elephant fly” som är starkt influerad av vaudeville. Richard Schickel 

menar att skildringen av kråkorna är ett exempel på negativa och rasistiska stereotyper av 

afroamerikaner på grund av deras röster och kroppsrörelserna som indikerar på att de är afro-

amerikaner. ”There was one distasteful moment in the film. The crows who teach Dumbo to 

fly are obviously Negro caricatures.”
16

  

Joe Grant argumenterar mot att skildringen av kråkorna skulle vara negativa eller rasistiska. 

 

                                                           
15

 Ibid. 

16
 Richard Shickel, The Disney version – the life, times, art and commerce of Walt Disney, (Great Britain: Billing 

& Sons Limited), 1986 [1968],  265 
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The voices and appearances of the crows indicate that they are indeed black Americans, but since 

they are among the few goodies in the film well populated by baddies, it seems strange that racial 

offence should be discovered in their depiction: is it somehow all right to caricature whites but not 

blacks? That surely is a very deep racism
17

  

 

Enligt Joe Grant porträtteras kråkorna som afro-amerikaner men de gestaltas som goda och 

varmhjärtade, vilket inte resulterar i en negativ och stereotypisk skildring. Jag instämmer med 

att skildringen av dem ger en ytterligt stereotypisk bild av mörkhyade i sättet kråkorna agerar 

och pratar men anser att porträtteringen inte är negativ. Det är dessutom kråkorna som hjälper 

protagonisten att klara av sitt mål med att flyga och får honom att utvecklas. Detta visar att 

kråkorna har en positiv koppling till huvudrollsinnehavaren.  

 

I Robert Gooding-Williams artikel “Disney in Africa and the inner city: on race and space in 

The Lion King” beskriver han Lejonkungen som en allegori över det Amerikanska 

samhället.
18

 Filmen utspelar sig i Afrika och de problem som behandlas i handlingen menar 

han speglar de problem som finns i Amerika. Gooding-Williams beskriver porträtteringen av 

hyenorna i Lejonkungen som en liknelse över ”the inner city” i Amerika. Enligt Gooding-

Williams visas liknelsen tydlig i scenen när Simba och Nala vandrar utanför gränserna och 

går till elefantkyrkogården där hyenorna lever, som enligt Gooding-Williams representerar det 

svarta och latinska samhället i Amerika. Detta på grund av att hyenorna har röster av den 

mörkhyade skådespelerskan Whoopi Goldberg och Latin-Amerikanska skådespelaren Cheech 

Marin. “It uses Whoopi Goldberg's and Cheech Marin's voices to represent the speech of two 

of the three prominent hyena characters as black English and Latino slang respectively.”
19

  

Hyenorna blir skildrade genom karaktärernas röster och deras etnicitet. Goldberg och Marin 

blir representerade utifrån sina etniska bakgrunder och det är deras etnicitet som speglar 

karaktärernas plats i samhället. De andra karaktärerna i Lejonkungen talar med amerikanska 

och brittiska accenter, medan hyenorna som är biroller i filmen är tilldelade latinska och afro-

amerikanska dialekter. Detta påvisar en uppdelning av rösterna och med denna tolkning anser 

jag att Goldberg och Marin inte blir representerade som skådespelare eller komiker utan de 

                                                           
17

 Grant, 188 

18
 Robert Gooding-Williams, “Disney in Africa and the inner city: On race and space in The Lion King” Social 

Identities, Vol nr 1, nummer 2, Augusti 1995, 375f 

19
 Ibid., 376 
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blir representerade utifrån deras etniciteter. Det sker ett nyttjande av verklighetens sociala 

hierarkier och därigenom kopplas deras etniska bakgrunder ihop med karaktärerna.  

 

 

Karaktären och röstinnehavaren 

Djungelboken var den första tecknade långfilmen inom ett större bolag där karaktärernas 

personlighet baserades efter röstinnehavarens persona. Regissören Wolfgang Reitherman 

förklarar den nya kopplingen mellan röstinnehavaren och karaktären. ”In The Jungle Book we 

tried to incorporate the personalities of the actors that do the voices into the cartoon 

characters, and we came up with something totally different [from the characterization of 

earlier Disney features]”.
20

 Konceptet prövades som inspiration till att komma på nya sätt att 

bygga upp karaktärerna och ledde till att röster i animerad och tecknad film fick större 

utrymme. Detta blir tydligt i björnkaraktären Baloo som är en av huvudrollsinnehavarna i 

Djungelboken. Enligt Grant var Baloo från början planerad att endast ha en biroll men 

animatörerna fann Phil Harris röst så fascinerande att de valde att utveckla karaktären till en 

av huvudrollerna.
21

 Detta visar att rösten kan påverka karaktärens betydelse för filmen och att 

kopplingen mellan karaktären och röstinnehavaren har en stor betydelse. 

