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Sammanfattning 

Uppsatsen är en genushistorisk undersökning av tre filmer från olika decennier. Syftet med 

uppsatsen är att utreda hur filmer från Walt Disney Animation Studios framställer manligt och 

kvinnlig genus, samt i vilken mån filmerna speglar den tid de producerades. 

Metoden är en textanalys av tre filmer. De filmer som analyseras, baserat på specifika 

urvalskriterier, är Snow White and the Seven Dwarfes (1937), The Rescuers (1977) och Aladdin (1992). 

Textanalysen uppmärksammar vilka egenskaper som ges till respektive karaktär. De 

uppmärksammade egenskaperna delas upp i två kategorier: inre och yttre attribut. Med inre attribut 

avses karaktärernas personlighet och dialog. Yttre attribut avser konkreta ageranden samt det som 

är möjligt att se med blotta ögat. 

Undersökningen finner att framställningen av manligt och kvinnligt genus har förändrats över tid. 

Det blir lättare för karaktärerna att tillskriva sig egenskaper som traditionellt sett tillhört det andra 

genusets. 

Analysen av filmerna visar att de i många avseenden är avspeglingar av den tid de producerades. 

Vidare är det tydligt att karaktärernas inre attribut är mer stabila över tid, medan karaktärernas yttre 

attribut varierar mer över tid. Detta uppfattas som att det i filmerna finns en orubblig kärna i de 

inre attributen. Denna kärna ges dock olika uttryck i de yttre attributen. 
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1. Inledning 

Både gammal och ung lockas av Disneys universum, där prinsar, prinsessor, häxor och magi ofta 

möts i en sammankomst med ett lyckligt slut. Walt Disney Animation Studios (hedanefter kallat 

WDAS) har i skrivande stund producerat 56 animerade spelfilmer sedan 1937, och fler är påväg.1 

Att människor har förutfattade meningar och åsikter om hur Disney framställer män och 

kvinnor, djur, etniciteter och liknande faktorer är välkänt. Filmerna har ofta kritiserats för att vara 

stereotypiska och stela i sina presentationer av exempelvis manligt och kvinnligt. Än idag tittar 

både barn och vuxna på Snövit och de Sju Dvärgarna, Askungen och Törnrosa, och filmerna kritiseras 

för sin mans- och kvinnopresentation.2 Dock glöms det ofta bort i dessa sammanhang att de 

filmerna är producerade i en annan historisk tid (1930-1950-tal) och att den tiden är över ett halvt 

decennium sedan, d.v.s. innan 1970-talets feministiska våg och genusdebatten tog fart. 

Som historiker är det intressant att fråga i vilken utsträckning filmerna är ”barn av sin tid”. Hur 

speglade de sin tids föreställningar om manligt och kvinnligt genus? Är det bara filmerna i sin 

helhet som är stereotypiska, eller genomsyras alla filmaspekter av stereotypiska drag? Hur bidrar 

exempelvis låtar, dialogen och andra beteenden till upprätthållandet av WDAS genusperspektiv?  

Tidigare forskning fokuserar på hur olika Disneyfilmer framställer genus, etnicitet, klass o.s.v. 

Forskning kring hur framställningen av manligt och kvinnligt genus i WDAS filmer förändras 

utifrån historiens kontext hittas inte. Vidare har Hirdmans genusteorier3 inte använts i förhållande 

till dessa filmer. Här finns en lucka i forskningsfältet, vilken denna undersökning fyller. 

1.1. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ur ett genushistoriskt perspektiv undersöka och analysera tre 

spelfilmer producerade av WDAS mellan åren 1937–1992. Avsikten är att belysa likheter och 

skillnader, och därigenom synliggöra eventuell förändring och kontinuitet över tid. Detta visar 

huruvida filmer från WDAS speglar sin samtids föreställningar om manligt och kvinnligt genus. 

Studieobjektet är spelfilmers framställning av karaktärsattribut utifrån Hirdmans genussystem. 

1.2. Frågeställningar 

Undersökningen svarar på följande frågor: 

 Hur framställs manligt och kvinnligt genus i filmer producerade av WDAS? 

 Vilka likheter och skillnader mellan de tre filmerna, producerade under perioden 1937–

1992, finns i karaktäriseringen av manligt/kvinnligt genus? 

 Hur speglar filmerna sin samtids föreställningar om manligt och kvinnligt genus? 

                                                           
1
 Imdb, Walt Disney Animation Studios Feature Films - A List By Basndt, IMDb, 2016, 

http://www.imdb.com/list/ls053060182/, hämtad 2016-11-07 
2
 Se exempelvis Giroux i avsnitt 1.3. Tidigare forskning. 

3
 Se avsnitt 1.4. Teoretisk ansats. 
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1.3. Tidigare forskning 

Inledningsvis bör det klargöras att det är näst intill omöjligt att redogöra för all forskning kring 

genus, Disney och samspelet däremellan. Det är ett alltför tidskrävande och stort 

forskningsområde.4 De utvalda författarna verkar däremot vara auktoriteter på ämnet, då många 

använder sig av deras forskning. Både svensk och internationell forskning bygger ofta på 

exempelvis professor Wasko, doktor Davis, universitetslektorer Sells, Haas & Bell m. fl. Vidare 

berörs inte tidigare B- och C-uppsatser, eftersom även många av dessa bygger på nämnda 

författare. De författare som behandlas i uppsatsen är en varierad skara med många olika sorters 

titlar och inom många olika sorters fält: professorer inom diverse ämnen, universitetslektorer, 

doktorander, historiker av olika slag, sociologer, litteraturvetare, medieforskare, 

kommunikationsforskare samt författare. Dessa titlar medför att de är personer som inte ger 

uttryck för löst tyckande utan stadig grund. De flesta har arbetat eller arbetar fortfarande som 

föreläsare på diverse universitet. 

Det förekommer forskning om hur medier (framförallt TVn) framställer genus, dock redogör 

mediaprofessorn Werner för svårigheterna med att ta reda på hur det faktiskt påverkar unga. Hon 

tar sin utgångspunkt i vilka förebilder unga pojkar och flickor säger sig ha, och kommer fram till 

att det är vanligast att ungdomarna namnger en individ som tillhör det egna könet, dock finns det 

undantag.5 Att TV och spelfilmer påverkar människors uppfattningar om genus är enligt Werner 

helt uppenbart, och därför är det viktigt att kritiskt studera och analysera detta. Det är av denna 

anledning föreliggade uppsats inte studerar i vilken utsträckning källmaterialet påverkat dess 

publik, eftersom hon menar att detta är svårt att utreda. 

Media- och psykologiforskarna Oliver & Green har undersökt hur genusstereotyper påverkar 

barns känsla av underhållning. De kommer fram till att filmer som uppfattas vara 

manliga/kvinnliga leder till ett lägre underhållningsvärde för det andra genuset. Om filmerna 

däremot inte uppfattas ha ett speciellt genus förekommer inte detta sänkta underhållningsvärde.6 

Olika sorters filmer påverkar individer i olika grad. Med detta som bakgrund är det viktigt att det 

finns en mångfald bland urvalskriterierna, för att undvika att alltför liknande filmer studeras. 

Urvalsprocessen förklaras utförligt i avsnitt 1.6. Material, avgränsningar och urval. 

När det gäller tidigare forskning kring Disney måste man vara uppmärksam på en sak: 

författarens inställning gentemot företaget påverkar textens resultat. Det finns åtskilliga exempel 

där författaren är positivt inställd gentemot Disney och textens resultat framställer därför 

företaget ur en positivt synvinkel. Ett tydligt exempel på motsatsen är kulturkritikern Giroux, 

som enligt filmvetenskapsmagistern Johannessen sågar Disneys försök att anpassa sig till 

samhället på ren princip. Johannessen menar att det rent av är omöjligt för Disney att vinna över 

sina största kritiker, eftersom alla anpassningar och förbättringar de gör i exempelvis 

genuspresentationen endast tolkas som marknadsföringsknep för att sälja mer biprodukter. 

Johannessen menar också att Disneykritikerna gör noggrant formulerade uttalanden kring 

                                                           
4
 En sökning med frasen ”Disney AND gender” resulterade i ca 63.300 träffar på Google Scholar 2016-12-13. 

5
 Werner, Anita, Barn I TV-åldern: vad vet vi om mediernas inflytande?, Studenrlitteratur, Lund, 1996, s. 38–39 

6
 Oliver, Mary Beth & Green, Stephen, Development of Gender Differences in Children's Responses to 

Animated Entertainment., Sex Roles: A Journal of Research, Vol. 45(1-2), 2001: p.67-88, s, 81–82 
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specifika filmer och blundar för de filmer som inte passar in på deras kritik.7 Detta håller andra 

författare med om: hur Disney än använt kvinnliga och manliga roller har de fått kritik. De har 

helt enkelt inte kunnat göra rätt.8 Disney är således utsatt för både kritik och lovord, och det 

förefaller som att det kvittar vad företaget gör så kommer dessa faktorer kvarstå. Utifrån 

Johannessen är det värt att understryka vikten av källkritik vid läsning av forskningsläget. 

Filmvetenskapsprofessorn Rönnberg har skrivit en text som behandlar varför Disney är populärt 

i dagens samhälle. Hon ger flera orsaker till att Disneys animerade filmer är populära. Ett 

exempel är att de är lättförståeliga för barn. Andra orsaker till filmernas popularitet är 

filmmusiken och filmernas känslomässiga genomslagskraft, där många filmer genererar både 

skratt och gråt hos såväl barn som föräldrar.9 Författaren nämner också orsaker till att Disney i 

vissa sammanhang är impopulärt. Exempel är den så kallade ”disneyfieringen”, där filmerna renas 

från det problematiska, såsom klass- och rasmotsättningar. Andra exempel på kritik Disney har 

fått utstå är genusstereotyper samt för mycket eller för lite av en viss företeelse.10 Rönnberg 

hävdar att den kritik Disney har fått utstå är alltför vuxnocentrisk, där filmerna tolkas utifrån de 

vuxnas förståelsehorisont. Hon förespråkar istället ett, enligt henne själv namngivet, barnistisk 

perspektiv där filmerna tolkas utifrån ett generationsperspektiv och barnets ståndpunkt.11 

Avslutningsvis menar Rönnberg att Disney ofta förespråkat nya synsätt och sociala förändringar 

som syftar till att öka jämlikheten och minska rasismen.12 Rönnberg har studerat varför WDAS 

filmer är populära i dagens samhälle, och stundtals knyter hon an till tankar om genus och 

könsroller. Avsikten med föreliggande undersökning är att gå in mer specifikt på WDAS 

genusperspektiv för att kunna utröna hur detta har utvecklats över tid. 

I kontrast till Rönnberg står kulturkritikern Giroux, som har skrivit många omfattande texter där 

han behandlar Disney ur olika perspektiv. I sina texter bygger han ofta på forskning och 

teoretiska perspektiv. Det är därför relevant att redogöra för honom i forskningsläget, trots att 

han är kulturkritiker och inte forskare. Giroux hävdar att Disneys filmer äger en kulturell 

auktoritet och legitimitet för att lära ut speciella roller (såsom könsroller). Av den anledningen är 

det därför också viktigt att inte enbart se filmerna som ren underhållning (som barnen ser dem), 

utan snarare som bärare av ett visst budskap som bör ifrågasättas.13 Giroux ställer sig också 

väldigt kritisk till att det inte skett någon förändring i Disneys hanterande av könsroller, då han 

menar att ”Disneys framställningar av elaka respektive goda kvinnor tycks ha formgivits på tidningen Vouges 

redaktion.”14 Han hävdar att negativa schablonbilder av kvinnor reproduceras i alla Disneys filmer, 

och att de mer feministiska dragen i Skönheten och Odjuret borde ses en kamp mellan 

                                                           
7
 Johannessen, Line, Bedre enn sitt rykte - Disneys animerte kvinner som rollemodeller ; Better than their 

reputation - Disney’s animated women, NTNU, 2015, s. 27, hämtad från http://hdl.handle.net/11250/297334 
2016-11-04 
8
 Rönnberg, Margareta, Varför är Disney så populär?: de tecknade långfilmerna ur ett barnperspektiv, Filmförl., 

Uppsala, 1999, s. 117 
9
 Rönnberg, 1999, s. 10–11 

10
 Rönnberg, 1999, s. 15–17 

11
 Rönnberg, 1999, s. 36–37 

12
 Rönnberg, 1999, s. 217 

13
 Giroux, Henry, ”Att animera de unga – barnkulturens disneyfiering”, i Persson, Magnus (red.), 

Populärkulturen och skolan, Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 106–107 
14

 Giroux, i Persson, 2000, s. 115 

http://hdl.handle.net/11250/297334
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supermasochisten Gaston och den reformerade sexisten Odjuret.15 Här står Rönnberg och 

Giroux i skarp kontrast till varandra, då de i stort sätt säger raka motsatser när det gäller WDAS 

genusperspektiv. I uppsatsens slutsats jämförs dessa resonemang med undersökningens resultat. 

Vidare menar Giroux att Disney står för underhållning för både barn och vuxna. Företaget har 

dock inte tagit ansvar i den politiska och etiska sfären, eftersom de länge har hävdat att de enbart 

producerar underhållning.16 Giroux hävdar att Disney måste hållas ansvariga för sina 

ställningstaganden, och därför är det viktigt att kritiskt analysera företagets genusperspektiv för 

att belysa vilka föreställningar om manligt och kvinnligt företaget sänder ut till sin publik. 

Ekonomi- och medieföretagsprofessorn Wasko redogör för Disneys perspektiv på manligt och 

kvinnligt genus. Hon hävdar att de senare filmerna (producerade under och efter 1980-talet) 

uppvisar mer intelligenta och aktiva kvinnor, men att de trots detta lever i en mansdominerad 

värld. Hon menar exempelvis att det är sällan två kvinnor från samma samhällsklass (såsom 

systrar) interagerar med varandra. Det är även tydligt var makten finns i filmerna: de är patriarkala 

och makten ligger således hos männen. Den eventuella kvinnliga makt som finns framställs som 

ond och negativ (såsom sjöhäxan Ursula i Den lilla sjöfungrun).17 Detta är någonting som 

föreliggande undersökningen analyserar i slutsatsen: i vilken mån föreställningen av manligt och 

kvinnligt framhäver makt. 

Det finns även antologier som behandlar Disney utifrån många olika perspektiv. I From Mouse to 

Mermaid behandlar litteraturvetaren Murphy fenomenet med antropomorfism (att ge djur 

mänskliga drag) i förhållande till genusperspektiv. Han kommer här fram till att filmen Snövit och 

de sju dvärgarna lär pojkar att när allting är rätt i världen kommer både kvinnor och djur att hjälpa 

och betjäna dem. Han menar att antropomorfismen inte var unik för Disney vid tiden för filmens 

produktion (1937), men att Disney kombinerar denna med androcentrismen vilket leder till att 

både djur och natur kretsar kring mannen.18 Detta är en aspekt som analysen av källmaterialet har 

för avsikt att studera, i vilken mån djur tillskrivs ett genus och vad detta innebär för dem.  

Vidare har film- och TV-vetenskapsdoktoranden Davis skrivit en bok baserat på hennes 

doktorandarbete, som berör WDAS presentation av kvinnor och hur dessa bilder förhåller sig 

gentemot resten av Hollywood.19 Även hon delar upp WDAS filmer, men denna uppdelning är 

snarare kronologisk än tematisk: 

 Den klassiska perioden 1937–1967: 19 filmer producerades. Tidsspannet gjordes eftersom 

dessa filmer var Walt Disney själv med och producerade. WDAS presentation av kvinnor 

förändrades inte mycket över den här tiden, endast några få undantag finns. Kvinnorna 

beskrivs som svaga, passiva och oskyldiga.20  

                                                           
15

 Giroux, i Persson, 2000, s. 119 
16

 Giroux, i Persson, 2000, s. 131 
17

 Wasko, Janet, Understanding Disney: the manufacture of fantasy, Polity, Cambridge, 2001, s. 116 & 136 
18

 Murphy, Patrick D., “The Whole World Was Scrubbed Clean”, i Sells, Laura, Haas, Lynda & Bell, Elizabeth 
(red.), From mouse to mermaid: the politics of film, gender, and culture, Indiana Univ. Press, Bloomington, 
1995, s. 127–129 
19

 Davis, Amy M., Good girls and wicked witches: women in Disney's feature animation, John Libbey Publ., 
Eastleigh, 2006 
20

 Davis, 2006, s. 90 & 137 
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 Mellanperioden 1968–1988: Åtta filmer producerades. Tidsspannet gjordes eftersom 

företaget under denna period var i en nedåtgående spiral med svagt ledarskap. Vissa 

förändringar gällande genus började ske i hela Hollywood, men de var försiktiga för att 

inte stöta sig alltför mycket mot rådande könsnormer (exempelvis är självständiga kvinnor 

barn eller djur, inte vuxna människor). Dessa förändringar var en följd av det feministiska 

uppvaknandet under perioden.21 

 Eisner-eran 1989–2005: 18 filmer producerades. Tidsspannet gjordes eftersom företaget 

(under Michael Eisners ledning, därav namnet på tidsspannet) fick en stor 

återuppväckning, både kvalitétsmässigt och ekonomiskt. Under denna perioden utvecklas 

kvinnorollen till att bli mer sjävständig och fri, dock är de fortfarande underställda 

männen i den mån att det oftast är männen som löser ”de stora problemen.”22 

Det är värt att påpeka att Davis inte behandlar alla filmer under de utvalda perioderna. Hon 

studerar filmer vars centrala roller består av människor/djur med antropomorfa drag, eftersom 

publiken lättare identifierar sig med människor snarare än djur.23 Davis studie och tidsuppdelning 

är central för föreliggande uppsats, både som urvalskriterium men även som tidigare forskning till 

vilken resultaten relateras. Hon studerar hur kvinnlighet framställs under en längre tid, men hon 

berör inte föreställningar om manlighet. Här följer således denna uppsats, som syftar till att 

studera relationen mellan manligt och kvinnligt genus. 

