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Människor lever i ett komplext samhälle där individers levnadssätt och stereotypa roller 

återspeglas i filmer (Mikos, 2014; Wood, 1994). Studien analyserar kritiskt två versioner av 

The Walt Disney Companys film Skönheten och Odjuret ur ett semiotiskt och genusteoretiskt 

perspektiv. Den utgår från två frågeställningar och sex utvalda scener för att analysera hur 

manliga och kvinnliga stereotyper framställs. Studien undersöker även eventuella skillnader 

mellan versionerna eftersom den animerade filmen producerades 1991 och nyinspelningen 

2017. Filmerna är valda på grund av att det skiljer 26 år mellan versionerna och för att The 

Walt Disney Company är ett av de största företagen i världen (The Walt Disney Company, 

u.å.). Filmindustrins framställning av karaktärer kan påverka människors synsätt om hur män 

och kvinnors stereotypa egenskaper bör vara. Ämnet är av vikt att studera eftersom medier har 

makten att påverka sin publik (Kleberg, 2006; Mitu, 2011; Ndiayea & Ndiayea, 2014; 

Strömbäck, 2014). 

 

Scenerna introduceras med en denotativ beskrivning och fortsätter sedan att analyseras genom 

de valda analysverktygen och ett schema på manliga och kvinnliga egenskaper. Genom 

semiotiken studeras omgivningarna, texterna, objekten, blickarna, poseringarna och 

kameravinklarna. Tecken granskas för att avslöja bakomliggande budskap kring 

framställningen av stereotyper. Genusperspektivet har använts för att se hur medier väljer att 

framställa kvinnor och män, och på så sätt se de stereotypa skildringarna.  

 

Resultatet från studien visar att stereotyper återspeglas i båda filmerna. Skillnaden är att 

filmen från 2017 innehåller färre stereotyper än filmen från 1991. Huvudkaraktären Belle har 

färre kvinnliga stereotypa egenskaper i nyinspelningen och har även vissa manliga stereotypa 

egenskaper. Hon är till exempel stark, självständig och aktiv. Gaston och Odjuret skildras 

fortfarande enligt manliga stereotypa egenskaper men har vissa inslag av kvinnliga 

egenskaper. 
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ABSTRACT 

Author(s): Gabriella Löfgren and Moa Tegnér 

Title and subtitle (English): The female beast and the male beauty. A semiotic qualitative 

content analysis of male and female stereotypes in Disney’s two versions of Beauty and the 

Beast 

Language: Swedish 

Pages: 49 

 

People live in a complex society where individuals' lifestyles and stereotypical roles are 

reflected in movies (Mikos, 2014; Wood, 1994). The study critically analyzes two versions of 

The Walt Disney Company's movie Beauty and the Beast from a semiotic and gender-

theoretical perspective. It is based on two questions and six selected scenes to analyze how 

male and female stereotypes are portrayed. The study also examines possible differences 

between the versions as the animated movie was produced in 1991 and the remake in 2017. 

The movies are chosen because it differs 26 years between the versions and because The Walt 

Disney Company is one of the world’s largest companies (The Walt Disney Company, u.å). 

The film industry's production of characters can influence people's views on how men and 

women stereotypically should be characterized. The topic is important to study because the 

media has the power to influence its audience (Kleberg, 2006; Mitu, 2011; Ndiayea & 

Ndiayea, 2014; Strömbäck, 2014). 

 

The scenes are introduced with a denotative description and continues to be analyzed through 

the selected analysis tools and through a schedule of male and female characteristics. Through 

the semiotics, the surroundings, the texts, the objects, the looks, the poses and the camera 

angles are studied. The signs are reviewed to reveal underlying messages about the portrayal 

of stereotypes. The gender perspective has been used to see how media choose to portrayal 

women and men, and also see the stereotypical portrayals. 

 

The result of the study show that stereotypes are reflected in both movies. The difference is 

that the movie from 2017 contains fewer stereotypes than the movie from 1991. The main 

character Belle has less female stereotypical features in the remake and also has some male 

stereotypical characteristics. For example, she is strong, independent and active. Gaston and 

the Beast are still portrayed according to male stereotypical characteristics but have some 

features of female characteristics. 