     

Detta är även tydligt i filmen Aristocats (The Aristocats, Wolfgang Reitherman, 1970) då 

konceptet att bygga upp karaktärernas persona efter röstinnehavarnas personligheter fortsatte. 

Regissören Reitherman förklarar att röster i animerad film blev mer betydelsefulla och det 

blev viktigare att bygga upp karaktärernas olika identiteter. som exempel nämner han 

karaktären Duchess som är den kvinnliga huvudrollsinnehavaren i Aristocats med röst av Eva 

Gabor. “For our female lead we have Eva Gabor, who is probably the freshest femme voice 

we’ve ever had in a cartoon. Her voice was integral in Duchess personality, a real lady”
22

. 

Den engelska kattdamen Duchess blev tilldelad karaktärsdrag av röstinnehavare Gabor för att 

                                                           
20

 Grant, 268 

21
 Ibid, 270 

22
 ibid, 274f 
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hennes persona passade väl in till rollen. Gabors sätt att prata och röra på sig inspirerade 

karaktären hon var rollsatt till.  

     

Manusförfattaren till Shrek, Terry Rossio, beskriver hur Mike Myers inspirerade och 

utvecklade karaktären Shrek till en mer känslig och mottaglig karaktär. ”Mike created a very 

interesting character, a Shrek who has a sense of humor that’s not good, but it makes him  

happy”.
23

 Detta kunde han porträttera via den skotska accenten som är given till karaktären. 

Myers testade först att spela Shrek med sin kanadensiska dialekt, men animatörerna märkte att 

detta inte passade till karaktären. Då testade Myers att tala med skotsk accent vilket fungerade 

mycket bättre och karaktären blev mycket mjukare.
24

 Med hjälp av röstinnehavaren gavs 

inspiration till karaktären och förändringen av accent utvecklades Shrek till en mer behaglig 

karaktär. Något som visar att rösten kan påverka karaktärens persona och kopplingen mellan 

karaktären och röstinnehavaren har en stor betydelse för detta. 

     

I filmen Den lilla Sjöjungfrun är krabban Sebastian tilldelad en brittisk accent med 

jamaicansk brytning. Joe Grant förklarar att karaktären Sebastian, med röst av den 

amerikanska skådespelaren Samuel E. Wright, var planerad att tala med engelsk accent men 

att filmens musikkompositörer ändrade beslutet. “Originally it had been planned that 

Sebastian be English, but the movies songwriters Howard Ashman and Alan Mencken, were 

looking for something a bit more upbeat and foot-tapping from the music so it was decided to 

give Sebastian’s two numbers West Indians rhythm“.
25

 Sebastians accent ändrades på grund 

av musiken och karaktärens sångnummer som består av ”Under the sea” och ”Kiss the girl”, 

som båda är låtar influerade av västindisk musik. Karaktärens jamaicanska brytning hade 

ingen koppling till det faktum att karaktären är en krabba, utan accenten förändras på grund 

av musiken.   

 

 

     

                                                           
23

 Laporte, 278 

24
 Ibid, 279 

25
 Grant, 337  



13 

 

Marcello A Starr benämner sättet att rollsätta karaktärer efter röstinnehavarnas personlighet 

som ”persona type-casting”. Han ger exempel på ”persona type-casting” i Lejonkungen 

genom skådespelarna James Earl Jones, rösten till Mufasa, och Jeremy Irons, rösten till Scar. 

”Jeremy Irons’ "creepy" persona matches his casting as the evil Scar in The Lion King 

(1994); James Earl Jones's fatherly, authoritarian persona matches the role of Mufasa”.
26

  

 

Detta finns även liknande exempel i Aladdin där Robin Williams ger röst till den lustiga och 

tokiga karaktären Genie. Williams komiska persona och talang för improvisation har likheter 

med den tokiga karaktären Genies persona, vilket visar koppling mellan skådespelaren och 

karaktärens persona överensstämmer.   