Sociologerna och familjeforskarna England, Descartes & Collier-Meeks undersökning studerar 

kvantitativt vilka egenskaper Disneys prinsar och prinsessor ges utifrån ett genusperspektiv. De 

tillskriver här egenskaper ett genus, och analyserar i vilken mån prinsar och prinsessor uppvisar 

egenskaper som beskrivs tillhöra det motsatta könets.24 Det framkommer att det i vissa filmer 

förekommer icke-stereotypiska genuskvalitéer, men att många stereotyper finns kvar. Det visar 

sig också att det är betydligt vanligare att kvinnliga karaktärer uppvisar manliga egenskaper än 

motsatsen.25 Undersökningen knyter an till detta perspektiv, och syftar till bredda kunskapen om 

genusstereotyper inom WDAS filmer genom att använda Hirdmans teorier om manligt och 

kvinnligt. 

Sociologen Gauntlett bekräftar att föreställningar om manligt och kvinnligt återspeglas inom 

filmens värld. Han hävdar att alltför politiskt kontroversiella företeelser (ras-, köns- och 

klasskillnader) inte uppmärksammades i filmer under 1930-talet. Filmerna berörde de rika och 

vackras liv, eftersom publiken sökte en tillflykt från den ekonomiska depressionens ansträngande 

vardagsliv. De kvinnor som förekom i filmerna framställdes som asexuella fruar och mödrar.26 

Vidare medförde depressionen under 1930-talet en ökad konservativ syn på manligt och 

kvinnligt. Många av de filmer som producerades under tiden förstärkte den rådande könsnormen, 

där patriarkatet styrde över kvinnan. Hela kvinnans identitet tycks i dessa filmer kretsa kring att 

finna den man som kunde ge henne den ultimata lyckan. Gauntlett menar att detta må vara absurt 

                                                           
21

 Davis, 2006, s. 165–167 
22

 Davis, 2006, s. 217–219 
23

 Davis, 2006, s. 90 
24

 England Dawn, Descartes, Lara & Collier-Meek, Melissa, Gender Role Portrayal and the Disney Princesses, Sex 
Roles: A Journal of Research, Vol. 64(7), 2001: p.555–567, s. 558–560 
25

 England, Descartes & Collier-Meek, 2001, s. 565–566 
26

 Gauntlett, David, Media, gender and identity: an introduction, New ed., Routledge, London, 2008, s. 39 
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för 2000-talets publik, men under denna tid var sådana tankar om manligt och kvinnligt genus 

allmänt vedertagna samt rentav förstärkta av den dåvarande psykiatriska forskningen.27  

Vidare hävdar Gauntlett att fastän starka, självständiga kvinnliga karaktärer uppstod i Hollywoods 

produktioner under 1970-talet var dessa fortfarande inträngda i en patriarkal värld, där männen 

innehade de viktigaste hjälterollerna.28 Han hävdar även att Hollywoods presentation av kvinnor 

förändras, då kvinnor blir allt mer tuffare och självständiga i filmerna producerade sedan 1990-

talet fram till 2010-talet. Han menar att detta inte ska ses som ett uppvärderande av kvinnorollen, 

utan mer som ett uppfyllande av unga mäns önskan att se självständiga kvinnor i tajta kläder 

rädda världen, snarare än 1980-talets machomän.29 Bilden av kvinnan som självständig och 

sexualiserad är ett uttryck för denna period.  

Avslutningsvis ska här sägas att ovanstående forskning är på olika sätt relevant för 

undersökningens syfte, metod, materialurval samt slutsats.  

1.4. Teoretisk ansats 

Innan undersökningens teoretiska ansats presenteras förtydligas två begrepp: kön och genus. 

Genushistorikern Scott menar att begreppet genus uppkom som en reaktion av begreppet kön, 

som fortfarande syftar till den biologiska determinismen av manligt och kvinnligt. Genus avser 

snarare den sociala konstruktionen av manligt och kvinnligt, som länge baserats på kön. 

Genusbegreppet innebär att varken det manliga eller det kvinnliga kan studeras isolerat, utan 

dessa måste studeras i relation till varandra.30 Ett konkret exempel är när en egenskap betraktas 

vara av kvinnligt genus. Genom att säga vad som är kvinnligt sägs samtidigt vad som är icke-

manligt. De båda genusen behandlas i relation till varandra. Det är av denna orsak uppsatsen 

använder ordet genussstereotyper snarare än könsstereotyper, eftersom undersökningen framförallt 

studerar manligt och kvinnligt i relation till varandra (d.v.s. genus), inte kön. 

Genushistorikern Hirdman redogör för hur olika modeller förklarar relationen mellan manligt 

och kvinnligt genus. Hon menar att det framförallt finns tre modeller: A - icke A, A - a och A - B. 

A beskrivs som det normativt manliga, och härpå följer det kvinnliga icke-A, a och B. 31 Dessa 

modeller redogörs för nedan. Hedanefter skrivs Hirdmans A, icke-A, a och B inom parentes, för 

tydlighetens skull. 

(A) – (icke A): Enligt denna modell definieras mannen, och allting som inte skulle vara manligt 

blir per automatik kvinnligt. Problemet som lyfts med denna modell är att där det manliga ges 

form, betraktas istället det kvinnliga som formlöst. Allting som inte är manligt är kvinnligt, vilket 

leder till en otydlig bild av det kvinnliga. Ur denna första modell utvecklas de två andra 

modellerna, som förtydligar distinktionen mellan könen.32 På grund av denna otydliga bild av 
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 Gauntlett, 2008, s. 217–221 
28

 Gauntlett, 2008, s. 50 
29

 Gauntlett, 2008, s. 75 
30

 Scott, Joan Wallach, ”Genus - en användbar kategori i historisk analys”, i Carlsson Wetterberg, Christina & 
Jansdotter, Anna (red.), Genushistoria: en historiografisk exposé, Studentlitteratur, Lund, 2004, s. 82 
31

 Hirdman, Yvonne, Genus: om det stabilas föränderliga former, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2003, s. 26 
32

 Hirdman, 2003, s. 27–28 
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kvinnlighet används inte denna modell i föreliggande undersökning, eftersom de nedan beskrivna 

modellerna ger bättre förutsättningar att analysera förhållandet mellan manligt och kvinnligt. 

(A) – (a): Enligt denna modell definieras både mannen och ”den lilla mannen” (kvinnan). 

Kvinnan ses som en outvecklad man, då det fattas något för att hon skulle bli fullkomligt manlig. 

Med detta perspektiv tillförskaffar sig kvinnan sig den manliga auktoriteten då hon anammar de 

manliga egenskaperna som finns outvecklade inom henne. Det kvinnliga (a) formas i jämförelsen 

med det manliga (A).33 Denna relationsmodell används i undersökningens analys. 

(A) – (B): Enligt denna modell definieras både mannen och kvinnan. Mannen och kvinnan är 

fundamentalt annorlunda. Kvinnan (B) har egenskaper som män inte har eller vill ha. Modellen 

bygger på evolutionteorin, på det sätt att när mannen utvecklades till (A) utvecklades kvinnan till 

(B). (B) blir en uttalad norm, en idealbild av vad kvinnan är.34 Särartsfeminismen påverkades av 

detta synsätt. Denna relationsmodell används i undersökningens analys. 

Hirdman avslutar modellpresentationen med att förklara hur de två senare modellerna ((A) – (a) 

och (A) – (B)) stundtals fungerar på olika nivåer i samhället, och stundtals flyter de in i varandra. 

Hon hävdar att 2000-talets kvinnor snarare är ett slags (aB/Ba).35 Ett exempel är att det hävdas 

att kvinnan (a) inte har samma muskulatur som mannen, men de (B) är däremot mer 

omtänksamma än mannen (A). I samtliga filmer finns det exempel på (aB/Ba), och detta 

uppmärksammas därför inte i undersökningen. Detta fenomen behandlas dock i slutsatsen. 

Vidare redogör Hirdman för två aspekter på jämförelser mellan manligt och kvinnligt: den manliga 

primatens norm och isärhållandets tabu. Med den manliga primatens norm avses kortfattat att de 

manliga egenskaperna anges som norm. Det manliga uppfattas som det självklara, den normala 

ordningen av hur saker ska förete sig. Isärhållandets tabu innebär att det manliga och det 

kvinnliga inte bör blandas.36 Dessa aspekter återkommer i uppsatsens resultatdel. 

Den teoretiska ansatsen i föreliggande uppsats bidrar till att förklara på vilket sätt manliga och 

kvinnliga interagerar i relation till varandra. Undersökningen analyserar i vilken mån (A), (a) och 

(B) syns i källmaterialet samt hur hur detta har förändrats över tid. Hirdmans genusteorier ligger 

till grund för den analysmatris som utformas i avsnitt 1.5. Metod. 

1.5. Metod 

Organisations- och socialforskningsprofessorn Bryman menar att i dagens samhälle ska 

begreppet ”text” inte likställas med enbart skrivna dokument. Idag klassificeras både filmer, 

nöjesparker och naturminner som texter som man kan tolka. 37 Följaktligen är det möjligt att 

använda och analysera filmer i en textanalys. 

                                                           
33

 Hirdman, 2003, s. 28–35 
34

 Hirdman, 2003, s. 35–43 
35

 Hirdman, 2003, s. 43–44 
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 Hirdman, 2003, s. 59–66 
37

 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011, s. 500 
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Uppsatsens metod är en tematisk textanalys. I uppsatsen identifieras centrala attribut som 

placeras i matriser, vilka möjliggör jämförelser. Vid undersökningen observeras bl. a. följande: 

repetitioner av återkommande attribut, likheter och skillnader mellan attributen samt saknade 

data.38 Widén förklarar hur den kvalitativa textanalysens andra dimension behandlar textens 

språkliga innehåll. Man kan då analysera vilka begrepp och liknande som inte förekommer i det 

studerade objektet.39 Detta möjliggör resonemang kring de egenskaper som inte visas i samtliga 

filmer.  

Vidare tolkas materialet utifrån ett internalistiskt perspektiv, där man redovisar för och analyserar 

det som framkommer i källorna, snarare än det som framkommer vid analyser av 

upphovsrättshavaren.40 Undersökningens fokus är filmernas presentation av manligt och kvinnligt 

genus, inte individerna bakom filmerna. Genom detta angreppssätt blir filmens syfte mindre 

intressant, eftersom det inte är relevant för undersökningens resultat. Det är fullt möjligt att 

WDAS inte har för syfte att visa ett specifikt genusperspektiv, utan de hävdar med all säkerhet att 

de endast vill underhålla sin publik. Man bör därför vara försiktig med att dra alltför stora 

slutsatser kring WDAS genusperspektiv, eftersom det inte nödvändigtvis behöver vara det 

producenterna är ute efter att visa i de valda filmerna. 

Uppsatsen bygger på filmanalysens metodologiska ansatser, vilka filmvetenskapsprofessorerna 

Andersson & Hedling menar sker i fyra steg: 

1. Att klargöra analysens syfte. 

2. Att göra sig bekant med filmen. 

3. Att systematisera iaktagelser från filmen. 

4. Att framställa en analys av filmen.41 

Arbetet sker enligt denna ordning. Alla filmer studeras på originalspråket engelska, för att hålla 

källmaterialet så nära filmskaparnas avsikter som möjligt. Det bör också påpekas att det är en 

orealistisk tanke att analysera samtliga aspekter i alla filmer, då materialet helt enkelt blir för stort. 

Undersökningen uppmärksammar vilka karaktärsattribut som finns hos olika individer, för att 

sedan analysera dessa attribut i förhållade till Hirdmans (A), (a), och (B). Detta leder till en tabell 

som används för att analysera likheter och skillnader mellan filmerna, för att på så sätt utröna 

eventuell förändring och kontinuitet över tid. Konkret innebär detta att egenskap S (”snällhet”, 

”självständighet” m. fl.), som uppmärksammas i filmerna, ställs i förhållande till Hirdmans 

(A)/(a)/(B). Vid de tillfällen djurs genus uppmärksammas kommer dessa kategoriseras i manligt 

och kvinnligt. Ett exempel är att Bernard betraktas ha ett manligt genus, fastän han är ett djur. 

De egenskaper som analyseras delas upp i två kategorier: inre atttrbiut och yttre attribut. Med inre 

attribut menas karaktärernas personlighet, dialog och känsloliv. Yttre attribut syftar på det som är 

möjligt att se på utsidan, såsom kroppsideal, märkbara känsloyttringar o.s.v. Till de yttre attributen 

                                                           
38

 Bryman, 2011, s. 528–529 
39

 Widén, Pär, ”Kvalitativ textanalys”, i Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), Handbok i kvalitativ analys, 1. 
uppl., Liber, Stockholm, 2009, s. 139 
40

 Florén, Anders & Ågren, Henrik, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och 
framställningssätt, 2., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 52 
41

 Andersson, Lars Gustaf & Hedling, Erik, Filmanalys: en introduktion, Studentlitteratur, Lund, 1999, s. 7–8 
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hör även konkreta ageranden såsom att städa och springa. Båda kategorierna uppmärksammas 

när de syns i materialet, men också i de fall när en karaktär tillskriver en annan karaktär vissa 

egenskaper. Ett exempel är när en karaktär sägs vara hjälpsam (inre attribut), samtidigt som 

karaktären uppvisar egenskapen genom handlingar (yttre attribut). I vissa fall är det därför svårt att 

se en klar distinktion mellan de inre och de yttre attributen. Vid de tillfällen det är svårt att se en 

tydlig distinktion mellan dessa sorteras de beroende på kontexten som de uppmärksammas i, som 

synliggörs i ovanstående exempel.  

Denna uppdelning sker för att förtydliga och förenkla analysen av karaktärsattributen. Vidare blir 

det då också möjligt att analysera hur dessa egenskaper påverkar varandra och förändras över tid. 

Baserat på undersökningens resultat utformas en matris, i likhet med England, Descartes & 

Collier-Meeks kodning av manliga och kvinnliga egenskaper.42 En matris utformas till varje film. 

Dessa presenteras ifyllda i uppsatsens bilagor, och ser ut på följande sätt: 

Egenskapsmatris: Film M (år TTTT) 

 Attribut A a B 

 

Inre attribut 

Egenskap U    

Egenskap V    

Egenskap W etc.    

 

Yttre attribut 

Egenskap X    

Egenskap Y    

Egenskap Z etc.    

Ett förtydligande: egenskaper analyseras framförallt i antingen (a) eller (B). En egenskap som 

tillhör kategorin (a) kommer inte redogöras i både a- och B-kolumnen, förutom vid de tillfällen 

både (a) och (B) uppvisar samma egenskap. Utöver de egenskaper som identifieras i matrisen 

analyseras även de drömmar, önskningar och övrigt tal olika karaktärer ger uttryck för. 

1.6. Material, avgränsningar och urval 

Tidigare forskning visar att förutfattande meningar påverkar hur individer uppfattar filmer. Med 

detta som bakgrund blir det viktigt att använda olika sorters filmer och låtar, för att använda 

källor som påverkat män och kvinnor i olika grad. Detta innebär att materialurvalet utformas för 

att uppnå en mångfald bland uppsatsens källor. Urvalsprocessen förklaras nedan. 

Den tidsuppdelning Davis utformar (1937–1967, 1968–1988, 1989–2005) ligger till grund för 

urvalsprocessen i denna undersökning, och således kommer en film från varje period analyseras. 

Dessa tidsuppdelningar sammanfaller även med noterbara genushistoriska förändringar i 

samhället, vilka presenteras i kapitel 1.3. Tidigare forskning samt kapitel 2. Bakgrund. 
                                                           
42
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Författaren Stein hävdar att musik och låtar alltid har varit en central del av WDAS produktioner, 

och många filmer är ihågkomna mer för musiken än innehållet.43 Med detta i åtanke är det därför 

relevant att analysera ett urval av låtar ur vardera film, för att på så sätt utreda i vilken mån låtarna 

eventuellt upprätthåller och reproducerar sin tids genusperspektiv. Samtliga låtar i respektive film 

analyseras dock ej. Låturvalet förklaras nedan.  