  

Keywords: Beauty and the Beast, Disney, gender perspective, semiotics, stereotype, 

gender stereotypes, visual communication 
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1. Inledning 

Medier har makt att påverka sin publik vilket kan göra det svårt för människor att se vad som 

är verkligt och vad som är fiktivt (Mitu, 2011; Ndiayea & Ndiayea, 2014; Strömbäck, 2014). 

Mikos (2014) påpekar att filmer speglar samhället och hur människor lever. Om så är fallet 

måste filmer även skildra stereotyper som finns i samhället. Eftersom filmindustrin är en 

maktfaktor, då medier har makt att påverka, kan framställningen av karaktärer påverka 

vuxnas, men framför allt barns sätt att tänka, agera och kan ge förutfattade meningar om hur 

en människa ska och bör vara, uppföra sig och se ut (Kleberg, 2006; Mitu, 2011; Strömbäck, 

2014). På grund av mediers makt är stereotyper i film ett intressant område att studera. 

 

The Walt Disney Company, som vi framöver benämner Disney, har valt att göra 

nyinspelningar av filmer. Detta innebär att de spelar in en äldre film på nytt med andra 

skådespelare och ibland tillkommer nya scener och karaktärer. Disney väljer också att göra 

live-action-versioner av animerade filmer. Det innebär att en film som tidigare har varit 

animerad spelas in på nytt med riktiga skådespelare och en verklig miljö. Dessa kan ha inslag 

av animation. Skönheten och Odjuret är ett exempel på en sådan film. Den animerade filmen 

hade premiär 1991 och live-action-version släpptes 2017. Disneys filmer är av intresse att 

studera eftersom det är ett av de största företagen i sin bransch (The Walt Disney Company, 

u.å.). De har en världsomfattande publik och målgruppen består av olika åldrar. Dessutom kan 

det antas att många människor förknippar Disney med barndomen och att de animerade 

filmerna är en stor del av många individers uppväxt. Trots Disneys populariteten har de fått 

kritik för sin framställning av stereotyper (Barnes, 2009; Rönnberg, 1999).  

 

Skönheten och Odjuret är en berättelse om Belle, som anses vara en vacker men märklig 

kvinna, och Odjuret, en prins som har förvandlats till ett odjur. Dessa filmer om Skönheten 

och Odjuret har valts ut på grund av intresset att se om, och i så fall hur, Disneys 

framställning av manliga och kvinnliga stereotyper har förändrats i nyinspelningen eftersom 

det är 26 år mellan filmerna. Materialet valdes även ut för att se om Disney har tagit åt sig av 

den kritik de har fått. 
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2. Bakgrund 

Detta kapitel presenterar vad en stereotyp är och en definition av ordet ges. Här presenteras 

även Disney som företag och den kritik de har fått. Kapitlet avslutas med att fokusera på 

Disneys två versioner av Skönheten och Odjuret. 

 

2.1. Stereotyper 

Hinton (2003) har en uppfattning om att människor ibland bedöms utifrån en kategorinivå 

istället för en individnivå. Det betyder att personer bedöms utifrån stereotyper. Han menar att 

en stereotyp har tre komponenter som leder till en definition av ordet. Den första 

komponenten handlar om hur människor identifierar och kategoriserar en grupp människor på 

grund av en viss egenskap, exempelvis ålder, kön eller religion. Den andra komponenten 

kallas ytterligare egenskaper, som vanligtvis fokuserar på personlighetsdrag eller fysiska 

egenskaper. Alla i gruppen tilldelas dessa egenskaper oavsett om de har dem eller inte. Den 

sista komponenten säger att om en människa ser en person med egenskaper som tillskrivs en 

grupp, tas förhastade slutsatser om att den personen har samma egenskaper som gruppen.  

 

Lippman (refererat i Hinton, 2003) förklarar att stereotyper är bilder av händelser och 

människor som förenklas. Hinton (2003) menar att stereotyper gör att människor drar 

förhastade slutsatser om hur andra människor är. Exempelvis stereotypen det som är vackert 

är också bra. Den fokuserar på hur attraktiva personer antas vara goda på grund av sitt 

utseende. Ett annat exempel är stereotypen om överviktiga människor eftersom de ofta 

presenteras som oattraktiva, lata och karaktärslösa (Jarlbro, 2006). Ett tredje exempel är 

könsstereotyper som handlar om att män och kvinnor beter sig på ett sätt som de förväntas 

göra på grund av normer som finns i samhället (Nikolajeva, 2017). Det kan leda till 

förväntningar om att män och kvinnor har vissa egenskaper som de kanske inte har. Det är 

skillnaden mellan de stereotypa bilderna som ger män och kvinnor olika förutsättningar i livet 

(Ellemers, 2018).  