 

I Rango (Gore Verbinski, 2011), med Johnny Depp som röst till huvudrollen Rango, förklarar 

regissören Gore Verbinski att han hela tiden hade Depp i tankarna som röst till karaktären då 

han tidigare arbetet med honom.“Doing three films with Johnny, we custom-built it for what 

he’s so good at… We modeled the storyboards on Johnny’s kind of Buster Keaton abilities, 

both meek and grand at the same time.”
27

 Karaktären Rango utvecklades utifrån Depps 

skådespelartalanger och i och med det var det Depps färdigheter som inspirerade karaktären 

Rango och skaparna av filmen byggde karaktären utifrån honom.  

 

Starr förklarar att det är välkända skådespelare som blir rollsatta till karaktärer som passar 

deras persona och han diskuterar celebriteters och icke-celebriteters olika rollsättning. Via 

denna ”persona type-casting” blir celebriteter rollsatta till karaktärer som reflekterar deras 

persona för att publiken ska känna igen celebritetens röst och locka åskådare. Icke-

celebriteters röster menar Starr behöver ha en större räckvidd och kunna förändra sin röst. De 

behöver använda ett större omfång av sin röst för att lyfta fram karaktären och inte endast 

förlita sig på sin stjärnstatus. Starr anser att det skett en förändring inom rollsättning av 

animerade långfilmer där det har blivit mer populärt att bolagen rollsätter välkända 

                                                           
26

 Starr, 64 

27
 Kevin Lally “Cowboy chameleon: Gore Verbinski reunites with Johnny Depp for animated Wild West 

adventure”, Filmjournal, 22 februari, 2011, 

http://www.filmjournal.com/filmjournal/content_display/esearch/e3icf8d08a96661a7caf179a454497d580d 

(hämtad 6 maj 2011) 

http://www.filmjournal.com/filmjournal/content_display/esearch/e3icf8d08a96661a7caf179a454497d580d
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skådespelare till karaktärerna. Han beskriver vad som kan ha påverkat denna trend att rollsätta 

celebriteter till karaktärer inom animation.  

 

A number of reasons have been cited for the current trend toward stars: the overwhelming 

"exuberance" of Robin William’s performance as the voice of the genie in Disney's 1992 feature 

hit Aladdin; the appearance of celebrity voices as cameos beginning in the early 1990’s on the 

extremely popular television show The Simpsons […]
28

.  

 

Starr diskuterar kring att tv-serien The Simpsons (Matt Groening, 1989- ) kan ha varit med 

och påverkat trenden att rollsätta kända personer som röster i animerade filmer. I tv-serien är 

det många gästskådespelare som deltar i de olika avsnitten. Skådespelarna spelar för det mesta 

sig själva och i de flesta fall när skådespelaren dyker upp i serien säger de andra karaktärerna 

namnet på skådespelaren. Detta för att åskådaren inte endast behöver känna igen dem via 

rösten utan får en direkt upplysning om den kända personen som deltar i programmet.  

 

Starr diskuterar även kring den kända skådespelaren Robin Williams uppträdande i filmen 

Aladdin kan båda ha varit påverkande faktorer till trenden som han ser inom att rollsätta 

kända personer som röster i animerade filmer. Ann Daly, som var direktör för Disneys 

domestic home-video avdelning från 1992 till 1997 och nu chef för Dreamworks 

animationsavdelning, kommenterar iden att rollsätta en känd person som Robin Williams i 

rollen som Genie i Aladdin; ”It opened animation to a wider audience because adults could 

relate to the movie.”
29

 Betydelsen för denna förändring är att bolagen även vill attrahera den 

äldre publiken till att gå och se animerade långfilmer. Den vuxna åskådaren känner igen de 

kända skådespelarna som är rollsatta till filmerna, och med hjälp av detta lockar filmerna till 

sig en större och bredare publik. Genren öppnas även upp genom att den blir bredare och 

filmerna blir graderade som familjekomedier och inte enbart barnfilmer.  