Ytterligare ett urvalskriterium är att det i filmerna ska finnas människor, och inte endast djur med 

antropomorfa drag. Detta urval finns för att möjliggöra analyser av kroppsideal. Davis 

argumenterar även för att barn och unga lättare identifierar sig med (och därmed påverkas av) 

människor, snarare än djur. Således är det mer relevant för denna studie att använda sig av 

källmaterial som behandlar människor. 

Utöver detta väljs filmerna som var mest inkomstgivande runtom hela världen under den aktuella 

tidsperioden, eftersom dessa hade störst spridning och därmed störst påverkan på publiken.44 

Baserat på ovanstående kriterier studeras följande filmer: 

 Snow White and the Seven Dwarfs45 (1937) 

 The Rescuers46 (1977) 

 Aladdin (1992) 

Det framkommer här en mångfald bland källmaterialet, både vad gäller ålder, handling och 

framställning. Det är ett skevt tidsspann (40 år mellan de första filmerna, 15 år mellan de senare), 

men dessa perioder sammanfaller som sagt med genushistoriska samhällsförändringar. Det finns 

en viss svårighet med ovanstående urval, då det kan vara svårt att göra relevanta jämförelsen 

mellan alltför skilda filmer. Trots detta bedöms att förtjänsten med detta urval väger tyngre än 

svårigheterna, då avsikten med uppsatsen är att utröna förändringar och kontinuitet över tid, 

oberoende av materialets samhörighet. De valda filmerna är så pass olika att de ger en 

mångfacetterad bild av framställningen av manlighet och kvinnlighet ur ett historiskt perspektiv. 

De är även så olika att de inte är återupprepningar av samma narrativ och karaktärer. Denna 

mångfald gör det möjligt att synliggöra likheter och skillnader mellan filmerna. Det bör noteras 

att ett alternativt urval hade kunnat leda till ett delvis annat resultat. Filmerna bör således inte ses 

som representativa för WDAS i helhet. De ger däremot en inblick i hur populärkultur ämnad till 

att underhålla återger sin tids föreställningar om manligt och kvinnligt genus. Filmerna 

presenteras mer ingående i kapitel 3. Undersökning. 

I varje film analyseras två låtar mer ingående. Två av filmerna är musikaler, där handlingen 

fortskrider med hjälp av låtarna, samtidigt som dessa framförs av karaktärer i filmerna. 

Undantaget är The Rescuers, där de flesta låtar framförs av en berättarröst. Dock verkar det som att 

karaktärerna hör sången och relaterar till den, och således är även dessa låtar värda att studeras. 

Då en kontinuitet genom materialet önskas, och för att underlätta urvalsprocessen, behandlar en 

låt från vardera film temat kärlek/romantik. Utöver detta väljs låtar som blev nominerade till pris 
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(exempelvis Academy Awards), eller som är mer välkända/populära47 låtar från respektive film. 

Således synes både likheter och skillnader i materialet. Syftet med detta andra urval är inte att välja 

de låtar som passar bäst i undersökningen, utan snarare att få en mångfald bland låtarna.  

Baserat på de låtkriterier som givits ovan görs följande urval av låtar som analyseras. Den/de som 

sjunger (eller som låten syftar på) nämns inom parentes. Den första låten som presenteras från 

respektive film väljs baserat på temat kärlek/romantik. 

 Snow White and the Seven Dwarfs: 

o Some Day My Prince Will Come (Snövit) 

o Heigh-Ho (dvärgarna) 

 The Rescuers: 

o Someone’s Waiting for You (sjungs för flickan Penny) 

o Rescue Aid Society (medlemmarna av organisationen) 

 Aladdin: 

o A Whole New World (Aladdin och Jasmine) 

o Friend Like Me (Anden i lampan) 

Som syns i ovanstående låturval framträder flera olika karaktärer och teman. Låtarna presenteras 

mer ingående i kapitel 3. Undersökning. 

2. Bakgrund 

Mediaforskaren Barber hävdar att filmer bör ses som historiska artefakter, i vilka exempelvis 

normer från deras produktionstid synliggörs.48 Filmerna är en avspegling av sin tid. I följande 

avsnitt ges en kort presentation av hur genus framställdes och vad som ansågs vara kvinnligt och 

manligt under respektive årtionde som källmaterialet hämtats från. Detta bidrar med förståelse 

för hur samhället såg ut under respektive films produktionsperiod, vilket möjliggör analyser av 

hur respektive film står i förhållande till sin historiska kontext. 

2.1. Genusföreställningar som kan påverka Snow White (1930-tal) 

Kvinnans position under 1930-talet var klart underordnad mannens. Historikern Carls menar att 

motståndet mot kvinnans integrering i samhället var stark under perioden. Det var således inte tal 

om en strävan mot ett jämlikt samhälle. Kvinnan sågs som underlägsen gentemot mannen, vilket 

berodde på att mannen ansågs inneha högre mental förmåga.49 Under perioden pågick det 

omfattande debatter om kvinnans roll på arbetsmarknaden, och många män hävdade att det var 

bäst för kvinnan om hon förblev den hemmafru som städade, höll iordning i hemmet och 

uppfostrade barnen. Att vara aktiv endast i hemmet var kvinnans uppgift. Det var mannens 

uppgift att vara aktiv ute på det offentliga arenan och att ta hand om familjens ekonomi.50 I 1930-
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49
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talets genussamtal betraktades en intelligent kvinna snarare som man, hon tillskrevs typiska 

manliga egenskaper och sades inneha en stor ”manlighet”. Det framkommer tydligt att de 

kvinnor som konkurrerade med männen om de intellektuella yrkena passade inte in i 1930-talets 

samhällsideal.51 Således är Hirdmans tankar om isärhållandets tabu synliga under 1930-talet. 

2.2. Genusföreställningar som kan påverka The Rescuers (1970-tal) 

Idéhistorikern Ekenstam hävdar att hela 1900-talet har präglats av en allt starkare intolerans mot 

stark känslointensitet. Under 1970-talet började denna intolerans minska, och kravet på att 

männen skulle bli mjukare och utrycka vekare känslor (vilket vid tiden innebar mer ”feminina” 

känslor) ökade. Skillnaderna mellan de båda könens känsloyttranden minskade. Ekenstam hävdar 

att det under 1970-talet blev allt mer oklart vad som utmärkte män respektive kvinnor, samtidigt 

som ifrågasättandet av kategoriseringen ”manligt” och ”kvinnligt” ökade. Manligheten, som 

under det tidigare industrisamhället hade förknippats med arbetsförmåga, lojalitet, ansvar och 

självkontroll, förknippades nu snarare med ohöljd egoism, aggressivitet och sexuell utstrålning.52 

Vidare var 1970-talet ett omvälvande årtionde vad gällde jämställdshetsdebatten, som till stor del 

behandlade kvinnans roll på arbetsmarknaden.53 Under 1970-talet stred många grupper i det 

amerikanska samhället för kvinnans rättigheter. P.g.a. konservativa aktivister som uppkommit 

som ett bakslag mot 1960-talets anti-krigstankar fick kvinnorättsgrupperingarna dock inte igenom 

de lagförändringar som krävdes för att jämställa männen och kvinnorna. När dessa 

lagförändringar föll vände många kvinnorättsaktivister bort från politiken för att istället grunda 

exempelvis kvinnokliniker.54 Man ser här att fastän de börjar luckras upp och ifrågasättas finns de 

traditionella mans- och kvinnorollerna ännu kvar.  

2.3. Genusföreställningar som kan påverka Aladdin (1980-90-tal) 

Under 1990-talets första hälft framträdde en nedgång angående tankarna om jämställdhet. 

Sociologerna Cotter, Hermsen & Vanneman hävdar att det under 1990-talet framkom en form av 

bakslag mot de tidigare feministiska tankarna. Vid denna tid avtog det kvinnliga inträdet på 

arbetsmarknaden, löneskillnaderna mellan män och kvinnor slutade minska för första gången 

sedan 1970-talet och kvinnan sågs återigen ta mer ansvar i hushållet än mannen. Denna nedgång 

gällande jämställdhetstankarna uppkom som ett bakslag mot exempelvis sociala förändringar, 

ökad utbildningsnivå, kvinnans inträde på arbetsmarknaden och den andra feministiska vågen. 

Samtidigt framhävdes kvinnans roll som moder i kombination med hennes yrkesroll. Det rör sig 

således inte om en tillbakagång till mer traditionella genusstereotyper, utan handlar mer om en 

utveckling där husmoderstanken och tanken om den arbetande kvinnan kombinerades.55 Cotter, 
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Hermsen & Vanneman menar dock att denna nedgående trend försvann under 1990-talets sista 

år, och vid det nya millenniets början var jämställdhetsfrågan åter aktuell.56 I inledningskapitlet till 

Sekelskiften och kön: strukturella och kulturella övergångar år 1800, 1900 och 2000 menar författaren att 

det svenska välfärdssamhället vid 1900-talets slut lade stor vikt vid individen, vilket ledde till en 

autonomi för både män och kvinnor. De båda könen sågs (i ett idealt perspektiv) som jämlika, de 

var inte längre polariserade. Könstillhörigheten var inte lika viktigt, vare sig det gällde formella 

rättigheter eller samhällets förväntningar.57 Det skedde en nedgång i jämställdhetsdebatten vid det 

tidiga 1990-talet, men intresset för detta ämne väcktes under decenniets andra hälft. 

3. Undersökning 

I föreliggande kapitel behandlas källmaterialet var för sig i kronologisk ordning. Först ges en kort 

sammanfattning av materialets (filmens) handling, baserad på Davis forskning58 och 

källmaterialet. Därefter följer redogörelsen och analysen av de inre attributen. Efter detta analyseras 

låtarna från respektive film (låttexterna återfinns i uppsatsens bilagor), och varje del avslutas med 

redogörelsen och analysen av de yttre attributen.  

3.1. Snow White and the Seven Dwarfs (1937) 

Den onda drottningen frågar sin magiska spegel vem som är vackrast i landet. Vanligtvis svarar 

spegeln att hon är vackrast, men en dag får hon istället svaret Snövit. Drottningen blir avundsjuk 

och beordrar jägaren att ta ut Snövit i skogen för att döda henne. Jägaren lyder inte drottningens 

order, och skonar Snövit samtidigt som han berättar om drottningens raseri. Snövit flyr på 

jägarens order in i skogen. Hon leds av djur till dvägarnas stuga, som hon städar i förhoppning att 

få beskydd. När dvärgarna kommer hem finner de Snövit sovande i deras sängar. När hon vaknar 

förklarar hon varför hon är där och ber att få stanna, vilket dvärgarna går med på. Dagen efter 

beger sig dvärgarna till gruvan, och rekommenderar Snövit att vara försiktigt. Samtidigt har 

drottningen fått reda på att Snövit fortfarande lever (via sin magiska spegel), och hon förtrollar 

sig själv till en gammal gumma. Därefter beger hon sig med ett förgiftat äpple till dvärgarnas hus. 

Snövit är först misstänksam, men tar trots allt ett bett av äpplet och faller ned, till synes död (i 

själva verket medvetslös/skendöd). Djuren varnar dvärgarna i gruvan, som försent beger sig hem 

för att rädda Snövit. De jagar drottningen som faller nedför en klippa och dör. Dvärgarna anser 

att Snövit är för vacker för att begravas, och de lägger henne i en glaskista. När dvärgarna och 

djuren sörjer Snövit dyker prinsen upp, efter att länge ha letat efter henne. Kistans lock står öppet 

och han kysser henne, varpå hon vaknar. Efter att ha tagit farväl av dvärgarna beger sig prinsen 

och Snövit in i solnedgången för att leva lyckliga i alla sina dagar. 

Inre attribut 

Snövit är en lydig flicka som, fastän hon är prinsessa, inte ifrågasätter drottningens beordran om 

att hon ska kläs i trasor och städa. När hon blir beordrad av jägaren att springa bort och aldrig 

komma tillbaka, lyder hon omedelbart och utan eftertanke i rädsla för sitt liv. Vidare är hon en 
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nyfiken flicka, samt oförsiktig och oförstående. Dettat visas när hon somnar i dvärgarnas sängar 

utan att ha en aning om vilka de tillhör. Hon antar att huset bebos av föräldralösa barn, p.g.a. 

exempelvis de små sängarna, varpå hon fylls av medlidande och får ett sorgset ansiktsuttryck.  

Snövit tar direkt på sig en husmodersroll när hon kommer till dvärgarnas hem. Hon börjar genast 

göra iordning huset. När hon träffar dvärgarna erbjuder hon sig att hjälpa dem med 

hushållsarbete (tvätta, städa, laga mat o.s.v.) i utbyte mot att få stanna hos dem. 

Matlagningserbjudandet tas emot väl av dvärgarna, som börjar önska diverse maträtter. Hirdmans 

(A) och (B) visas här då att Snövit uppvisar stereotypiska kvinnliga attribut (matlagningskunskap), 

vilket männen inte gör. Samtidigt visar männen stereotypiskt manliga attribut, då de önskar olika 

sorters maträtter. Detta förstärker tanken om att kvinnan ska laga mat efter mannens arbetsdag. 

Detta är någonting som poängteras ytterligare när drottningen säger ”[i]t’s apple pies that make the 

menfolks’ mouths water.” Kvinnan (B) förväntas veta vad männen vill ha att äta. 

Fastän dvärgarna är vuxna män, vilket indikeras med hjälp av skäggen och det faktum att de har 

ett yrke, blir de ofta behandlade som barn av Snövit. De tvingas tvätta sig innan maten och de har 

ett smutsigt hus. Detta är ett sätt för (B) att anförskaffa sig (A):s auktoriritet, genom att sätta sig i 

en modersroll baserat på åldersskillnad (även om denna åldersskillnad inte finns i verkligheten). 

Fastän Snövit är yngre än dvärgarna antar hon en modersroll, och får på detta sätt auktoritet över 

”barnen”. Denna maktposition finns även bland dvärgarna, där Doc59 uppfattas som den äldsta 

och därmed ledaren, gentemot Dopey60 som uppfattas vara den yngsta och längst ned i den 

hierarkiska ordningen. 

Det är klart att Hirdmans (A) och (a) finns i filmen, då vissa typiska karaktärsattribut tillskrivs 

flera individer av båda könen. Dock innebär dessa attribut olika saker. Både Snövit (a) och 

dvärgarna som manligt kollektiv (A) är snälla, men där snällhet för (a) innebär att göra andra till 

lags genom att utföra tjänster i hemmet, innebär snällhet för (A) snarare uppoffring av sin egna 

bekvämlighet (sängarna) och omtanke i form av skydd och säkerhet för den hemmavarande (a).  

Dvärgarna är i början av filmen lättskrämda och oroliga när de märker att ljuset är tänt i deras 

stuga, varpå de genast börjar prata om hemska monster. När de får reda på att monstret sover i 

deras sängar blir de mer modiga (och mordiska). Den tidigare rädslan och mordiskheten 

försvinner helt när de ser att Snövit är en flicka och pratar med henne. Därefter framkommer det 

att de har för avsikt att skydda Snövit från drottningen. Karaktärsattributetet mod uppvisar 

skillnader gällande framställningen av samma genus. Man ser här dvärgarna börjar som (a) och 

utvecklas till ett (A) under filmens gång, allteftersom de blir mer säkra på vad de kan tänkas möta. 

Dvärgarna genomgår en förändring under filmens gång. En liknande förändring uppvisar även 

den namnlöse jägaren, som först karaktäriseras som plikttrogen och rädd för drottningen. I 

slutändan motsätter han sig dock kvinnan och blir en självständig man som agerar av fri vilja. 

Jägaren börjar som underställd kvinnan (a) men slutar som fri och självständig (A).  

Vid fyra separata tillfällen (av prinsen, i skogen, av dvärgarna och av den förklädda drottningen) 

blir Snövit märkbart skrämd. Till skillnad från dvärgarna (A) uppvisar inte Snövit (B) något mod. 

Det är helt klart att kvinnan (B) inte förväntas uppvisa mod, en egenskap som tillskrivs mannen 

(A). Drottningen uppvisar inte heller mod, men hennes rädsla framställs som något helt annat. 
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Hon är inte rädd för den mörka skogen där Snövit bryter ihop i gråt, utan drottningen blir 

märkbart rädd först när hon jagas av dvärgarna. Snövit (B) och drottningen (a) är båda rädda, 

men för helt olika saker. Dock är ingen av dem direkt modiga, till skillnad från dvärgarna (A). 