 

2.2. The Walt Disney Company  

Företaget startades 1923 av bröderna Walter och Roy Disney. Disneys första animerade 

långfilm Snövit och de sju dvärgarna hade premiär 1937 och filmen slog publikrekord i USA. 
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Disney äger Marvel Entertainment och Lucasfilm. De har distribuerat filmerna i Avengers-

filmserien och de nya Star Wars-filmerna och dessa filmserier ligger på topplistan över de 

mest inkomstbringande filmerna genom tiderna. Disneys animerade film Frost från 2013 är 

den högst inkomstbringande animerade film som gjorts (Box Office Mojo, u.å.; The Walt 

Disney Company, u.å.; Wasko, 2001). Disney har under flera årtionden varit i framkant i 

filmindustrin och 1990-talet döpte de själva till Disneys årtionde, vilket syftar på det 

imperium de hade byggt upp (Wasko, 2001). Med åren har Disney blivit kopplat till mer än 

film. Företaget är associerade med temaparker, tv-kanaler, produktionsbolag och musik (The 

Walt Disney Company, u.å.; Wasko, 2001). 

 

2.2.1. Kritik mot Disney 

Disney har kritiserats negativt för sina framställningar av könsstereotyper. I många av 

Disneys filmer är de kvinnliga huvudkaraktärerna söta, nätta och måste blir räddade av stiliga, 

starka män (Rönnberg, 1999). Live-action-versionen av Askungen fick utstå kritik på grund av 

huvudkaraktärens användning av en korsett för att få en nätt midja (McLean, 2017). 

Kritikerna hävdar att den animerade filmen Vaiana bygger på stereotypen att mäktiga kvinnor 

missbrukar sin makt och att den manliga huvudrollen har flera stereotypa maskulina drag som 

ger fel bild av maskulinitet (Streiff & Dundes, 2017). 

 

Barnes (2009) syftar på att den animerade filmen Prinsessan och Grodan fått kritik då många 

hävdade att prinsen, som ska föreställas mörkhyad, är väldigt ljushyad och på så sätt har det 

kopplats till att Disney inte anser att en mörkhyad man är värd titeln prins. Huvudkaraktären 

är mörkhyad och Disney fick kritik för att filmen utspelar sig i New Orleans i början av 1900-

talet, som då var en segregerad stad. 

 

Rönnberg (1999) menar att många ser Disneys dominans på marknaden som monopolisering 

och att filmerna är så populära på grund av sin enorma marknadsföring och inte genom 

filmernas kvaliteter. 

 

2.2.2. Skönheten och Odjuret 

Disney har distribuerat två filmer om Skönheten och Odjuret. En animerad film från 1991 

som regisserades av Gary Trousdale och Kirk Wise medan Don Hahn producerade den. Den 
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nyinspelade live-action-versionen släpptes 2017 och regisserades av Bill Condon och David 

Hoberman och producerades av Todd Lieberman. Den animerade filmen vann två Oscars: 

bästa originalsång och bästa filmmusik. Den blev även nominerad till bästa film (IMDb, u.å.-

a). Nyinspelningen ligger nu på 14:e plats på topplistan över de mest inkomstbringande 

filmerna genom tiderna (IMDb, u.å.-b; Box Office Mojo, u.å.).  

 

Nyinspelningen innehåller ett par scener som den animerade inte har, men handlingen 

utspelas mestadels på samma sätt. Berättelsen fokuserar på Belle, en ung kvinna, som bor i en 

by med sin far Maurice. Människorna i byn finner henne märklig för att hon gillar att läsa 

böcker och inte beter sig som de andra kvinnorna. I byn finns även Gaston, en snygg men elak 

man, som vill gifta sig med Belle på grund av hennes utseende, trots att hon vägrar. Gaston 

har en kompanjon, LeFou, som ständigt uppmuntrar och finns där för honom. En bit utanför 

byn finns ett slott där Odjuret bor. Han har blivit förtrollad till ett odjur av en magiker för att 

lära sig att skönhet kommer inifrån. Förbannelsen, som även har lagts över slottet och 

förvandlat tjänarna till hushållsartiklar och möbler, kan endast bli bruten om Odjuret lär sig att 

älska någon och får sin kärlek besvarad. Belle och Odjurets vägar möts då hon blir hans fånge 

men ju mer tid de spenderar tillsammans desto mer tycker de om varandra. När byborna får 

reda på att det finns en best nära deras by invaderar de Odjurets slott, men Belle och Odjurets 

kärlek vinner striden och förbannelsen upphävs. 