 

George Palathingal förklarar hur denna påverkan att rollsätta celebriteter i animerade 

långfilmer även är ekonomisk inriktad. ”Thanks to someone's inspired idea to get Robin 

Williams to largely improvise the role of the genie of the lamp, the film made half a billion 

                                                           
28

 Starr, 63 

29
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US dollars and was the success story of 1992.” 
30

 På grund av den större publiken som 

celebriteterna lockar till sig drar filmerna således in mer pengar.  

     

Detta går att följa i filmen Shrek där kända skådespelare är rollsatta till karaktärerna. 

Exempelvis skådespelaren Eddie Murphy ger rösten till karaktären Donkey. Donkey är en 

karaktär med mycket humor och har en stark koppling till Murphys persona, vilket går att 

spåra i Murphys tidigare erfarenheter som ståuppkomiker och medlem i Saturday Night Live 

(Lorne Michaels, 1975- ).  

 

Även i filmen Hajar som Hajar är välkända skådespelare som ger röster till karaktärerna. Det 

finns en stark koppling mellan karaktärerna och de som har rösten till dem. Huvudrollen är en 

fisk vid namn Oscar med röst av välkända Will Smith. Oscar är en snabbpratande fisk med 

mycket humor och hans persona är starkt kopplad till Smiths personlighet, vilket går att följa i 

Smiths tidigare roller som i exempelvis tv-serien Fresh Prince i Bel-Air (Fresh Prince of Bel-

Air, Andy Borowitz, Susan Borowitz, 1990-1996) och filmen Men In Black (Barry 

Sonnenfeld, 1997). Hajar som Hajar handlar även om hajar som är stereotypiska maffia-

karaktärer. Hajarna har röster av skådespelare som förknippas med maffia-filmer såsom 

Robert DeNiro och Martin Scorsese. DeNiro som är rollsatt till hajen Don Lino reflekterar 

hans tidigare skådespelarinsatser i exempelvis Maffiabörder. Filmens skådespelarensambele 

är följaktligen uppbyggd med en rad välkända personer och karaktärerna i Hajar som Hajar är 

starkt baserade utefter deras röstinnehavare. Ingen av skådespelarna förvränger sina röster 

utan de behåller sina vanliga toner i rösterna. Detta för att åskådarna ska känna igen 

skådespelarna när de ser filmen.  

     

Även i På andra sidan häcken (Over the Hedge, Tim Johnson, Karey Kirkpatrick, 2006) 

behåller celebriteterna sina vanliga röster. Detta hörs tydligt i bland annat birollen Stella med 

röst av Wanda Sykes. Sykes säregna röst är starkt kopplad till henne och denna behåller hon i 

filmen så att åskådaren ska känna igen henne. I handlingen blir karaktären Stella även ständigt 

tillsagd att hon borde skaffa sig en man. Detta anser jag är en koppling till Sykes som är 

homosexuell i verkligheten och det visar en koppling mellan karaktären och röstinnehavaren. 

                                                           
30
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Man utnyttjar röstinnehavarens verklighet in i den fiktiva världen och knyter ihop 

röstinnehavaren med karaktären på detta sätt.  

     

Det som är negativt med detta, som också Starr diskuterar, är att celebriteter endast blir 

rollsatta till röster som matchar dem och de har inte lika stor chans att använda något större 

omfång av sin röst. Vilket icke-celebriteters röster har möjlighet till men å andra sidan har de 

inte lika stor chans till att bli rollsatta som röster i animerade långfilmer då välkända röster 

tagit över större delen av marknaden.  

 

I filmaffischannonseringen av På andra sidan häcken är röstinnehavarnas namn tydligt 

presenterade, vilket även sker i trailern av filmen. Detta var även en beprövad metod i 

marknadsföringen av Shrek. Daniel M. Kimmel förklarar att: ”The ad campaign trumpeted 

this prestige cast rather than letting the audience discover it in newspaper feature stories or 

through reading the closing credits. Posters listed Myers, Murphy, Diaz and Lithgow as the 

stars of the film, even though only their voices would be heard.”
31

 Marknadsföringen 

fokuserar på de kända skådespelarna bakom karaktärerna. Genom detta bygger filmerna upp 

en förväntan då publiken redan innan vet att dessa välkända personer kommer vara med i 

filmen. Något som förhoppningsvis leder till att filmerna kan locka till sig en större och 

bredare publik.  