Dvärgarna och Snövit ses i stora drag som helt väsensskilda under stora delar av filmen. Snövit är 

väluppfostrad och talar med dvärgarna, som själva uttrycker att de aldrig tidigare träffat (eller ens 

sett) en kvinna och därför knappt vet hur man pratar med en. Vidare har dvärgarna och Snövit 

helt olika mål i livet: Snövit vill bli funnen av sin prins och dvärgarna vill, av en anledning de 

själva inte vet, bli rika. Det manliga (A) och det kvinnliga (B) hålls åtskilda. 

Det förefaller som att mannen ska kunna bete sig hur han vill, där kvinnan bara ska le och 

offenligt acceptera detta. Detta visas extra tydligt när dvärgen Grumpy61 är oförskämd mot 

Snövit, som till synes accepterar detta och fortsätter le. När Snövit senare är ensam ber hon en 

aftonbön där hon önskar att Grumpy ska börja tycka om henne på samma sätt som de andra 

dvärgarna. När kvinnan (B) önskar föränding ska detta ske i den tysta, privata sfären. 

Prinsen ger intryck av att vara säker i sin roll som man (A), då han omedelbart vet vad han vill så 

fort han ser Snövit första gången. Han är i kontakt med sitt hjärtas önskan, när Snövit försvinner 

söker han efter henne oavbrutet till han slutligen finner henne. Snövit beskriver honom som 

charmig och romantisk, vilka tillsammans med den målmedvetenhet han har är typiska 

karaktärsattribut som (A) ska uppvisa. Snövit å andra sidan är en tröstande modersgestalt som 

inte gör mycket väsen av sig, är lättskrämd, har gråten nära till hands, men trots detta evigt 

leende. Hon skäms dessutom för att hon råkade skrämma djuren som försökte trösta henne. 

Efter endast en sång om leendets påverkan går hon från att vara fullkomligt förtvivlad till lycklig 

och glad. Det är tydligt att kvinnan (B) ska vara svag och passiv, inte föra mycket väsen av sig 

(och om det sker genast be om ursäkt) samt vara evigt leende. Karaktärernas känsloliv uppvisar 

skillnader mellan de manliga och kvinnliga karaktärerna. 

Avslutningsvis nämns skillnaderna mellan dvärgarnas och prinsens känsloliv, som framförallt 

visas när Snövit ligger i glaskistan. Alla dvärgar sörjer och gråter för henne. Prinsen å andra sidan 

stiger fram till henne, kysser henne och sänker sedan huvudet. Publiken ser aldrig honom gråta. 

Dvärgarna uppvisar här attributer som tidigare tillskrivits Snövit (a), medan prinsen framställs 

som mer behärskad och manlig (A). 

Låtarna 

Some Day My Prince Will Come 

Dvärgarna vill att Snövit, i sin modersroll, ska berätta en saga för dem. Efter ett tag börjar hon då 

sjunga denna låt, som handlar om hur Snövit ser fram emot den dag hennes prins ska komma 

och hämta henne. Låten börjar med att dvärgarna och Snövit talar om hennes kärlek till prinsen, 

och hon säger att prinsen ”(...) was so romantic. I could not resist.” Detta motsäger framställningen av 

deras första möte, då den enda interaktion de hade var att prinsen överraskade Snövit så att hon 

rymde därifrån. De talade inte med varandra. Under låtens gång framställs hon som passiv 

eftersom hon själv ska vänta passivt, snarare än att aktivt söka prinsen. Det som klart framgår i 

denna låt är att kvinnans (B) högsta önskan är att bli funnen av mannen (A) och gifta sig med 
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denne, vilket leder till evig lycka. Dvärgarna (med undantag för Grumpy) ser längtansfulla ut 

under och efter låten, men om detta är för att de vill att Snövit ska få den lycka hon önskar eller 

om de vill ha den själva framgår inte. 

Heigh-Ho 

Denna låt introducerar publiken för dvärgarna och deras yrke som gruvarbetare. Det är det enda 

tillfälle under hela filmen som en eller flera karaktärer visas yrkesarbeta. Detta är vad dvärgarna 

tycker om att göra, att arbeta i sin gruva. (A) förväntas arbeta och tjäna in pengar till sin familj. 

Vidare har dvärgarna (männen (A)) ett syfte med sitt arbete, vilket är att bli rika. Som nämns ovan 

vet dock dvärgarna inte själva vad avsikten med rikedomen är. Detta framhävs i låten genom 

textraderna: ”It ain't no trick to get rich quick (...)But we don't know what we dig 'em for”. Dvärgarna 

framställs ofta som okunniga barn i vuxna mäns kroppar. Detta kan tolkas som en variant av (a). 

Dvärgarna framställs således både som (A) och (a). 

De visas vara målmedvetna, fastän de inte har ett mål att uppnå. De vet inte vart de ska ta sig, 

men de är trots det påväg mot detta okända mål. Detta står i stor kontrast till föregåeende låt. 

Snövit vet exakt vad och vart hon vill, men arbetar inte inte för att nå detta mål. Mannen (A) kan 

ta sig framåt i livet utan att veta har han är påväg, medan kvinnan (B) tvingas stå stilla och vänta 

på rätt tillfälle, fastän hon vet exakt vad hon vill. 

De två låtarna ger tydligt skilda framställningar om vad som är lycka och mening för män och 

kvinnor. Männen (A) ska jobba, tjäna pengar och bli rika, medan kvinnorna snarare ska vänta på 

kärleken. 

Yttre attribut 

Här bör först nämnas att hela filmens handling förutsätter avundsjuka kring utseende och fysisk 

attraktivitet. Redan i filmens grundtanke etableras att hela identiteter kretsar kring fysisk 

attraktivitet hos kvinnor. 

De flesta karaktärer uppvisar karaktärsattributet fysisk styrka, dock framställs detta på skilda sätt i 

filmen. Snövit lyckas hålla sig själv fast i en lian när hon faller ned i en fallgrop i skogen. 

Drottningen orkar ro en båt över sjön, fastän hon har en gammal gummas kropp. Dvärgarna 

jobbar dagligen med fysiskt arbete som kräver styrka då de slänger tunga säckar och hugger i 

berg. Även prinsen uppvisar fysisk styrka, då han utan problem bär bort Snövit till sin häst. 

Slående är att de tillfällen kvinnorna (a) uppvisar fysisk styrka så är det i ensamhet, då ingen 

annan ser dem. Männen (A) å andra sidan visar sin styrka framför andra karaktärer. Kvinnan 

uppvisar styrka, men inte framför männen.  

Snövit har vit hy, ser ut att ha ögonskugga, läppstift och mascara, samt rör sig graciöst och 

smidigt. Dvärgarna beskriver henne som vacker, elegant och änglalik. Detta är anmärkningsvärt 

eftersom de själva aldrig sett en kvinna tidigare. Trots detta har de en uppfattning om hur 

kvinnor bör se ut, med röda läppar, svart hår och vit hy. På grund av hennes skönhet begravs 

hon inte av dvärgarna när de tror att hon är död.  

Även prinsen, som endast kommunicerar med hjälp av sång i filmen, faller för Snövit p.g.a. 

hennes fysiska utseende. Dessa faktorer tyder på att män (A) har en inneboende uppfattning om 

hur en vacker kvinna (B) ser ut. En individs personliga preferenser ges inte hänsyn. 
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Grumpy ger uttryck för vilka attribut han anser är kvinnliga när Snövit tvingar dvärgarna tvätta 

sig före maten. Han hävdar att det hela börjar med att de måste tvätta sig, och inom kort kommer 

hon fläta deras skägg i små rosa rosetter och spruta parfym på dem. Flätan, rosa rosetter och 

parfym är alla egenskaper Grumpy hävdar är kvinnliga, vilket förstärker den stereotypiska bilden 

av kvinnligt genus. Vidare har dvärgarna (A) inga problem med dammet, smutsen och oredan de 

själva bor i, men det har Snövit (B), som visar tydlig avsmak och genast börjar utföra 

hushållssysslor för att få bort oredan. 

När det gäller materiella ting såsom klädsel och accessoarer har Snövit typiska kvinnliga sådana: 

klänning och rosett i håret. Det som är utmärkande för männen är inte klädseln, utan snarare en 

annan företeelse: vapen. Alla män som finns med i filmen visas någon gång ha ett vapen (kviv, 

svärd, yxa) nära till hands, vilket syftar legitimera männens användande av sagda vapen. Vidare 

ger dessa vapen också ett intryck av makt och aggressivitet, genom att visa på att individen är 

beredd att ta till våld för att skydda sina intressen. Inga kvinnor ges dessa medel, utan de får 

istället förlita sig på sina kunskaper inom andra fält (matlagning och häxkonst) för att få sin vilja 

igenom. 

Avslutningsvis så ser man att det i många fall är stora skillnader mellan manliga och kvinnliga 

karaktärer i Snow White. 

3.2. The Rescuers (1977) 

Flickan Penny kidnappas från sitt barnhem av Madame Medusa. Hon behöver ett litet barn som 

ryms i en tunnel som leder till den grotta där en pirat sägs ha gömt världens största diamant. 

Penny skickar ett rop om hjälp via flaskpost, som mottages av en hjälporganisation helt bestående 

av möss. Vaktmästaren Bernard och mötesdelegaten Bianca ger sig ut på uppdraget att rädda 

Penny, och efter flera äventyr lyckas de slutligen. Penny får dessutom med sig diamanten, som 

hon ger till ett muséum i New York. Därefter blir hon bortadopterad och får leva i en egen, 

lycklig familj. Bernard och Bianca återkommer till hjälporganisationens högkvarter, och Bianca 

erbjuder genast sin och Bernards hjälp på nästa uppdrag. Penny, Bernard och Bianca får leva 

lyckliga i alla sina dagar. 

Inre attribut 

Det finns tydliga skillnader i huvudkaraktärernas personlighetsdrag. Stundtals är de näst intill 

varandras motpoler, då Bianca är högt uppe i skyarna och Bernard är mer jordnära. Bernard är 

vidskeplig och intitiativrik, och beskrivs som en räddhare av andra karaktärer. Bianca däremot är 

mer världsvan, högt idealistisk, och hon brusar inte upp sig på samma sätt som Bernard. Bianca 

tillskrivs här en traditionellt ”manlig” egenskap, vilket bryter mot de rådande genusnormerna. 

När de går igenom djurparken är Bernard uppenbarligen rädd, dock känner han att han inte kan 

visa det inför Bianca. Han börjar istället vissla och visa att han inte är rädd. Bianca, som tog 

beslutet att gå igenom djurparken har snarare motsatt utveckling. Allteftersom de tar sig igenom 

djurparken blir hon mer rädd, och frågar om de inte ska vända istället. Bernard säger att de ska 

fortsätta, men ber Bianca stanna så att han kan kolla till det mörka rummet (vägen framåt). Det 

framkommer att Bernard förväntas ta hand om och skydda Bianca. Han ska ledsaga henne på 

resan. Båda uppvisar karaktärsattributen rädsla, men det finns skillnader. Bernard (A) uppvisar 
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rädsla vid verklig (akut) fara, medan Bianca (a) snarare uppvisar rädsla vid mindre akuta faror som 

mörkret. 

En aspekt som tydligt visar på ett genusperspektiv är de uttaladen som ordföranden i 

hjälporganisationens står för. När Bianca vill få uppdraget att hjälpa Penny svarar han: ”I mean, it’s 

not like the old days, when it was a man’s world.” Ordföranden är först ovillig att låta Bianca få 

uppdraget, men ändrar sig när han inser att någon gång skall vara den första för en kvinna att få 

ett sådant uppdrag. Hirdmans (A) och (a) framkommer när ordföranden misslyckas med att läsa 

Pennys flaskpost. Först då får kvinnan Bianca, som har egenskaper mannen i detta fall inte har, 

hjälpa till. Kvinnan (a) för handlingen framåt först när mannen (A) misslyckats. Ordförandens 

sista uttalande visar också på ett genusperspektiv, då han syftar på olämpligheten i att en 

vaktmästare och en kvinna umgås. 

Vidare framställs Bernard som mer övertygad om vikten av att inte ge upp. Bianca utbrister 

flertalet gånger ”that poor little girl” och ger till synes upp, med inga idéer om hur de ska gå vidare 

med uppdraget. Vid dessa tillfällen är det Bernard som tar beslut om hur de ska fortsätta med 

uppdraget. Dock har även Bianca denna initiativtagande egenskap, men den uppvisas endast vid ett 

fåtal tillfällen. Dessa tillfällen är framförallt efter att Bernard redan försökt komma på vad de ska 

göra. Även här framkommer att (a) endast får föra handlingen framåt när (A) redan försökt. Det 

är först när hon använder denna egenskap som hon får den manliga auktoriteten. 

Filmen förstärker också typiska genusstereotyper, som att kvinnor måste packa med sig mycket 

när de ska resa. Detta är tydligt när Bianca utbrister ”(...) a lady does have to pack a few things, you 

know?”. Medusa blir vettskrämd för ett par möss. Det finns också indikationer på att det är 

kvinnans uppgift att trösta och sköta om barnen, medan mannens uppgift är att trösta och sköta 

om kvinnan.  

Efter det första misslyckade räddningsförsöket tappar både Bernard och Bianca hoppet. De 

minns dock hjälporganisationens löfte om att hjälpa individer i nöd, och beslutar därefter att inte 

ge upp. Anmärkningsvärt är att Bianca motiveras både av sina löften och sina känslor för Penny, 

medan Bernard endast motiveras av löftena. Kvinnan (B) framställs som mer omsorgsfull och har 

större medlidande än mannen (A). 

Filmen har tre centrala kvinnoroller: Bianca, Penny och Medusa. Dessa tre är olika i många 

aspekter. I och med att Penny är ett barn framställs hon inte som en kvinna på samma sätt som 

de två andra gör. Både Bianca och Medusa är manipulativa gentemot männen, men på helt skilda 

sätt. Medusa använder sin aggressivitet för att styra Mr. Snoops, medan Bianca snarare använder 

sitt utseede. Detta anspelar på att det är mer okej att använda kroppen, snarare än personlighet, 

för att styra individer.  

Penny däremot är en snäll flicka, fastän hon blivit kidnappad från barnhemmet. Hon motsätter 

sig dock Mr. Snoops, och säger att hon inte är rädd för krokodilerna, till skillnad från honom. 

Hon är inte heller rädd för den mörka skogen. Enda gången hon uppvisar en form av rädsla är 

när hon interagerar med Medusa. Hon uppvisar mod när hon sedan utsätter sitt egna liv för fara 

för att rädda sina vänner. Vid detta tillfälle uppvisar hon attributer som tilldelas (A), fastän hon i 

vanliga fall framförallt är ett (a). Samtidigt är det också möjligt att tolka detta som ”den kvinnliga 

självuppoffran”, att kvinnan (B) inte ska tänka på sitt egna bästa utan snarare på familjens.  
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Medusa är en bestämmande, känslokall och girig kvinna, samtidigt som hon beskrivs som spritt 

språngande galen. Hon har inte för avsikt att stanna någonstans för att bli rik, vilket traditionellt 

har varit (A):s mål med livet. Medusa får således även hon stundtals kvalitéer som tillhör (A), 

genom att hon exempelvis är en egenföretagande kvinna. 

Avslutningsvis finns det indikationer på att Penny har mer gemensamt med Bianca än Medusa, 

fastän Bianca är en mus.  

Låtarna 

Someone’s Waiting for You 

Denna låt framförs av en berättarröst för flickan Penny efter att hon börjar förlora hoppet om ett 

lyckligt liv (Medusa har just sagt att hon aldrig kommer bli adopterad). Låten handlar om hur 

Penny måste hålla modet uppe, hon får inte förtvivla i sin situation. Hon ombeds att inte gråta 

och att istället vara modig, vilket hon tar till sig. Allteftersom låten går tröstas Penny mer och mer 

och finner ro i sin situation. 

Pennys största önskan är att bli älskad. Eftersom det rör sig om ett föräldralöst barn är det dock 

inte rimligt att se detta som en tolkning på kvinnans (B) önskan om att bli älskad av en man (på 

det sätt exempelvis Some Day My Prince Will Come indikerar i Snow White). Denna låt indikerar att 

genus inte spelar spelar någon större roll i detta sammanhang, utan är det snarare det ”genuslösa 

barnet”62 som står i centrum. Det framkommer däremot tankar om att ”det finns någon för alla”, 

ingen ska behöva vara ensam. Kärleken är allmängiltig och eftertraktansvärd för alla individer. 

Vidare har låten ett dubbelt budskap, då Penny uppmuntras att vänta tålmodigt på kärleken, 

samtidigt som kärleken väntar på henne. Denna dubbla passivitet leder till overksamhet, vilket i 

sin tur innebär att ingen utveckling sker. 

Rescue Aid Society 

Hjälporganisationens delegater, bestående av mestadels män, framför denna edliknande låt vid 

mötesöppnandet. Låten verkar vara väldigt viktig för de inblandande. Bernard, som inte är en av 

mötesdelegaterna, står utanför och sjunger med, och även han har en viss stolthet i sin sång. 