 

3. Syfte och frågeställningar 

Här presenteras studiens problemformulering, syfte och frågeställningar.  

 

3.1. Problemformulering 

Filmindustrins publik består av miljontals människor och filmerna på bio och tv kan antas 

vara en stor del av människors vardag. Mitu (2011) nämner att det som visas på tv har stort 

inflytande på publiken och framför allt unga fängslas av det masskommunicerande mediet. 

Samhället är så medialiserat och filmer speglar samhället och hur individers liv är 

strukturerade (Mikos, 2014). Medier har makt att påverka människors uppfattningar om 

verkligheten och det kan därför bli svårt att se vad som är fiktivt och vad som är verkligt 

(Mitu, 2011; Ndiayea & Ndiayea, 2014; Strömbäck, 2014). Hur män och kvinnor framställs i 



7 

 

medier bidrar till uppfattningen om normer och önskade beteenden (Kleberg, 2006). Golden 

och Jacoby (2018) menar att många vill efterlikna karaktärer i Disneys filmer och då det har 

konstaterats att Disney har fått kritik för sina stereotypa framställningar är det av vikt att 

undersöka hur karaktärerna framställs.  

 

3.2. Syfte 

Syftet med denna studie är att se hur medier konstruerar manliga och kvinnliga stereotyper 

och om det har förändrats över tid, eftersom filmer kan spegla samhället och har makt att 

påverka människors uppfattning om könsstereotyper (Kleberg, 2006; Mikos, 2014; 

Strömbäck, 2014). 

 

3.3. Frågeställningar 

• Hur framställs manliga och kvinnliga stereotyper i de två versionerna av Skönheten 

och Odjuret? 

 

• Finns det skillnader i framställningen av manliga och kvinnliga stereotyper i de två 

versionerna och vilka är eventuellt dessa? 

 

4. Tidigare forskning 

Här presenteras studiens forskningsfält följt av tidigare forskning om mediers makt och 

stereotyper i media. Kapitlet beskriver även vilken forskningslucka som fylls. Majoriteten av 

artiklarna och studierna är gjorda under 2000-talet, vilket ger en aktuell bild av hur 

stereotyper har sett ut under de senaste 20 åren i medier. Eftersom den ena filmen är från 1991 

har även studier om stereotyper innan millennieskiftet bidragit med information. 

 

4.1. Forskningsfält 

Visuell kommunikation har kunnat visa människor budskap under en lång tid, i både 

grottmålningar och massproducerade bilder. Forskning kring visuell kommunikation 

undersöker samhällets användning av bilder och filmer samt deras samspel med text, ljud, 
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färg och form, för att studera dess budskap. Det visuella används ofta för att skapa mening 

eller förändring och kan användas i exempelvis reklam, grafisk formgivning och animation. 

De studier som gjorts om visuell kommunikation kan visa hur exempelvis kön, politik, 

religion och samhälle framställdes i det förflutna och hur det skildras i nutid. I och med 

vetenskapen om hur visuella tecken skapar mening, förbättras kännedomen om bildtolkning 

och bildanalys (Bergström, 2017). 

 

Bergström (2017) tar upp tre synvinklar om hur processen för den visuella kommunikationen 

går till. Först har avsändaren ett budskap som ska förmedlas till mottagaren. Nästa vinkel är 

målgruppen, som förväntas ta emot budskapet utifrån receptionsperspektivet, alltså hur 

uppfattningar och tolkningar sker utifrån en själv. Tredje vinkeln är hur tolkningen av 

budskapet återberättas till sändaren. 

 

För att den visuella kommunikationen ska nå ut till så många som möjligt krävs något som 

väcker både stor uppmärksamhet och har relevans, annars når budskapet inte hela vägen fram. 

Ett arrangemang som får god uppmärksamhet men saknar betydelse påverkar inte. Ett 

arrangemang som inte får uppmärksamhet påverkar inte mottagaren även om det är relevant. 