     

En del av marknadsföringen av Hajar som Hajar gick ut på att skådespelarna i filmen; 

Angelina Jolie, Jack Black och Will Smith, åkte runt i en uppblåsbar haj och gav intervjuer.
32

 

Det är skådespelarna bakom karaktärerna i Hajar som Hajar som marknadsför filmen och 

skådespelarna figureras även på filmaffischannonseringen och i filmens trailer.  

     

Men även i marknadsföringen av Djungelboken presenterades skådespelarnas namn på 

filmaffischannonseringen. Detta kan bero på att det var den första animerade långfilmen där 

karaktärerna baserades utifrån röstinnehavarna, och där röstinnehavarna var kända 

skådespelare både från film samt teaterscenen. Efter att ha testat på att rollsätta kända 

                                                           
31 Daniel M. Kimmel, The dream team – the rise and fall of Dreamworks: Lessons from the New Hollywood, 

(Chicago: Ivan R.Dee Publischer, 2006) 131f  

32
 chicasexyaj, publicerad 25 juni 2006, http://www.youtube.com/watch?v=PAWor-JK7zw&feature=related  

http://www.youtube.com/user/chicasexyaj
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personer, och basera karaktärerna efter röstinnehavarna, gick Disney tillbaka till att använda 

okända skådespelare till karaktärerna. Som i exempelvis Skönheten och odjuret (Beauty and 

the beast, Gary Trousdale, Kirk Wise 1991) där huvudrollerna spelas av Paige O’Hara och 

Robin Benson som inte är stora och välkända personer inom film.  

Efter Djungelboken, och även Aristocats, figurerades inte längre röstinnehavarna på 

filmaffischannonseringarna. För att publiken inte skulle identifiera de animerade karaktärerna 

med celebriteterna.
33

 Detta kan bero på att det var tydligt att filmbolaget Disney hade en stor 

dragningskraft i sig och publiken gick och såg filmerna ändå utan att det var kända 

skådespelare i rollerna.  

     

I mitten på 1990-talet och framåt rollsätts megastjärnor som röster i animerade långfilmer. 

Det är mycket välkända skådespelare som numera ger röst till karaktärerna i filmerna, och de 

skådespelare som är rollsatta i exempelvis Djungelboken var inte lika stora stjärnor som de 

idag. Detta konstaterar även Starr:  

 

Although the occasional celebrity was featured in animated feature films of the past-Phil Harris in 

The Jungle Book (1967), Debbie Reynolds in Charlotte's Web (1973), or Bob Newhart in The 

Rescuers (1977) American animation industry of the 1960’s and 70’s was much less interested in 

the use of major movie stars than it is today.
34

  

 

Under mitten av 1990-talet startades filmbolaget Dreamworks och konkurrensen inom 

animerade långfilmer växte sig större. Filmerna inom både Dreamworks och Disney krävde 

fler attraktioner för att balansera ut konkurrensen. Att rollsätta riktigt stora celebriteter till 

karaktärer i animerade långfilmer och marknadsföra deras röster via filmaffischannonsering 

var ett sätt att locka till sig större publik. I 2000-talets animerade långfilmer, såsom Hajar som 

Hajar och Shrek, ligger fokusen på skådespelarna bakom rösterna, och det är skådespelarna 

själva som gör reklam för sina insatser i de animerade långfilmerna.  

 

 

 

                                                           
33
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34
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Slutsats  

I karaktärsporträtteringen i de filmer jag undersökt i denna uppsats finns det en 

klassuppdelning via rösterna. De karaktärer som talar med brittiska överklassaccenter tilldelas 

högre uppsatta karaktärer och därigenom upphöjs den brittiska accenten till högre klass. De 

andra accenterna blir graderade till lägre klass och rösterna används således till att påvisa 

makthierarkier. Det är framförallt de äldre karaktärerna med hög maktposition som blir 

tilldelade brittiska accenter medan de yngre karaktärerna blir tilldelade amerikanska accenter 

och därigenom stärks makthierarkin. Birollskaraktärerna blir avskilda från de andra 

karaktärerna då de blir tilldelade röster med accenter och dialekter som skiljer sig från 

huvudrollsinnehavarna. I och med detta ses de som lägre klass och mindre betydelsefulla 

roller och makthierarkin stärks.  Röster i amerikansk animerad långfilm porträtteras således 

via etnicitet skillnader och klass, vilket går att spåra i karaktärernas accenter och dialekter. Jag 

har undersökt att det inte sker i lika stor omfattning idag på 2000-talet som det gjorde tidigare, 

men finns förvisso kvar. Filmerna tenderar att vara mera försiktiga gällande dessa 

representationer och då inte använda detta i lika stor uträckning.  