Låten handlar om hur hjälporganisationen är villiga att hjälpa alla individer, och de tillskriver sig 

själva attributer såsom makt, mod, lojalitet och omsorg. Textmässigt ger inte denna låt några 

indikationer på att genus spelar roll (då både män och kvinnor sjunger med), men det som händer 

under sångens gång är desto mer intressant. Bianca kommer till mötet sent, tar på sig parfym och 

går självsäkert in. Alla manliga möss som ser detta blir märkbart intresserade, slutar sjunga och 

följer henne med blickarna. En tar av sig glasögonen för att se bättre. Helt klart är att kvinnan 

Bianca (a), som rör sig på den manligt dominerade arenan, är ögongodis för de manliga (A) 

delegaterna. 

Textmässigt framställer inte de två låtarna genus på ett betydelsefullt sätt, eftersom de inte ger 

ovanstående attributer ett manligt eller kvinnligt genus. Dessa attribut framställs snarare som 

allmängiltiga. 

                                                           
62

 I den bemärkelse att barnets genus är oväsentigt. 
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Yttre attribut 

Det finns skillnader gällande olika karaktärers yttre attribut, och i filmen förekommer stereotyper 

gällande etnicitet och nationalitet. Den vita, medelålders mannen ser mest respektabel och minst 

orientaliserad ut, även om detta bara visas under några korta sekvenser.  

Bernard är en vaktmästare, ett arbete som kräver fysisk förmåga. Han uppvisar stundtals fysisk 

styrka, när han exempelvis lyfter en stege eller med hjälp av Bianca puttar en diamant flera gånger 

större än honom själv. Bianca är en ungersk mötesdelegat som uppenbarligen vet om att hon har 

ett attraktivt utseende. Dessa karaktärer framställs som natt och dag, eller som (A) och (B).  

Ett av de tydligaste exemplen på hur attraktivitet och kroppideal framställs som viktiga sker tidigt 

i filmen, vid Biancas ankomst till hjälporganisationens möte. Alla manliga (A) möss blir märkbart 

intresserade av hennes utseende, vilket Bianca (B) verkar vara medveten om. Vidare anmäler 

dessa möss sitt intresse för att vara Biancas medagent på det föreliggande uppdraget. När denna 

scen utspelas får man känslan av att dessa möss endast erbjuder Bianca sin hjälp p.g.a. hennes 

utssende, inte hennes personlighet. Hade rollerna vart motsatta, att Bianca varit vaktmästaren och 

Bernard mötesdelegaten, hade dessa möss förmodligen inte erbjudit sin hjälp. Att Biancas 

attraktivitet spelar stor roll är uppenbart. (A) och (B) är fundamentalt olika, och de kan inte träda 

in i varandras roller utan att helt förändra berättelsen. 

Bianca är mån om att upprätthålla sitt utseende. Hon sminkar sig när hon får chansen, använder 

ofta parfym och vill inte använda säkerhetsbältet för det skulle skrynkla hennes kappa. Bianca är 

också den enda karaktären i filmen som flera gånger rättar till andra karaktärers utseende (hon 

rättar bl. a. till Bernards kappa och svans) och ger dem komplimanger baserat på utseende. 

Kvinnan (B) är mer fixerad vid utseende än mannen (A). Detta förstärks genom att även Medusa 

har smink, men med ett helt annat resultat. Medusa kroppsbyggnad framställs även paradoxalt 

nog som både överviktig och undernärd. Biancas attraktivitet ökar med hennes accessoarer och 

parfym, medan Medusas attraktivitet snarare minskar och sminket framhäver hennes hemska 

karaktär. De båda kvinnornas inre attribut speglas i de yttre attributen och deras utseende. Denna 

spegling finns inte hos Bernard, vars utseende inte säger någonting om hans inre attribut. 

Mannen (A) å ena sidan har en dualistisk karaktär, med isärhållna inre och yttre attribut. Kvinnan 

(B) å andra sidan framställs snarare som genuin, de inre attributen visas även i de yttre. 

Både Bianca och Medusa framställs således som fåfänga. Bianca använder sin attraktivitet till att få 

som hon vill, medan Medusa inte kommer någonstans med sitt utseende. Detta anspelar på att 

om man ska använda sin fysiska attraktivitet till att göra något, bör man förstärka dessa på ett 

positivt och lyckat sätt, annars kommer det misslyckas. Filmen visar att kvinnan (a) kan vara 

framgångsrik på mannens (A) arena samtidigt som hon tänker på och upprätthåller sitt utseende. 

Männen behöver däremot inte upprätthålla detta på samma sätt. 

Märkbart är att det är männens jobb att göra de tunga lyften. Kvinnorna (a) kan försöka att hjälpa 

till, dock sker detta med mannens hjälp (som när Bianca hjälper Bernard att putta en diamant 

flera gånger större än dem själva). Männen (A) däremot är de som uppvisar fysisk styrka, och då 

oftast utan hjälp (Bernard lyfter en stege, Mr. Snoops firar ned Penny i tunneln). 

Bernard som en fadersfigur för Penny, och tillsammans med Bianca bildar de en kärnfamilj under 

den tid de träffas. Han tar på sig rollen att skydda de andra, och utsätter hellre sig själv för fara än 
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låter dem komma till skada. Vid ett fåtal gånger hamnar Bernard i sådan fara att Bianca tvingas 

rädda honom. Omedelbart efter dessa tillfällen återfår Bernard kontroll över situationen. Bianca 

(a) uppvisar (A):s auktoritet, men denna återgår till Bernard så fort möjlighet ges. 

Medusa är den enda individen i filmen som aktivt brukar ett vapen. Återigen används vapnet för 

att legitimera makten och aggressiviteten, genom att visa på hur Medusa är villig att bruka våld 

för att få som hon vill. Hon hävdar sin makt och får tillfälligt (A):s auktoritet genom hot om våld. 

Den främsta genusstereotypen i filmen (vilken framkommer flera gånger) är att män framför fordon 

bättre än kvinnor. Bernard är den som hjälper Penny starta deras flyktfordon. Bianca säger att hon 

ofta kör mot rött ljus. Medusa beordrar Mr. Snoops att hjälpa henne med ovanstående farkost, då 

hon inte kan lösa problemet. Denna genusstereotyp visas i Medusas körstil, som är vårdslös och 

livsfarlig. Det finns en tydligt distinktion mellan mannens och kvinnans förhållande till fordon. 

Budskapet i filmen är tydligt: kvinnor (a) kan framföra fordon, men männen (A) gör det bättre. 

Avslutningsvis märker man att det hos Bernard sker en märkbar förändring över tid. Han blir 

modigare, mer självsäker och klättrar på den hierarkiska stegen. Det är inte samma mus som visas 

i början och slutet. Bianca däremot uppvisar inte en sådan utveckling. Det förefaller som att 

Bernard går alltmer mot att bli (A), men Bianca är nöjd med att vara (a) och genomgår ingen 

personligt utvecklande resa. 

3.3. Aladdin (1992) 

Vesiren Jafar får efter många år reda på att endast en person (”en oslipad diamant”) får träda in i 

den magiska grottan, där den magiska lampan finns. Detta visar sig vara gatupojken Aladdin (som 

bor i staden Agrabah), en snabbtänkt pojke som dessutom är väldigt snäll och generös. 

Prinsessan Jasmine har alltid levt ett skyddat liv, men hon känner sig inte fri. Hennes far, 

sultanen, berättar att hon måste gifta sig inom tre dagar (nästa födelsedag). Jasmine klär sig som 

en tiggare och rymmer från palatset. Hon träffar Aladdin och de blir vänner (dessutom finns det 

anspelningar på kärlek mellan de båda). Aladdin blir gripen av polisen, men Jasmine försöker 

rädda honom genom att tillkännage sig som prinsessa. Eftersom det är Jafar som har beordrat 

Aladdins arrestering kan Jasmine inte göra någonting, och Jafar berättar att Aladdin blivit 

halshuggen. Jafar lurar med Aladdin till den magiska grottan. Aladdin hittar den magiska lampan 

och tar med denna till grottöppningan, där Jafar väntar. Väl där blir han förrådd och kastas ned i 

grottan med den magiska lampan (som Aladdins apa Abu stal tillbaka från Jafar). Anden släpps 

lös och beviljar Aladdin tre önskningar, varav den första är att Aladdin ska bli en prins för att 

kunna uppvakta prinsessan Jasmine. Efter ett tag har han vunnit Jasmines hjärta, men Jafar har 

genomskådat hans förklädnad och stjäl lampan, och med den, Anden i lampan. Aladdin använder 

sin list för lura och övervinna Jafar. Sin sista önskan använder han för att släppa Anden fri från 

lampan. Slutligen gifter sig Aladdin och Jasmine och lever lyckliga i alla sina dagar. 

Inre attribut 

I denna film finns det framförallt tre huvudkaraktärer: Aladdin, Jafar och Jasmine, och de har alla 

sina egna drömmar och önskningar.  
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Aladdin är en ung gatupojke som tvingas stjäla för att överleva. Det förefaller som att han är 

välkänd bland Agrabahs invånare, som säger att han ofta hamnar i trubbel. Han är självständig 

och fattar sina egna beslut, oavsett om det gagnar honom eller inte. Detta visas när han skänker 

bort det nyligen stulna brödet till två barn som svälter, eller när han medvetet sätter upp sig mot 

den nyankomna prinsen. Hans högsta dröm är att bli rik och leva ett bekymmerslöst liv. Även 

Jafars högsta dröm syftar till något större: han vill bli sultan, den mäktigaste mannen i riket. De 

två männen (A) har uttalade drömmar som syftar till att de inte längre ska vara instängda i sina 

rådande roller. Detta är någonting även prinsessans Jasmines (a) högsta dröm är, då hon längtar 

efter frihet från palatsets regler. Männen har däremot mer konkreta mål som de strävar mot 

(rikedom och att bli sultan), snarare än löst definierat begrepp som frihet. 

Aladdin räddar de små barnen från att bli piskade och han försöker övertala Anden att sluta 

hjälpa Jafar när andra karaktärer flyr därifrån. Aladdin uppvisar således flera gånger 

karaktärsattributet mod. Den enda gången han uppvisar genuin rädsla är när han flyr från den 

magiska grottan, då hans liv är i fara i en situation han själv inte kan kontrollera eller göra 

någonting åt. Det framkommer att Aladdin är modig, men inte dumdristig. Jasmine uppvisar inte 

mod på detta sätt. Aladdin uppvisar mod genom att aktivt motarbeta Jafar, medan Jasmine 

snarare motarbeter honom passivt (genom att inte göra som han vill). De är båda modiga, men 

mannen (A) är det i större utsträckning och med större fara för sitt liv än kvinnan (a). 

Under delar av filmen framgår det inte om det är genusskillnaderna mellan karaktärerna som 

avgör de inre och yttre attributen, eller om det snarare rör sig om klasskillnader. Ett exempel är 

att Aladdin är den enda manliga karaktären som uppvisar någon form av medlidande och 

omtanke för de fattiga i Agrabah. Varken sultanen, Jafar eller Anden i lampan bryr sig om de 

fattiga. Om Aladdin bryr sig för att han är man eller för att han själv är fattig framgår inte. Vidare 

är det klart att gatupojken Aladdin och prinsessan Jasmine har helt olika förhoppningar på livet. 

Det är dock svårt att avgöra huruvida dessa förhoppningar avspeglar deras genus eller klass. 

Både Aladdin och Jasmine förefaller vara trötta på att andra karaktärer tillskriver dem egenskaper, 

de vill vara sina egna individer. Aladdin menar att han är så mycket mer än en fattig gatupojk, 

medan Jasmine menar att hon inte längre vill bli sedd som ett pris att vinnas av hennes friare. 

Hon vill bli respekterad för hennes individ, inte hennes ställning som prinsessa. Den första 

personen som ger henne den respekt hon önskar är Aladdin. Sultanen däremot säger att poängen 

med att Jasmine gifter sig är att han inte alltid kommer finnas för henne. Han vill att någon 

(hennes make) ska ta hand om prinsessan. Det är mannens (A) jobb att ta hand om och försörja 

kvinnan (B). Kvinnans underordning är tydlig.  

Det förekommer likheter mellan Anden i lampan och Jasmine, där den största likheten är att de 

båda vill bli fria från sin fångenskap. Vidare ger Anden intryck av att veta hur kvinnor tänker och 

vad de vill höra, då han säger att kvinnor vill ha män som talar sanning och som får dem att 

skratta. Vilka egenskaper männen anser vara viktiga hos kvinnorna anges inte. Detta är relevant 

då Anden omedelbart ges ett manligt genus, samtidigt som ”han” flera gånger förvandlar sig till 

kvinna. Även den flygande mattan ges omedelbart ett manligt genus, fastän denna varken har 

biologiskt kön eller röst. Det ges ingen förklaring till detta, utan det förefaller vara så att magiska, 

hjälpsamma karaktärer är män. 
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Jafar tillskriver sig själv vissa attribut som han inte uppvisar, då han säger sig vara så ledsen över 

Aladdins ”död”. Jasmine däremot visar klart och tydligt att hon är ledsen över detta, och springer 

gråtande därifrån. Inga manliga karaktärer ger uttryck för att vara sorgsna i filmen, vilket indikerar 

att karaktärsattributet ledsamhet framförallt betraktas vara av kvinnligt genus. Det är således mer 

accepterat att en kvinna (B) gråter än en man (A).  

Jafar är även den enda karaktären i filmen som aktivt och tydligt arbetar mot sitt mål. Han 

förtvivlar inte heller när det inte går som han vill, utan tänker istället ut alternativa planer. Först 

har han inte för avsikt att gifta sig med Jasmine, men när han inser att han inte kan använda 

Anden i lampan för att bli sultan försöker han istället använda Jasmine. Karaktärerna visar 

målmedvetenhet visas i olika grader. Jafar (A) vet vad han vill och vad som krävs för att få detta. 

Aladdin och Jasmine (a) har mer vaga uppfattningar och och förhoppningar om sina drömmar. 

Vidare finns en likhet mellan Jafar, Jasmine och Aladdin, i den bemärkelse att alla är intellektuella. 

Jafar och Jasmine listar ut vem prins Ali i själva verket är, och Aladdin använder sitt intellekt för 

att övervinna Jafar. De tre karaktärerna är alla listiga. 

Sultaten, den mäktigaste mannen i riket, används främst som en spelpjäs under filmens gång. 

Jasmine (a) manipulerar honom till att ge Jafar reprimander sedan Aladdin sägs ha blivit dödad. 

Denna manipiulation får dock inga större effekter. Detta är relevant då Jasmine är en prinsessa, 

en kvinna högt upp i den hierarkiska ordningen. En kvinna (B) i den kungliga familjen har inget 

att säga mot en man (A) i kungens hov. Jafar (A) däremot manipulerar på ett mycket tydligare och 

kraftfullare sätt, då han hypnotiserar sultaten för att få sin vilja igenom och ger tomma löften för 

att få folk göra som han vill. Även Aladdin visar sig kunna manipulera andra karaktärer, då han 

lurar Anden att hjälpa dem ur den magiska grottan. Både kvinnans (a) och mannens (A) inre 

attribut uppvisar manipulativitet, men mannens manipulativitet har större effekt. 

När Aladdin visat sin trofasthet och värdighet för sultaten ändrar denne lagen, så att prinsessan 

själv får välja vem hon vill gifta sig med. Hon får däremot inte välja huruvida hon ens vill gifta 

sig. Det är fortfarande en självklarhet att en prinsessa gifter sig. Självständigheten som tillskrivs 

mannen (A) och kvinnan (a) är olika. Mannen är fri att göra som han vill, medan kvinnan snarare 

ges fler möjligheter inom det bestämda livsmönstret. 

Märkbart är att Aladdins (A) livssituation förändras och utvecklas genom filmen. Jasmines 

livssituation däremot förändras inte, utan hon snarare accepterar sin roll i livet. Aladdins dröm 

går i uppfyllelse, med rikedom och en plats i palatset. Jasmines dröm snarare ändras genom 

kärleken till Aladdin. Tidigare ville hon befrias från palatsets tvång och regler, men i slutet av 

filmen vill hon vara med Aladdin, som i sin tur vill vara på palatset. Jasmine är således fortfarande 

fast, men hon får frihet inom sin redan fastställda roll.  

Låtarna 

A Whole New World 

Detta är en duett som framförs av Aladdin och Jasmine. De tar en flygtur på den magiska mattan 

och ser en mängd imponerande utsikter och landmärken. 

Aladdin framställs som världvan och erfaren, en man som kan visa hur världen ser ut för 

prinsessan Jasmine. Han sjunger att han ska visa för henne hur världen ser ut utanför palatset och 
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öppna hennes ögon. Detta är ingenting som Jasmine kan göra själv, utan hon behöver en mans 

hjälp att göra detta. Mannen (A) med de öppna ögonen och livserfarenhet utanför palatset hjälper 

kvinnan (a) att öppna sina ögon. Detta är någonting Jasmine håller med om: det är mannens 

förtjänst att hon får se världen på detta nya sätt. 