För att en publik ska reagera är det viktigt att text, bild, form och färg är kraftfulla 

tillsammans (Bergström, 2017). 

 

4.2. Mediers makt 

Mediers makt och hur de antas påverka människor är ett omdiskuterat ämne. Medier påverkar 

människor olika, exempelvis beroende på tittarens sällskap och ålder, då unga är mer 

mottagliga än vuxna. Trots att medier aldrig kan bestämma vad en människa ska tycka kan 

medier påverka tankar och känslor. Det kan leda till att människor uppfattar verkligheten 

annorlunda eller tar till sig missvisande budskap (Gripsrud, 2011; Mitu, 2011; Strömbäck, 

2014). 

 

Det utfördes många studier under 1900-talet för att se om litteratur och film kunde påverka 

läsarnas och tittarnas tankesätt och deras gärningar. Språk och konst som är nyskapande har 

vid vissa tillfällen bidragit till förändringar i samhället. Genom språket har därför också 

medierna stor potential att påverka människor både positivt och negativt (Gripsrud, 2011). 
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4.3. Stereotyper i media 

Wood (1994) menar att media är en av de främsta orsakerna till att människor har stereotypa 

föreställningar, eftersom män och kvinnor ofta blir porträtterade i stereotypiska roller. 

Männen är äventyrliga, sexuella, maskulina och de gör sällan hushållssysslor eller tar hand 

om barn. Kvinnorna är smala, vackra, passiva och ibland inkompetenta. Medier visar även 

upp hur förhållandet mellan män och kvinnor bör vara. Kvinnan ska vara ett objekt för 

mannen och mannen är den som är karriärsdriven (Wood, 1994). Mulvey (2009) menar att 

kvinnan blir ett objekt genom den så kallade manliga blicken. Det betyder att kvinnan blir 

objektifierad genom mannens blick och detta leder till att kvinnan blir ett sexuellt objekt. 

Samtidigt projicerar den aktiva mannen sin fantasi på den passiva kvinnan som anpassar sig 

därefter. 

 

Rohlinger (2002) studerade hur maskulinitet framställdes i reklambilder i fem magasin 1987 

och 1997. Resultatet visade att de dominerande framträdandena var den erotiska mannen, 

hjälten, mannen på jobbet och konsumenten. Han reagerade på att den erotiska mannens 

sexualitet alltid var dold för att mannen i reklamen skulle tilltala alla, oavsett sexuell 

läggning. Eftersom mannen framställdes erotiskt, objektifierades hans kropp. Även om 

objektifieringen av män och kvinnor har olika sociala meningar, menar Rohlinger att effekten 

är likadan. Kroppen blir ett objekt som är disciplinerad och betraktas av andra (Rohlinger, 

2002). 

 

Specht och Beam (2015) menar att inom dokusåpor spelar stereotyper en viktig roll vid 

rollsättningen eftersom producenter gärna ser att människor som har tydliga stereotypa 

egenskaper medverkar i deras program. Tittarna ser deltagarna som karaktärer och gränsen 

mellan deltagarnas tv-personlighet och deras riktiga personlighet suddas bort. På så sätt följer 

stereotyperna med deltagarna efter seriens slut (Rose & Wood, 2005, refererad i Specht & 

Beam, 2015). Sättet medier kan skildra stereotyper förstärker tittarnas syn på bland annat 

etniska grupper och ofta är denna syn negativ (Specht & Beam, 2015). 

 

4.3.1. Stereotyper i Disneyfilmer 

Golden och Jacoby (2018) har undersökt hur flickor i förskolan tolkar könsstereotyper som 

representeras av elva Disneyprinsessor. Forskarna observerade hur flickor agerade när de 
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lekte prinsesslekar och höll även i intervjuer och diskussioner mellan barnen och föräldrarna. 

De grundade sin forskning på tematiska analyser av fyra olika teman: kläder och accessoarer, 

skönhet, kroppsrörelser och val av pojkar. Resultatet visade att deltagarna hade stereotypa 

uppfattningar om prinsessorna och såg tydliga könsbestämda beteenden när de definierade 

prinsessorna. Exempelvis tycktes de flesta vara goda, självuppoffrande och oskyldiga. Genom 

studien kom forskarna fram till att denna typ av media kan leda till att unga tjejer ifrågasätter 

sina beteenden och synen på könsstereotyper. I barnens lekar kunde de se hur flickorna 

agerade och det visade att barnen hade tagit till sig hur Disneyprinsessorna framställdes och 

försökte efterlikna deras sätt att vara. 