     

En av uppsatsens frågeställningar var huruvida om röstinnehavarna påverkar de karaktärer 

som de har rösten till. I dessa filmer yttrar sig detta genom att vissa av karaktärerna är 

baserade utifrån röstinnehavaren samt att karaktärerna är rollsatta utefter röstinnehavarens 

personlighet. I och med detta har det bildats ett starkare band mellan röstinnehavaren och 

karaktären på grund av att det går att finna inspiration hos skådespelaren och få karaktären att 

utvecklas. Det har blivit mer populärt att rollsätta välkända skådespelare till karaktärerna, 

vilket numera ligger som grund för hur röster inom animerade långfilmer blir tilldelade. Det 

blev lättare för åskådaren att relatera till karaktären då den matchade celebriteten bakom 

karaktären och fler vuxna lockas till att gå och se animerade långfilmer. Detta leder även till 

att celebriteter endast blir rollsatta till en viss karaktär som passar dem och de har inte lika 

stor möjlighet att använda ett större omfång av sin röst, så som icke-celebriteter har möjlighet 

till. Men icke-celebriteters chans att bli rollsatta till röster i animerade långfilmer är inte 

längre lika stor då välkända röster tagit över större delen av marknaden.  

     

Det var under 1990-talet som filmerna startade med att rollsätta riktigt stora celebriteter till 

karaktärerna i animerade långfilmer, för att konkurrensen hade blivit större när både 
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filmbolagen Dreamworks och Disney skapade animerade långfilmer. Konceptet ledde till att 

filmerna lockade till sig en större publik och bolagen tjänade således in mer pengar. 

Skillnaden i rollsättningen i de filmer jag har studerat är att numera rollsätts megastjärnor som 

röster inom animerade långfilmer. Tidigare har det hänt att kända personer rollsatts till 

karaktärerna, men skillnaden ligger i att det nu är extremt välkända skådespelare som har 

rösterna till karaktärerna i animerade långfilmer. Detta för att filmerna ska locka till sig en 

större och bredare publik. Förändringen beror även på att marknadsföringen via 

filmaffischannonsering numera fokuserar på skådespelarna som är rollsatta till karaktärerna. 

Tidigare, med undantag från Djungelboken som testade att basera karaktärerna utefter 

röstinnehavaren, inriktade sig filmerna endast på att marknadsföra filmen och inte 

skådespelarna bakom rösterna. Det ligger även en skillnad i att skådespelarnas namn numera 

figureras på filmaffischerna. Skådespelarna gör även själva reklam för filmerna de medverkar 

i, genom att ge intervjuer. Detta leder till att röstinnehavarens roll nu är mer betydelsefull för 

animerade långfilmer då de även har en stor funktion i marknadsföringen.  

 

Röster i animerad långfilm har blivit mer uppmärksammat. De har fått en större roll inom 

animation, vilket jag hoppas att de kommer fortsätta ha i framtida filmer.  
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http://www.youtube.com/watch?v=PAWJK7zw&feature=related
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Lejonkungen (The Lion King, Roger Allers, Rob Minkoff, 1994) 

Men in Black (Barry Sonnenfeld, 1997) 

Prinsessan och grodan (Princess and the frog, Ron Clements, John Musker, 2009) 

På andra sidan häcken (Over the hedge, Tim Johnson, Karey Kirkpatrick, 2006) 

Rango (Gore Verbinski, 2011) 

Rio (Carlos Saldanha, 2011) 

Robin Hood (Wolfgang Reitherman, 1973) 

Råttatouille (Rotataouille, Brad Bird, Jan Pinkava, 2007) 

Saturday Night Live (Lorne Michaels, 1975- ) 

Shrek (Andrew Adamson, Victoria Jenson, 2001) 

Shrek 2 (Andrew Adamson, Kelly Asbury, Conrad Vernon, 2004)  

Simpsons, The (Matt Groening, 1989- ) 

Skönheten och odjuret (Beauty and the beast Gary Trousdale, Kirk Wise, 1991) 

Upp (Up, Peter Docter, Bob Peterson, 2009) 
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