Vidare handlar låten om hur paret för tillfället får den frihet de båda längtar efter. Jasmine blir fri 

från palatsets regler och krav, samtidigt som Aladdin inte längre behöver tänka på sin egen 

fattigdom. Detta är någonting Aladdin anspelar på när han frågar Jasmine när hon senast lät 

hennes hjärta välja. Jasmines hjärtas önskan uppfylls för en kort stund, vilket Aladdin verkar veta. 

Det är under denna låt de bådas drömmar förändras, från att tidigare varit enskilda till att nu bli 

mer enhetliga: de vill vara med varandra. Detta framhävs med låtens sista textrad, där det 

förklaras att den ”nya världen” de längtar efter endast existerar om de är tillsammans. Både 

mannens (A) och kvinnans (B) drömmar framställs som föränderliga. Dock visar det sig att 

Aladdins tidigare dröm om rikedom och ett liv i palatset är viktigare än Jasmines tidigare dröm 

om frihet därifrån, eftersom de i slutändan bosätter sig där. 

Friend Like Me 

Låten framförs av Anden i lampan, som en förklaring till sina krafter och vad Aladdin kan önska 

sig. Igenom låtsekvensen förvandlar sig Anden flera gånger och trollar fram diverse saker och 

personer. Denna låt ger textmässigt inte några indikationer på att genus spelar någon större roll, 

både Anden och Aladdin hade exempelvis kunnat tillskriva sig det motsatta genuset utan att för 

den skull förändra textens innebörd. Det förekommer däremot kroppsideal i filmen. Anden 

trollar fram tre magdansöser vid olika tillfällen som syftar till att locka Aladdin vad han kan göra 

med sina önskningar. Detta tyder på att Anden förutsätter att Aladdin, som ung man, är 

intresserad av sexuellt attraktiva kvinnor i samma ålder. Att Aladdin är nöjd med dessa kvinnor 

visas då han försöker kyssa en av dessa när tillfälle ges. 

Notervärt i denna låten är att de önskningar som Anden visar är fysiska objekt (såsom skatter, 

mat, kvinnor), vilket förstärker tanken att Andens mästare (Aladdin) är ute efter materialla 

rikedomar. Att individer (som exempelvis Jasmine) kan längta efter något existentiellt 

förekommer inte. 

Yttre attribut 

Männen (A) i filmen framställs ofta som brutala och aggressiva, beredda att bruka våld och vapen 

när de uttrycker sig. Kvinnorna (B) däremot kvinnor snarare sina ord. Det finns dock undantag, 

som när Jasmine försöker slå palatsvakten för att denne ska släppa Aladdin. (A) framställs som 

fysiskt stark, medan (a) är betydligt svagare. Märkvärt är att Aladdin inte brukar våld förren han 

(och hela riket) är i fara. Han framställs som en person som tar till fysisk styrka i sista hand, vilket 

står i skarp kontrast till filmens övriga män. Däremot visar Aladdin ofta på snabbtänkthet och 

list, vilket även Jasmine gör. I denna aspekt liknar således Aladdin snarare (a) än (A). 

Att Aladdin och Jasmine har gemensamma attribut framkommer fler gånger, då de båda är 

snabblärda, atletiska och kvicktänkta. De är först lite osäkra på varandra, men efter den första 

kyssen är de helt över öronen förälskade i varandra. Allt detta tyder på att Aladdin och Jasmine 

har mer gemensamt med varandra än vad Aladdin och Jafar har. Karaktärernas genus spelar inte 

längre lika stor roll i vilka attribut som ges till olika individer. 
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Vidare är de onda männen i filmen hänsynslösa och villiga att göra extrema handlingar för att 

uppnå sitt mål. Detta visas igenom hela filmens gång, då både Jafar och hans medhjälpare 

Gazeeem är beredda att mörda människor. En försäljare försöker att hugga av Jasmines hand när 

han anklagar henne för stöld. Palatsvakterna visar inget som helst medlidande mot den förklädda 

Aladdin eftersom deras order kommer från makten, Jafar. Männen (A) framställs som lydiga mot 

den rådande ordningen. Kvinnorna (B) däremot får aldrig möjlighet att visa huruvida de skulle 

lyda den rådande ordningen eller ej. Vidare är det endast männen i filmen som brukar någon 

form av vapen (oftast svärd), vilket indikerar att det är männen som tar till våld om det behövs. 

Denna film anspelar ofta på att män (A) och kvinnor (B) har olika tankesätt och roller i samhället, 

men också helt olika personligheter. 

På marknaden förekommer inte kvinnor som visas ha ett yrke, utan det är endast männen som 

arbetar. Jasmine visas också be om ursäkt för att hon besvärar männen. Detta, tillsammans med 

sultatens ord om att han vill att prinsessans ska ha en omhändertagare, indikerar att mannen (A) 

arbetar i den offentliga arenan och kvinnan (B) är skyddad hemma i hushållet, den privata arenan. 

Jafars utseende utstrålar ondska, vilket olika karaktärer observerar men inte reflekterar kring. 

Flera gånger kallas han lång, mörk, olycksbådande och ful, egenskaper som används för att 

förstärka hans roll som filmens skurk. Dessa egenskaper tolkas inte som typiskt manliga, däremot 

är de intressanta eftersom inga kvinnor ges motsvarande egenskaper. Detta kan bero på att det 

inte förekommer några kvinnliga skurkar i filmen. Vidare framkommer flera kvinnliga kroppsideal 

som indikerar hur en kvinna ska se ut för att vara sexuellt attraktiv: trådsmal och lättklädd, med 

små näsor, stora bröst, breda höfter och flirtigt beteende. Vid de tillfällen Aladdin träffar dessa 

kvinnor ser han märkbart intresserad ut. I kontrast till detta står den överviktiga och 

översminkade kvinna som säger att ”he’s [Aladdin] rather tasty”. Vid denna kommentar är Aladdin 

uppenbart besvärad och slingrar sig därifrån. Det finns även indikationer på att de kvinnor som 

har maskulin kroppsbyggnad anses inte vara sexuellt attraktiva igenom filmens gång. Männen 

däremot framställs på flera sätt, och det går inte utröna ett speciellt kroppsideal som föredras. 

Vidare är en intressant aspekt att alla män i filmen har någon form av ansiktsbehåring, med 

undantag för Aladdin. Det verkar som att när män och kvinnor definieras utifrån sina kroppar 

ska männen ha ansiktsbehåring och kvinnorna vara smala, med stora bröst och breda höfter.  

Vidare nämner Aladdin vad det är han tror att Jasmine vill se hos sin blivande man: självsäkerhet. 

Detta står i kontrast till det Aladdin nämner när han tänker på varför han vill vara med Jasmine: 

hon är vacker, har fina ögon m.m. Mannen (A) är intresserad av utseende, medan kvinnan (B) 

snarare är intresserad av personlighet. Ingen vikt läggs vid kvinnans personliga preferenser kring 

utseende. Att kvinnan ska vara attraktiv förstärks när Jasmine visas vara den enda karaktären som 

fixar till sitt utseende. De yttre attributen tillskriver olika kroppsideal hos männen och kvinnorna. 

Hos (A) är ansiktsbehåring en indikator på manlighet, medan kvinnans (B) kropp sexualiseras och 

görs attraktiv. Kropparna definieras på helt olika och åtskilda sätt. 

Avslutningsvis visas att Jafar är maktgalen. När han fått det han ursprungligen sökte vill han ha 

än mer. Han förnedrar Jasmine genom att, till hennes förtvivlan, ikläda henne mer sexualiserande 

kläder, varpå han önskar att hon ska bli kär i honom. När hon sedan tvingas uppehålla Jafar, 

använder hon det enda vapen hon vet fungerar: sin sexualitet. Hon närmar sig Jafar på ett 

förföriskt sätt, och kysser honom slutligen för att uppehålla honom. Vid detta tillfälle stannar alla 
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karaktärer upp och ser på vad det är som händer. Kvinnans (B) kropp objektifieras och används 

som ett medel att uppehålla männen (A), som sedan fortsätter med att föra handlingen framåt. 

4. Analys och slutsats 

Manligt och kvinnligt genus 

Som materialet visar framställs manligt och kvinnligt genus på olika sätt igenom filmerna. En 

aspekt man inte bör glömma är att handlingen i filmerna stundtals är viktigare än vilket genus 

olika karaktärer tillskriver sig. I framförallt de senare filmerna uppvisar vissa män och kvinnor 

ibland gemensamma egenskaper, vilket leder till att det är svårare att avgöra vad som påverkas av 

genus i Aladdin än i Snow White. Aladdin och Jasmine har flera gemensamma egenskaper vilket för 

handlingen framåt, snarare än syftar på ett speciellt genusperspektiv hos WDAS. De representerar 

inte traditionella genusmönster. Vidare innebär detta också att män (A) ibland kan stå under 

kvinnan (a/B) i den hierarkiska ordningen. 

I undersökningen framkommer det att det finns olika tolkningar på samma fenomen, som visas 

när Penny räddar Bernard och Bianca. Denna sekvens är möjlig att tolka både som (a) och (B), 

det beror på vilket perspektiv man anlägger. Dessa är möjliga att slå samman, och då framträder 

Penny under denna sekvens som (aB). Hon (a) är mindre modig än mannen (A), samtidigt som 

hon (B) är fundamentalt annorlunda och tänker inte på sig själv utan på de andras bästa. 

Disneys män (A) framställs generellt som villiga att offra sin bekvämlighet och trygghet, modiga i 

farliga situationer, målmedvetna, initiativtagande, plikttrogna och självständiga. Vidare är männen 

fysiskt starka och de är beredda att bruka våld om situationen kräver detta. De bryr sig inte så 

mycket om sitt egna utseende, samtidigt som de har en inneboende uppfattning om hur en vacker 

kvinna bör se ut. 

Kvinnorna skiljer sig lite ifrån varandra beroende på om de tillhör (a) eller (B). Generellt kan man 

säga att Disneys kvinnor är måna om att göra andra till lags, mindre modiga än männen, ger 

större uttryck för olika sorters känslor, har betydligt lättare till gråten än männen, är inte 

målmedvetna som männen och har mer vaga förhoppningar och definitioner om sina drömmar. 

Det framkommer flera gånger att kvinnorna är betydligt svagare än männen, och den eventuella 

styrka de har får de framförallt uppvisa antingen ensamma eller som hjälp till mannen. Det är 

männen som ska göra de tunga, lite grövre jobben. 

Genusstereotypa roller framträder ofta, och det är tydligt att det är något helt annat att ”vara 

man” i WDAS filmer än det är att ”vara kvinna”. Vid de tillfällen karaktärernas genus spelar roll 

(som när prinsessan Jasmine måste gifta sig med en prins) karaktäriseras genusen ofta som 

varandras motpoler, vilket är i enlighet med Hirdmans teori om isärhållandets tabu: det manliga 

och kvinnliga blandas inte. 

Nedan redogörs för männens (A) egenskaper kronologiskt, därefter kvinnornas (a & B). 
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Männen 

I Snow White framställs männen som snälla. De flesta är vänliga i konversationer och modiga när 

situationen kräver detta. De ser det som sin plikt att skydda den hemmavarande kvinnan. Även 

jägaren, som är drottningens lakej, lösgör sig från hennes grepp och agerar enligt sitt eget intresse. 

Alla män uppvisar fysisk styrka inför andra karaktärer. Det finns inga indikationer på hur kvinnan 

upplever att mannen bör se ut, däremot har alla män en inneboende bild av hur en vacker kvinna 

ser ut. Vidare förefaller det som att männen inte är intresserade av sitt egna utseende. Det är 

också tydligt att den manliga primatens norm visas i denna film, det manliga upphöjs och 

framställs som det normala och positiva. Detta visas i det faktum att mannens åsikt om vad som 

är vackert utgör hela filmens premiss. 

40 år (1977) senare släpps The Rescuers. I denna framställs männen som initiativtagare och 

plikttrogna. Det är anmärkningsvärt att fastän Bernard sägs vara en räddhare så är det fortfarande 

han som är modigast i filmen, i den mån att han är framförallt rädd vid ”verkligt farliga” tillfällen.. 

Männen är inte fåfänga, och de är fysiskt kapabla att utföra tunga lyft. Inga män brukar våld i 

denna film, och det finns endast en manlig huvudkaraktär (Bernard). De övriga männen innehar 

endast biroller. Vidare framställs mannen fortfarande som ointresserad av sitt eget utseende, 

däremot har han ett stort intresse för hennes (a/B) utseende. Likheterna mellan männens 

egenskaper i de två första filmerna är uppenbara. Mannen är den karaktär som för handlingen 

framåt och i slutändan ”räddar dagen”, vilket stämmer med Davis forskning. Utöver detta är det 

männen som är fysiskt kapabla, precis som i den tidigare filmen. I denna film förekommer en 

manlig antagonist (Mr. Snoops), vilket indikerar att mannen och kvinnan tillsammans kan 

utveckla hemska planer, dessa tillskrivs inte längre endast det ena genuset. Parrelationen är viktig i 

denna film, då denna visar att mannen och kvinnan kan arbeta tillsammans mot ett gemensamt 

mål. Detta skiljer sig från Snow White. 

Männen i Aladdin är kapabla att tillskriva sig själva egenskaper de inte uppvisar. Dessutom är de 

målmedvetna, eftersom de vet vad de vill. Det förekommer dock en skillnad mellan Jafar och 

Aladdin, där den senare av dem har fler likheter med Jasmine (a) än Jafar (A). Här framkommer 

en förändrad manlighet, som tar sig an mer kvinnliga attribut utan att för den skull förlora sin 

manliga auktoritet. Återigen visas att mannen inte intresserar sig för det egna utseendet, utan 

endast intresserar sig för kvinnans utseende. Utöver detta är männen manipulativa och lömska, 

beredda att ge tomma löften för att få som de vill. Männen är även självständiga och modiga, 

även i direkt fara för sina liv. Vidare har männens kroppsideal förändrats, och i Aladdin förväntas 

mannen ha ansiktsbehåring för att inneha någon makt. Aladdin är den enda mannen som inte har 

detta, och han innehar inte heller någon makt (förutom den som Anden i lampan ger honom).  

Det finns indikationer på att det traditionella manliga genuset förändras vad gäller vilka 

karaktärsegenskaper som tillskrivs individerna i de senare filmerna. Med detta menas att när 

dvärgarna väljer att beskydda Snövit gör de så just för att de är män. När däremot Aladdin 

skyddar barnen finns det inga indikationer på att detta sker p.g.a. att han är man. Detta påverkas 

mer av Aladdins socioekonomiska situation.  

En egenskap som inte syns genom hela materialet är den sortens snällhet som dvärgarna uppvisar i 

Snow White. Denna snällhet innebär uppoffring av sin egna bekvämlighet, och det är därför den 
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försvinner. Varken Bernard eller Aladdin har en sådan bekvämlighet att offra, och dessa män 

innehar inte snällhet i samma mån som dvärgarna. Det förekommer snarare en förändrad snällhet. 

Vidare är det också tydligt att WDAS förespråkar att människor inte ska vara över- eller 

underviktiga. I de analyserade filmerna finns det exempelvis inga över- eller underviktiga 

protagonister, däremot finns det gott om sådana antagonister. 

WDAS manlighet har utvecklats under 1900-talet. Männen har utvecklats från att vara norm till 

att bli normbrytare, där de inte längre måste tillskriva sig manliga egenskaper. De kan likna 

kvinnorna i vissa aspekter. Däremot förkroppsligar männen (tillsammans med kvinnorna och 

filmens handling) en patriarkal världsbild, där mannen löser de verkliga problemen. 

Kvinnorna 

I Snow White framställs den goda kvinnan som svag och passiv, lättskrämd och försiktig. Hon är 

mån om att göra andra till lags, ses evigt leende och oroar sig inte så mycket över framtiden. 

Kvinnan bär inte vapen, utan tvingas ta till sin personlighet och sin list för att legitimera sitt 

beteende. Vidare är kvinnan fysiskt stark, men detta visas endast då ingen ser på. Utöver detta 

finns det tydliga indikationer på att kvinnans fixering vid utseende är väldigt stort. Männen vet 

vad det innebär att se en vacker kvinna, samtidigt som kvinnorna är måna om att upprätthålla 

detta utseende. Kvinnornas preferenser gällande manligt utseende lyfts aldrig, och kvinnan 

framställs således som asexuell.  