 

England, Descartes och Collier-Meek (2011) forskade också kring könsstereotyper inom 

Disneys prinsessfilmer. Deras studie visade att prinsessfilmer inkluderar stereotypa 

gestaltningar av kvinnor och män. Resultatet pekade även på att gestaltningen av kvinnan har 

förändrats över tid och framställs med mindre stereotypa drag. Mannens porträttering är dock 

ungefär densamma, det vill säga modig, känslokall och stark.  

 

England et al. (2011) reagerar även på hur kärlek framställs i Disneys prinsessfilmer. Publiken 

ser konsekvent hur en kvinna och en man älskar varandra nästan direkt. Unga tittare kan 

därför förvänta sig att kärlek sker vid första ögonkastet. Forskarna tillägger att det i en del 

filmer har skett en förändring och både i Mulan och Prinsessan och Grodan blir mannen och 

kvinnan vänner innan de blir kära i varandra. 

 

Bazzini, Curtin, Joslin, Martz och Regan (2010) genomförde två studier kopplade till varandra 

för att observera stereotypen det som är vackert är också bra i Disneyfilmer. I den första 

studien rankades 163 mänskliga karaktärer i 21 animerade Disneyfilmer utifrån bland annat 

godhet och attraktivitet. Studien visade att attraktiva karaktärer har en högre grad av godhet 

och intelligens än oattraktiva karaktärer. Bazzini et al. (2010) kom fram till att ju mer attraktiv 

en karaktär var, desto godare och mer intelligent var karaktären. De attraktiva karaktärerna 

hade ett lyckligare liv. I den andra studien fick 42 barn i åldrarna sex till tolv år se de två 

filmerna, vars karaktärer hade blivit rankade mest attraktiv och minst attraktiv i den första 

studien. Barnen fick sedan se bilder på sina jämnåriga kamrater. Bilderna visade två barn åt 

gången varav det ena barnet ansågs som mer attraktivt. Resultatet visade att det attraktiva 

barnet sågs som snällare och troddes få mer vänner än den oattraktiva. Däremot visade studien 

att det inte spelade någon roll vilken av filmerna som barnen hade sett, majoriteten valde ändå 
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det attraktiva barnet. 

 

Towbin, Haddock, Zimmerman, Lund och Tanner (2003) studerade stereotyper och 

karaktäriseringar i 26 av Disneys animerade filmer. De fann att kön-, ras- och 

kulturstereotyper har funnits under en längre tid, dock fanns det inga homosexuella 

förhållanden. Eftersom det inte fanns valde Towbin et al. (2003) att studera kvinnor med 

stereotypa manliga beteenden och män med kvinnliga beteenden, eftersom det är en stereotyp 

att homosexuella män är feminina och homosexuella kvinnor är maskulina. I filmerna Robin 

Hood, Peter Pan, Aladdin, Lejonkungen och Pocahontas är det de elaka männen eller deras 

kompanjon som visar en mer feminin sida genom att bland annat använda smycken eller vara 

omhändertagna. Resultatet tydde på att männen med de kvinnliga stereotypa egenskaperna 

ofta blir förlöjligade. Även England et al. (2011) påpekade att alla romanser i Disneys 

animerade filmer handlar om heterosexuella par. 

 

4.4. Forskningslucka 

Stora delar av den tidigare forskningen har fokuserat på hur kvinnor porträtteras i media och 

hur det påverkar människor. Maskulinitet i medieforskning har dock setts som ett 

oproblematiskt område och har därför inte fått lika stor uppmärksamhet. Det fattas även mer 

djupgående kunskaper om hur relationen mellan genus och sexualitet framställs i medier 

(Kleberg, 2006). Därför fokuserar denna studie på att granska både det kvinnliga och manliga 

och hur stereotyper kring genus framställs i filmerna.  

 

Under 1990-talet var det sex procent av medieforskningen som fokuserade på kön eller genus,  

enligt NORDICOMs databas. I början av 2000-talet stod siffran på mindre än tio procent 

(Kleberg, 2015). Detta innebär att processen kring genusrelaterad medieforskning går framåt, 

men i en väldigt långsam takt. Det kan därför dras en slutsats att detta område fortfarande bör 

undersökas och utvecklas. 