Kvinnorna i The Rescuers står i stor kontrast till kvinnorna i Snow White. Bianca och Medusa är mer 

världsvana och kapabla att ta hand om sig själva. De har även en viss makt över männen och 

visar förmåga att ta initiativ efter att männen redan har försökt utföra en handling. En aspekt som 

framkommer är att fastän Bianca är en mus förefaller det som att hon liknar en eftertraktansvärd 

kvinna mer än Medusa. På detta sätt upprätthåller de antropomorfa djuren WDAS traditionella 

genusperspektiv. Vidare karaktäriseras Bianca som mer omsorgsfull än Bernard, medan Medusa 

är betydligt mindre omsorgsfull. Här syns återigen att filmens handling är mer central än 

individernas genus. Dessutom uppfattas kvinnorna i filmen vara fixerade vid utseende, de rättar 

ofta till sitt utseende och ger ibland komplimanger om andra karaktärers utseende. Utöver detta 

är Madame Medusa den enda karaktären i filmen som använder vapen, vilket hon gör för att 

legitimera sin makt. Anmärkningsvärt i denna film är det sätt som kvinnorna använder för att 

manipulera männen. Bianca använder sitt utseende och Medusa använder sin personlighet och sin 

agressivitet. Bianca lyckas dock betydligt bättre, vilket indikerar att det anses vara mer accepterat 

för kvinnor att använda kroppen för att locka någon att göra som hon vill. Att använda 

aggressivitet däremot är inte rekommenderat, då det bara leder till rädsla och negativitet. Detta 

står i förhållande till Bernard. Han använder varken utseende eller personlighet, utan snarare sin 

auktoritet som (A) för att få sin vilja igenom vid de tillfällen detta behövs. Vidare förekommer 

det likheter mellan Snow White och The Rescuers. Dessa likheter rör framförallt de yttre attributerna, 

i den mån att kvinnan fortfarande anses vara ögongodis för männen. Kvinnan förväntas vara 

intresserad av sitt eget utseende. Skillnaderna mellan de båda filmerna är desto större. Kvinnan 

framställs inte längre som passiv och försiktig, utan arbetar tillsammans med mannen (dock i 

bakgrunden). Kvinnan får nu använda vapen, men detta framställs som en negativ egenskap. 
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Slutligen ser man att kvinnorollen vidareutvecklats i Aladdin. Jasmine, som den enda kvinnliga 

karaktären med dialog, uppvisar större känsloyttringar (ilska, sorg, rädsla) än männen i filmen. 

Hon har också betydligt mer vaga föreställningar om sina drömmar, och drömmer snarare om att 

dessa någon gång ska gå i uppfyllelse. Vidare framställs Jasmine som manipulativ gentemot 

sultanen, men denna manipulativitet får inga större konsekvenser. Kvinnans självständighet 

vidareutvecklas, men är hon fortfarande inskränkt i sin levnadsroll. Utöver detta börjar nu även 

kvinnorollerna uppvisa mod och fysisk styrka, dock inte i samma utsträckning som mansrollerna. 

Kvinnan ges exempelvis ingen möjlighet att bruka våld, vilket bekräftar tidsandans tanke om att 

det är ”machomannen” som tar till våld vid behov. Även i denna film framkommer att kvinnorna 

är måna om sitt utseende, och här framträder även ett kvinnligt kroppsideal. En sexuellt attraktiv 

kvinna bör vara smal, med breda höfter och stora bröst. De kvinnliga preferenserna kring hur en 

man bör se ut lyfts inte, utan då lyfts snarare mannens personlighetsegenskaper. 

En liknande företeelse i alla filmer är att det verkar som att de enda karaktärerna som får bry sig 

om sitt utseende är kvinnorna. Både männen och kvinnorna bryr sig mer om kvinnans utseende 

än männens. Det förefaller också som att det är mer accepterat att kvinnorna ger komplimanger 

baserat på utseende. Männen talar gott om kvinnornas utseende, men då oftast i sammanhang 

som kvinnorna inte hör. Det är däremot klart att en attraktiv kvinna vet om att hon är attraktiv. 

Vidare finns det även flera skillnader mellan de tre filmernas kvinnliga karaktärer. 

Anmärkningsvärt är exempelvis att Medusa är den enda kvinnan som använder vapen. Detta 

indikerar att för att en kvinna ska få bruka vapen och legitimera sin makt på ett sådant sätt krävs 

att kvinnan ifråga är ond och den makt hon uppvisar negativ. Dock bör man observera att man 

inte bör dra alltför stora generaliseringar kring denna kvinnomakt, eftersom den endast uppvisas i 

denna film. 

En tydlig skillnad gällande framställningen av kvinnligheten är den mån kvinnors fysiska styrka 

visas. I Snow White uppvisar kvinnorna fysisk styrka när ingen annan ser. I The Rescuers uppvisar 

kvinnorna fysisk styrka för att hjälpa mannen. Slutligen ser man i Aladdin att kvinnan nu uppvisar 

fysisk styrka och atletisism tillsammans med andra karaktärer, kvinnan måste inte längre hjälpa en 

man för att uppvisa dessa attribut. En utveckling har skett. 

Fastän Snövit och Jasmine båda är prinsessor framställs de som vitt skilda personer. Snövit å ena 

sidan är evigt leende, även när hon blir förolämpad. Jasmine å andra sidan är impulsiv och blir 

märkbart irriterad vid de tillfällen hon uppfattar sig bli förminskad. Man får intryck av att Snövit 

kan vara stum, och handlingen trots detta fortskridit på liknande sätt. Biancas roll kan reduceras 

betydligt (dock inte helt tas bort), och även denna handling skulle fortskrida på liknande sätt. 

Jasmines roll däremot är mer aktiv de andra kvinnorna, vilket leder till att handligen stannar av 

när hennes roll reduceras. Det är tydligt att kvinnorna i de senare filmerna tar mer aktiva roller 

och för handlingen framåt, men detta sker fortfarande inom den patriarkala världsbilden. 

Även WDAS genusstereotypa kvinnlighet har utvecklats under 1900-talet. Kvinnorna började 

som svaga och passiva, klart underställda och accepterande av patriarkatet och väntande på en 

enda företeelse: kärlek. Allteftersom tiden gick utvecklades kvinnorna till att bli mer självständiga 

(i den mån att mannen inte dikterar hela deras liv). De kvinnliga egenskaperna upphöjs och ses 

inte längre som något rakt igenom negativt. Dock är både kvinnorna och männen fortfarande 
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instängda i en patriarkal värld. Det är tydligt att framställningen av manligt och kvinnligt genus 

har förändrats och utvecklats i WDAS filmer. 

Låtarna 

De låtar som studerats är välkända inom respektive film. Anmärkningsvärt är att vissa låtar inte 

anspelar någonting på genus, och således bidrar de inte heller till att reproducera stereotypa 

genusroller. Exempel är Someone’s Waiting fot You, där Pennys genus inte spelar roll för 

framförandet av själva låten. Det finns inga indikationer på att låten skulle få en annorlunda 

innebörd eller mening om Penny vart en pojke. Penny längtar inte efter kärlek för att hon 

tillskrivs ett genus, utan för att hon är ett barn. Hennes utsatthet påverkas inte av hennes genus. 

Some Day My Prince Will Come (Snow White) anspelar på genus, där kvinnan förväntas vänta passivt 

på mannen. Låten förklarar inte hur det första mötet mellan prinsen och Snövit gick till, utan den 

syftar snarare på att visa hur det ideala kärleksparet fungerade. Kvinnan skulle vara väntande och 

underordnad mannen, som i sin tur kommer och räddar prinsessan från hennes tidigare liv. Det 

är också tydligt att WDAS förespråkar giftermål som den ideala parrelationen, då det framställs 

som det givna alternativet för prinsen och Snövit. Detta speglar den rådande tidsandan väl. 

Även Heigh-Ho (Snow White) berör genus. Männen framställs som målmedvetna, med ett klart mål 

(rikedom) i sikte. Anledningen till att de har detta mål klargörs aldrig, utan det förefaller som att 

männen helt enkelt ska framställas som ekonomiskt välbärgade. Låtarna i Snow White ger således 

två klara bilder av vad den manliga och den kvinnliga drömmen och målet är: rikedom och kärlek. 

Varken Someone’s Waiting for You (The Rescuers) eller Rescue Aid Society (The Rescuers) ger några 

indikationer på att genus spelar någon större roll i sammanhanget, villet innebär att låtarnas 

innebörd inte påverkas av genus. Det är inte relevant huruvida det är män eller kvinnor som 

sjunger eller lyssnar på dessa låtar. 

Låten Friend Like Me (Aladdin) ger inga textmässiga indikationer på att karaktärernas genus spelar 

roll. Däremot framträder det kroppsideal för kvinnor under låtsekvensen, och Anden förvandlar 

sig flera gånger till en kvinna. Dessa scener indikerar att det finns vissa ideal som en kvinna (B) 

bör eftersträva. Det är dock möjligt för en man (A) att närma sig dessa ideal utan att för den 

skulle avsäga sig sin auktoritet. 

Den sista låten, A Whole New World (Aladdin), framställer kvinnan som beroende av mannen. 

Aladdin sjunger om hur han kan öppna Jasmines ögon, vilket hon inte kan göra själv. Detta håller 

även Jasmine med om, då hon sjunger med om hur Aladdin hjälper henne. Mannen förväntas 

veta hur kvinnan tänker och i vilken situation hon befinner sig. Vidare är det också med denna låt 

som Aladdin förändrar Jasmines (och sin egen) dröm, till mer konkreta och uppnåeliga mål.  

Ovan klargörs att WDAS låtar stundtals förespråkar vissa genusstereotyper, men inte alltid. Det 

går således inte dra några slutsatser eller generaliseringar kring hur låtar från WDAS framställer 

genus, då det helt beror på vilket perspektiv man anlägger. Vidare förefaller det som att låtarnas 

visuella aspekter är viktiga i somliga låtar, då det framförallt är i dessa sammanhang ett 

genusperspektiv framkommer. 
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Således finns det tre sorters låtar som produceras av WDAS:  

 Låtar som textmässigt anspelar på genus. Exempel: Some Day My Prince Will Come. 

 Låtar som endast visuellt anspelar på genus. Exempel: Friend Like Me. 

 Låtar som inte alls anspelar på genus. Exempel: Rescue Aid Society. 

Gemene man eller kvinna som lyssnar och ser på Friend Like Me får vissa genusstereotypiska 

indikationer. Dessa framkommer dock inte vid eventuella radiolyssningar, vilket sker vid 

exempelvis Some Day My Prince Will Come. 

Avspegling av sin tid 

Snow White berör inte 1930-talets kontroversiella teman, såsom jämställdhet. Det förekommer 

även genusstereotypiska drag i filmen, där kvinnan förväntas laga mat till mannen efter dennes 

arbetsdag. Den ideala kvinnan framställs som evigt hemmavarande, väntande och passiv, där den 

högsta drömmen är att bli funnen av och gifta sig med en man som ska tjäna brödfödan och ta 

hand om henne. Vidare framställs den kvinnliga antagonisten som intellektuell. Under 1930-talet 

innebar detta att inträda i en manlighetsroll, vilket tillsammans med den ekonomiska 

depressionens konservativa syn på genus innebar att detta framställdes som en negativ företeelse. 

Kvinnan skulle inte konkurrera på männens arena, vilket drottningen gjorde. Utöver detta 

uppvisar kvinnorna inte någon form av sexuallitet, eftersom de inte visar något sexuellt intresse i 

männen. Det klargörs inte varför Snövit faller för prinsen, då hon inte specifierar vad hon finner 

intressant hos honom. Kvinnan förväntas acceptera att mannen ska komma och rädda henne, 

oberoende av mannens inre eller yttre attribut. I Snow White framkommer tydligt att männen och 

kvinnorna agerade på vitt skilda arenor. Det amerikanska 1930-talets ideal och tankar avspeglas i 

många av filmens aspekter. 

Det tydligaste exemplet på hur The Rescuers speglar sin tids genusperspektiv framkommer tidigt i 

filmen, när ordföranden ger uttryck för att det inte längre är en ”mansvärld”. Ordföranden 

inträder i en konservativ mansroll, där han tycks längta tillbaka till forna tider. Samhället i The 

Rescuers är i förändring, precis som 1970-talets USA. Vidare är det ingen slump att det finns två 

arbetande kvinnor (Medusa och Bianca) i just denna film. Under 1970-talet är 

jämställdhetsdebatten stor inom yrkesvärlden, och de vuxna kvinnorna innehar därför ett yrke. 

Utöver detta är det Medusa som brukar det enda vapnet i filmen, vilket innebär att det nu är 

möjligt för kvinnliga karaktärer att presentera förmåga till maktutövning och våld. Detta förstärks 

även av att både Bianca och Medusa uppvisar aggressivitet, egenskaper som Ekenstam hävdar 

annars förknippas med 1970-talets manlighet. Det visas starka, självständiga kvinnor i denna film, 

men den självständighet som tillskrivs kvinnor är antingen negativ eller tillhör en kvinna i form av 

en liten mus. Positiv kvinnlig makt är ännu frånvarande, vilket speglar den amerikanska offentliga 

arenan under 1970-talet. Utöver detta är filmvärlden ännu patriarkal, där kvinnorna ges möjlighet 

att föra handlingen (och livet) framåt först efter att mannen redan försökt. Tydligt är dock att 

männens och kvinnans roll har omdefinierats. I The Rescuers är de inte längre lika åtskilda, utan de 

är betydligt mer lösa former och de kan ibland träda in i varandras roller. Detta bör dock snarare 

betraktas som undantag som bekräftar regeln om den manliga dominansen. Det manliga anses 

fortfarande vara norm, den naturliga ordningen på hur det ska vara. Efter denna film kommer, 

precis som Cotter, Hermsen & Vanneman hävdar, en tillbakagång till mer begränsade 
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kvinnoroller. Den minst patriarkala filmen är således The Rescuers, vilket speglar filmernas 

produktionstid. Under 1970-talet var patriarkatets ställning starkt ifrågasatt.. 

1992 syns inga arbetande kvinnor i Aladdin. Jasmine (a) är återigen fånge i den patriarkala världen. 

Däremot ifrågasätter hon den rådande maktordningen på ett väldigt tydligt sätt. Det märks att 

hon är missnöjd med sin roll som ”kvinnlig trofé”. Detta är ett exempel på hur 1990-talets tankar 

om individens frihet och vad som betecknas vara manligt/kvinnligt visas i filmen. Detta 

ifrågasättande hade inte vart möjligt för Snövit att göra i 1930-talets USA, vilket tyder på att det 

skett en utveckling. I Aladdin nyanseras genusrollerna mer, individerna uppvisar olika 

genusegenskaper baserat på kontext. Anmärkningsvärt är dock att mannens dröm är viktigare än 

kvinnans. Aladdins dröm uppfylls, men Jasmines förändras snarare så att hon förstår att det är 

bäst för henne att vara kvar i sin nuvarande roll (den som hon tidigare ifrågasatte). Det 

framkommer även tankar om att man själv kan befria sig från sin situation, individens frihet lyfts 

ofta som något viktigt och eftersträvansvärt. Vidare förekommer det tydliga kroppsideal i filmen, 

vilka överrensstämmer med 1990-talets ideala kvinnobild. Publiken (männen) ser hellre 

sexualiserade kvinnor än machomän.  

Analysen av filmerna visar att de i många avseenden är avspeglingar av den tid de producerades. 

Gentemot tidigare forskning 

Giroux hävdar att Disneyfilmerna bör anses inneha en kulturell auktoritet som förmedlar 

könsroller till barn, och man bör därför kritiskt analysera filmerna. Undersökningen visar att de 

studerade filmerna ger en speciell bild av sådana roller, och Giroux hävdar att dessa 

framställningar är stereotypa, negativa schablonbilder. Risken med det Giroux hävdar är att man 

anlägger ett anakronistiskt perspektiv på materialet, då man anlägger nutidens perspektiv och 

ideal på det förflutna. Om man däremot ser filmerna som kulturella uttryck för sin tid blir det 

lättare att och argumentera för att visa företeelser visas på ett speciellt sätt (exempelvis dvärgarna 

som målmedvetna och Snövit som passivt väntande på sin prins). Visserligen kan dessa 

egenskaper anses vara schablonbilder av män och kvinnor, samtidigt som de är avspeglingar av 

1930-talets syn på manlighet och kvinnlighet. 

Rönnbergs antagande, att Disney förespråkat nya synsätt och sociala förändringar, framkommer i 

undersökningen. Dock syns det att Rönnberg gör samma sak som Giroux, då hon inte analyserar 

filmerna utifrån den tid de producerades. När hon menar att Disney förespråkar förändring och 

nya tankesätt bör detta ses klara speglingar av samhällsandan, snarare än budskap för 

revolutionerande nya tankesätt. Däremot är det högst osannolikt om Rönnbergs ”barnistiska 

perspektiv” skulle komma fram till samma resultat som Giroux gör. 

Både Rönnberg och Giroux har således rätt, beroende på vilket perspektiv man anlägger och 

vilken personlig inställning man har gentemot Disney. 