 

5. Teoretiskt ramverk 

Genusteori och semiotik är de teorier som kommer tillämpas under den här studien och de 

presenteras i detta kapitel. Dessa teorier valdes på grund av att de är en bra utgångspunkt för 
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att se och tolka manliga och kvinnliga stereotyper i Disneys filmer. 

 

5.1. Genusteori 

Genusforskning fokuserar på begreppen kön och genus (Dahl, 2016; Jarlbro, 2006). Enligt 

Alnebratt (2016) har genusforskare olika förklaringar till begreppet genus beroende på vilket 

sammanhang ordet används i. Dahl (2016) säger att kön är ett begrepp som används för att 

beskriva vilket kön man föds till, ett begrepp som skildrar biologiska skillnader. Genus är 

beskrivet som det sociala och kulturella könet. Det är inte något individer föds till utan det 

påverkas beroende på samhället, normer som finns och ens personliga egenskaper. Kön och 

genus har en stor inverkan på människors liv och det hjälper till att skapa en större förståelse 

om dem själva och ger samtidigt omgivningen en bättre insikt. Dock behöver andras bild inte 

alltid stämma överens med ens egen.  

 

Kön och genus syftar också på relationerna mellan vad som är manligt respektive kvinnligt. 

Vad som anses vara maskulint eller feminint kan ändras över tid och är inte utformat på 

samma sätt i dagens samhälle som det ansågs vara för flera år sedan (Dahl, 2016; Nikolajeva, 

2017). 

 

5.1.1. Genusperspektiv 

Begreppet genusperspektiv förändras ständigt, men fokus ligger på att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till texter, bilder och åsikter. Genusrelaterad medieforskning ser hur medier 

skildrar män och kvinnor ur ett genusperspektiv. Det kan handla om hur manlighet och 

kvinnlighet framställs, vilka roller de syns i, hur stor medverkan de har i det valda mediet 

eller hur maktrelationerna mellan könen ser ut. Det hjälper även till att se hur stereotyper, 

normer och föreställningar om exempelvis ras, klass eller sexualitet framträder (Kleberg, 

2006; Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016). 

 

Nikolajeva (2017) konstruerade ett schema för manliga och kvinnliga egenskaper som visar 

hur respektive kön framställs i litteratur och media. 

Män/pojkar Kvinnor/flickor 

starka vackra 
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våldsamma agressionshämmade 

känslokalla, hårda emotionella, milda 

aggressiva lydiga 

tävlande självuppoffrande 

rovgiriga omtänksamma, omsorgsfulla 

skyddande sårbara 

självständiga beroende 

aktiva passiva 

analyserande syntetiserande 

tänker kvantitativt tänker kvalitativt 

rationella intuitiva 

Tabell 1, Nikolajeva, 2017, s. 193 

 

5.2. Semiotik 

Ordet semiotik kommer från grekiskans semeion som betyder tecken. Det står för vetenskapen 

och teorierna samt läran om tecken i samhället. Saussure var en av grundarna till dagens 

semiotik, han kallade det semiologi och det handlade om hur tecken förmedlar språk. 

Saussures teori kom att utvecklas av bland annat Peirce. Han myntade beteckningen semiotik 

och utan att känna till Saussures teori och tankar var Peirces teori liknande. Dock ansåg Peirce 

att tecken inte endast handlade om det språkliga. Enligt Peirces teori är allt tecken, så länge 

det har en betydelse för någon. Tecken kan uttryckas på olika sätt, exempelvis genom 

symboler, ord eller bilder och skapa olika betydelser. Endast en bild kan uppfattas på ett visst 

sätt men tillsammans med text och ljud beskriva något helt annat och ge en ny helhetsbild. Ett 

tecken kan betyda något i en tidsperiod men kan ha en annan betydelse i en annan. Solkorset, 

som förekom på vikingatiden, är ett exempel. Det var först efter andra världskriget som det 

tecknet förknippas med nazism (Bignell, 2002; Gripsrud, 2011). 