Undersökningen bekräftar det Davis anspelar på med sin titel Good girls & wicked witches. Antingen 

framställs kvinnorna som lydiga i det patriarkala samhället, eller så framställs de som onda och 

hemska maktmissbrukare som hotar om våld och död. Materialet visar att makt ges olika uttryck, 

baserat på vem det är som brukar den. I dessa sammanhang visas genus genom att den kvinnliga 

makten som förekommer framställs alltid som negativ (exempelvis den onda drottningen i Snow 

White och Madame Medusa i The Resuers). Jasmine, som är prinsessa och därmed borde ha en viss 
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makt, har ingen kvinnlig makt. Detta bekräftar Waskos tankar om hur kvinnans makt framställs 

som något negativ. 

Snow White presenterar den kvinnliga protagonisten som den perfekta husmodern, evigt leende 

och skötsam. Detta är en tydlig avspegling av 1930-talets USA. Precis som Gauntlett hävdar 

handlar filmen om de vackras (och rikas) liv. 

Avslutning 

Ett återkommande tema i filmerna är att kärlek och parbildning mellan två heterosexuella 

karaktärer är eftersträvansvärt. Detta visas när Jasmine fullkomligt tycks glömma sin dröm (frihet 

från palatset och sin genusroll) när hon träffar Aladdin. Filmerna är också tydliga med vad som 

intreserar respektive genus. Männen å ena sidan intresserar sig ursprungligen för kvinnornas 

utseende, och kan därefter falla även för de inre attributen. Kvinnnorna å andra sidan faller för 

männens inre attribut direkt, de tar inte det minsta hänsyn till deras utseende. 

Vidare förefaller det som att karaktärernas yttre attribut förändras snabbare än de inre attributen. 

Protagonisterna uppvisar flera gånger liknande personlighetsdrag, likaså gäller antagonisterna. 

Däremot uppvisar de mer skilda former av handlingar och utseende. Detta reflekterar att det är 

lättare att förändra konkreta ageranden och det som är synligt, än att förändra djupt rotade bilder 

av vad manlighet och kvinnlighet innebär. Dessutom är det anmärkningsvärt att kvinnor och män 

är betydligt mer åtskilda vad gäller yttre attribut, än vad gäller inre attribut. Det förefaller som att 

män och kvinnor ska synas vara åtskilda till deras utseende och ageranden, men deras 

personlighet och dialog närmas varandra allteftersom tiden går. Detta framkommer då 

karaktärerna visas vara en blandning av Hirdmans (A), (a) och (B). Kvinnorna är dessutom alltid 

en form av (aB). Stundtals tillskrivs männen vissa typiska kvinnliga karaktärsdrag, vilket innebär 

att det framträder en (Aa/AB) - en man med kvinnliga egenskaper. 

5. Avslutande reflektion 

Denna uppsats är begränsad till sitt omfång och möjlighet för analys. Man bör därför inte dra 

alltför stora generaliseringar kring dess resultat. Trots detta kan man ändå uttala sig kring WDAS 

perspektiv på manligt och kvinnligt. Studien gör inte anspråk på fullkomlighet, utan syftar snarare 

att ge en bild av hur det kan se ut, utifrån valda teoretiska utgångspunkter och tolkningar. 

Som den tidigare forskningen indikerar visar det sig att författarens personliga inställning 

gentemot Disney är helt avgörande för textens resultat: en positiv/negativ inställning leder till ett 

positivt/negativt resultat. Wasko förefaller dock vara undantaget till denna regel, då hon varken 

glorifierar eller kritiserar Disney för de beslut företaget fattar. Avsikten med uppsatsen är att 

eftersträva ett så objektivt perspektiv som möjligt. Konkret har detta inneburit att de förutfattade 

meningarna och personliga åsikterna har åsidosatts, vilket under arbetets gång gått bra. 

En aspekt som framkommer är att antagonisterna i filmerna ofta uppvisar egenskaper som 

traditionellt tillskrivs det motsatta genusets. Den onda drottningen och Medusa visar sig vara 

beredda att ta till våld (en traditionellt ”manlig” företeelse) för att få sin vilja igenom. De övriga 

männen i Aladdin är ofta välbyggda, bredaxlade och har byxor, men Jafar är snarare slank och 

smal, iklädd en klänningsliknande dräkt som upprätthåller illusionen om breda axlar. Denna 

företeelse kan leda till att barn får förvrängda uppfattningar om individer med icke-
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sammanhängande genusegenskaper och könstillhörighet, då dessa karaktärer oftast föreställs som 

”onda”, snarare än ”goda”. Antagonisterna är elaka och hemska skurkar, men inte p.g.a. att de 

tillskriver sig ett visst genus, utan detta bestäms snarare av filmens handling. 

I undersökningen studeras relationen mellan manligt och kvinnligt, och inte relationen mellan 

exempelvis kvinnligt och kvinnligt. Detta är en möjlig utgångspunkt i senare forskning. Ett annat 

teoretiserande kring genusbegreppet och alternativt angreppssätt kan leda till delvis andra resultat. 

I inledningen hävdas att WDAS ofta får kritik för stereotypa framställningar av kvinnlighet och 

manlighet. Istället för att kritisera företaget för dessa faktorer bör man snarare ha i åtanke vilken 

produktionsperioden är, för att undvika att anlägga ett anakronistiskt perspektiv. När man kollar 

på dessa filmer bör man således inte bli irriterad över stereotypa och negativa framställningar av 

män och kvinnor, utan snarare tänka på i vilken mån dessa filmer speglar sin produktionstids 

samhällsanda. På detta sätt kan analyser av Disneyföretaget och dess produkter istället tolkas som 

analyser av samhällets historia. 

I de studerade filmerna är det tydligt att fler aspekter än kön avgör genusframställningen. Filmen 

Aladdin har tre huvudkaraktärer, men stundtals påverkar deras kön inte deras genusroll (Aladdin 

liknar stundtals exempelvis Jasmine mer än han liknar Jafar). Vid dessa tillfällen är det snarare 

andra faktorer, som klass och ålder, som påverkar genus i större utsträckning. Denna uppsats 

lägger dock fokus på kön som minsta gemensamma nämnare för genus. Med en bredare 

definition av genus hade uppsatsen uppnått ett annat resultat och nya perspektiv, vilket kunnat 

bidra till ytterligare kunskap inom detta spännande ämne. Här finns ännu mycket att studera! 

Avslutningsvis kan man säga att det finns två möjliga framtider för dessa filmer: antingen 

kommer de fortsätta vara tecknade klassiker som står för underhållning för både gamla och unga, 

eller så kommer de förkastas som stereotypiska framställningar som inte passar in i dagens 

samhälle. Dock är detta någonting endast tiden kommer avgöra. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Egenskapsmatriser 

 

 

 

 

 

 

 

Egenskapsmatris: Snow White and the Seven Dwarfes (1937) 

 Attribut A a B 

 

 

Inre 

attribut 

Snällhet Dvärgarna offrar sin 

bekämlighet och visar omtanke 

och beskydd av den svaga. 

Snövit vill göra andra till lags. - 

Mod Dvärgarna uppvisar nte mycket 

mod vid osäkerhet. Desto mer 

mod när det finns visshet kring 

vad de ska möta. 

Drottningen uppvisar inget 

mod, rädd först vid direkt 

fara. 

Snövit uppvisar inget 

mod, lättskrämd och 

försiktig. 

Känsloliv Dvärgarna och prinsen vet vad 

de vill, målmedvetna. Prinsen 

anses vara charmig och 

romantisk. 

- Snövit är tröstande, 

lätt till gråt och evigt 

leende. Känner sig 

skamsen. 

 

 

 

Yttre 

attribut 

Fysisk styrka Männen har fysisk styrka, får 

uppvisa detta framför andra 

karaktärer. 

Kvinnorna har fysisk styrka, 

men detta uppvisas endast i 

ensamhet. 

- 

Vapen Alla bär vapen, som för att 

legitimera bruket av våld och 

sin makt. 

- Ingen kvinna bär 

vapen, utan tvingas 

använda andra 

kunskaper för att 

legitimera sin makt. 

Attraktivitet Inga direkta indikationer frinns 

kring hur (A) bör se ut. Har en 

intrinsikal uppfattning om hur 

(B) bör se ut. 

- Snövit betraktas som 

vacker, elegant och 

änglalik. Även 

drottningen anses vara 

vacker. 
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Egenskapsmatris: The Rescuers (1977) 

 Attribut A a B 

 

 

 

Inre attribut 

Rädsla Bernard uppvisar 

rädsla, framförallt vid 

de tillfällen faran är 

akut. Vill visa sig vara 

modig inför Bianca. 

Kvinnorna uppvisar ofta rädsla, 

även vid de tillfällen ingen 

direkt fara finns. Inte lika 

modiga som mannen. 

- 

Initiativtagande Männen tar intiativ 

och försöker lösa 

problem. 

Bianca tar initiativ och försöker 

lösa problem först när (A) 

försökt och misslyckats. 

- 

 

Omsorgsfull Bernard uppvisar inga 

direkta omsorgstankar, 

vill rädda Penny p.g.a. 

sitt löfte. 

- Bianca är omsorgsfull, 

vill rädda Penny p.g.a. 

dennes situation, inte 

löften. 

 

 

 

Yttre 

attribut 

Attraktivitet Bernard uppvisar 

ingen fåfänga, men är 

tydligt attraherad av 

Biancas utseende. 

- Kvinnorna är fixerade 

vid utseende. Ger 

komplimanger baserat 

kring detta, rättar ofta 

till sitt egna och 

andras utseende. 

Vapen Ingen man visas bruka 

ett vapen. 

Madame Medusa brukar ett 

vapen och legitimerar bruket av 

våld och sin makt på detta sätt. 

- 

Fysisk styrka Männen gör de tunga 

lyften, fysiskt kapabel. 

Kvinnorna kan endast uppvisa 

fysisk styrka tillsammans med 

(A), inte ensam. Får hjälpa (A) 

om situationen kräver det. 

- 
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Egenskapsmatris: Aladdin (1992) 

 Attribut A a B 

 

 

 

 

 

 

Inre attribut 

Ledsamhet Jafar tillskriver sig 

denna egenskap 

utan att den 

uppvisas. 

- Jasmine gråter och 

visar ledsamhet. 

Målmedvetenhet Jafar vet vad han vill 

och arbetar aktivt 

mot detta mål. 

Aladdin och Jasmine har mer 

vaga förhoppningar om sina 

mål, och hoppas att någon 

gång kunna uppnå dessa. 

- 

Manipulativitet Jafar manipulerar 

genom att använda 

magi, tomma löften 

och drastiska 

åtgärder. Aladdin 

lurar prinsessan att 

tro att han är prins. 

Jasmine manipulerar genom 

att använda sina känslor och 

sin ställning som dotter till 

rikets mäktigaste man.  

- 

Självständighet Aladdin är fri att 

göra som han vill. 

Jasmine får fler möjligheter 

inom det bestämda 

livsmönstret. 

- 

Mod Aladdin är modig, 

även i direkt fara för 

sitt liv. Bekämpar 

motsåndaren aktivt. 

Jasmine är modig, men i 

mindre utsträkning än (A). 

Bekämpar motståndaren 

passivt. 

- 

 

 

 

 

Yttre attribut 

Fysisk styrka Männen brukar 

våld, uppvisar fysisk 

styrka i slagsmål. 

Jasmine innehar fysisk styrka, 

men inte i samma 

utsträckning som männen. 

- 

Kroppsideal Männen bör ha 

ansiktsbehåring. 

- Kvinnorna är måna 

om sitt utseende. 

Smala med breda 

höfter och stora 

bröst. 

Vapen Många bär vapen, 

vilket legitimerar 

deras våldsbruk. 

- Jasmine ges ingen 

möjlighet att bruka 

våld. 

Attraktivitet Aladdin och Jafar 

förefaller vara mer 

fixerad vid Jasmines 

utseende än vice 

versa. 

- Är mer intresserad 

av Aladdins 

personlighet än 

utseende. Brukar 

sin kropp för att 

uppehålla Jafar . 
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Bilaga 2. Låttexter 

Some Day My Prince Will Come 

He was so romantic, I could not resist 

Some day my prince will come 

Some day we'll meet again 

And away to his castle we'll go 

To be happy forever I know  

 

Some day when spring is here 

We'll find our love anew 

And the birds will sing 

And wedding bells will ring 

Some day when my dreams come true 

 

Heigh-Ho 

We dig dig dig dig dig dig dig in our mine the whole day through 

To dig dig dig dig dig dig dig is what we like to do 

It ain't no trick to get rich quick 

If you dig dig dig with a shovel or a pick 

In a mine! In a mine! 

In a mine! In a mine! 

Where a million diamonds shine! 

 

We dig dig dig dig dig dig dig from early morn till night 

We dig dig dig dig dig dig dig up everything in sight 

We dig up diamonds by the score 

A thousand rubies, sometimes more 

But we don't know what we dig 'em for 

We dig dig dig a dig dig 

 

(Whistle) 

Heigh-ho, Heigh-ho, Heigh-ho 

Heigh-ho, Heigh-ho 

It's home from work we go 

(Whistle) Heigh-ho, Heigh-ho 

Heigh-ho, Heigh-ho 

(Repeat chorus until end) 

 

Someone's waiting for you 

Be brave, little one 

Make a wish for each sad little tear 

Hold your head up, though no one is near 

Someone's waiting for you 

 

Don't cry, little one  

There'll be a smile where a frown used to be 

You'll be part of the love that you see 
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Someone's waiting for you  

 

Always keep a little prayer in your pocket  

And you're sure to see the light 

Soon there'll be joy and happiness  

And your little world will be bright 

 

Have faith, little one 

Till your hopes and your wishes come true 

You must try to be brave, little one 

Someone's waiting to love you 

 

Rescue Aid Society 

R-E-S-C-U-E 

Rescue Aid Society 

Heads held high, touch the sky 

You mean everything to me 

 

In a fix, in a bind 

Call on us anytime 

We'll appear from nowhere 

Mighty are we 

 

R-E-S-C-U-E 

Rescue Aid Society 

Honesty, loyalty 

We pledge to thee 

 

R-E-S-C-U-E 

Rescue Aid Society 

Heads held high, touch the sky 

You mean everything to me 

 

In a jam, in a scrape 

And you think, no escape 

Do not fear, we'll be here 

Courageous are we 

 

R-E-S-C-U-E 

Rescue Aid Society 

Heads held high, touch the sky 

Our hearts we pledge to thee 

 

A Whole New World 

I can show you the world 

Shining, shimmering, splendid 

Tell me, princess, now when did you last let your heart decide 

I can open your eyes 

Take you wonder by wonder 

Over, sideways and under 
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On a magic carpet ride 

 

A whole new world 

A new fantastic point of view 

No one to tell us no 

Or where to go 

Or say we're only dreaming 

 

A whole new world 

A dazzling place I never knew 

But now from way up here 

It's crystal clear 

That now I'm in a whole new world with you 

Now I'm in a whole new world with you 

 

Unbelievable sights 

Indescribable feeling 

Soaring, tumbling, freewheeling 

Through an endless diamond sky 

 

A whole new world 

Don't you dare close your eyes 

A hundred thousand things to see 

Hold your breath it gets better 

I'm like a shooting star 

I've come so far 

I can't go back to where I used to be 

 

A whole new world (every turn a surprise) 

With new horizons to pursue (every moment red letter) 

I'll chase them anywhere 

There's time to spare 

Let me share this whole new world with you 

 

A whole new world 

That's where we'll be 

A thrilling chase 

A wondrous place 

For you and me 

 

Friend Like Me 

Well, Ali Baba had them forty thieves 

Scheherazade had a thousand tales 

But, master, you're in luck 'cause up your sleeves 

You got a brand of magic never fails 

You got some power in your corner now 

Some heavy ammunition in your camp 

You got some punch, pizazz, yahoo and how 

See all you gotta do is rub that lamp 

And I'll say 

 

Mr. Aladdin, sir 
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What will your pleasure be? 

Let me take your order 

Jot it down 

You ain't never had a friend like me 

 

Life is your restaurant 

And I'm your maitre d' 

Come on whisper what it is you want 

You ain't never had a friend like me  

 

Yes sir, we pride ourselves on service 

You're the boss 

The king, the shah 

Say what you wish 

It's yours! True dish 

How about a little more baklava?  

Have some of column "A" 

Try all of column "B" 

I'm in the mood to help you, dude 

You ain't never had a friend like me  

 

Can your friends do this 

Can your friends do that 

Can your friends pull this out their little hat 

Can your friends go, poof 

Hey, looky here 

Can your friends go, Abracadabra, let her rip 

And then make the sucker disappear 

 

So don't you sit there slack-jawed, buggy-eyed 

I'm here to answer all your midnight prayers 

You got me bona fide certified 

You got a genie for your charge d'affaires 

I got a powerful urge to help you out 

So what's your wish? I really wanna know 

You got a list that's three miles long, no doubt 

Well, all you gotta do is rub like so 

 

Mr. Aladdin, sir, have a wish or two or three 

I'm on the job, you big nabob 

You ain't never had a friend, never had a friend 

You ain't never had a friend, never had a friend 

You ain't never had a friend like me 

You ain't never had a friend like me! 