 

I samhället byggs system av kommunikationsmodeller där tecken, till exempel bokstäver, 

bilder, ljud eller färger, är sociala regler som är bestämda långt tidigare. De har en speciell 

betydelse för en person beroende på vilket socialt sammanhang personen befinner sig i eller 

varifrån personen kommer. I alla situationer används tecken för att förmedla ett budskap till 

en mottagare. Semiotikens innebörd står inte i lagstiftningen utan har förutbestämda 
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betydelser som människor i ett samhälle är eniga om (Bignell, 2002; Gripsrud, 2011). 

 

6. Metod och material 

I detta kapitel presenteras de valda metoderna, analysverktygen samt tillvägagångssättet för 

analysen och slutningsvis presenteras materialet. 

 

6.1. Kvalitativ metod 

Studien undersöks genom en kvalitativ innehållsanalys av den rörliga bilden och texterna i de 

två valda filmerna. Texten avser konversationerna och kroppsspråket. Kvalitativ forskning 

uppkom som en kritik mot den objektiva och sanningssägande vetenskapen eftersom 

forskningen behövde ett mer samhällsvetenskapligt synsätt (Fejes & Thornberg, 2015). Arhne 

och Svensson (2015) menar att den kvalitativa metoden är en forskningsstrategi som framför 

allt anses vara empirisk och tolkande. Metoden ger en djupare insikt om bakomliggande 

teman i materialet. Inom kvalitativ analys sker datainsamling genom att analysera texter, göra 

intervjuer, observationer eller fokusgrupper. Kvalitativ data kan omfatta allt från en händelse 

till en bild och används för att studera sådant som är svårt att uppfatta, exempelvis tankar och 

känslor (Ahrne och Svensson, 2015). Bryman (2018) menar att fokus inom kvalitativ 

forskning ”ligger på en förståelse av den sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna i 

en viss miljö tolkar denna verklighet” (s. 455). 

  

Till skillnad från kvantitativ analys, där det går att mäta materialet genom statistik och siffror, 

behöver kvalitativ data endast konstateras eftersom vikten ligger vid ord och analys vid 

insamlingen (Ahrne & Svensson, 2015; Bryman, 2018). 

 

6.1.1. Kritik mot kvalitativ metod 

Den kvalitativa forskningen har fått kritik för att forskaren inte anses kunna skildra 

verkligheten på ett objektivt sätt (Fejes & Thornberg, 2015). Eftersom den kvantitativa 

studien är mätbar kommer nästa person som väljer att utföra studien troligtvis få ett liknande 

resultat. Däremot kan resultatet se annorlunda ut om en person utför en kvalitativ studie, 

eftersom den kvalitativa analysen är beroende av forskarens intellekt, självdisciplin och 
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egenskaper. Det handlar också om att forskaren utgår från sig själv, sin bakgrund, kunskap 

och bild av världen. Kritiken är även riktad till det låga antalet observationer eller intervjuer 

och de ofta ostrukturerade uppläggen som bedrivs inom den kvalitativa studien. Kritikerna 

anser därför att resultatet kunnat bli något annat om studierna utförs inom ett annat område 

eller med andra objekt (Bryman, 2018). 

 

6.1.2. Motivering av kvalitativ metod 

Enligt Bryman (2018) är det kvalitativa forskningssättet mer populärt inom de 

samhällsvetenskapliga studierna eftersom vikten läggs på ”hur individerna uppfattar och 

tolkar sin sociala verklighet” (s. 61). Även om den kvalitativa metoden har fått kritik är den 

mer passande för studien.  

 

Kvalitativa analyser är tolkande och fokuserar på ord och observationer (Fejes & Thornberg, 

2015). För att kunna studera framställningen av stereotyper behövs en tolkande metod då en 

fördel med den kvalitativa forskningen bygger på att kunna ge olika bilder och beskrivningar, 

eftersom samhället, enligt Ahrne och Svensson (2015), kan ses från olika perspektiv. I många 

kvantitativa studier kan det vara svårt att få en korrekt bild av verkligheten eftersom många 

väljer att ignorera enkäter och det kan också vara svårt att jämföra data som har kommit fram 

i olika sammanhang (Ahrne & Svensson, 2015). 

 

Trots att forskaren har ett subjektivt förhållningssätt till sin studie, menar Fejes och Thornberg 

(2015) att det inte behöver resultera i sämre forskning med ett sämre resultat. Istället kan 

forskaren ta vara på sina erfarenheter och kännedom vilket kan leda till nya sätt att se på 

världen (Fejes & Thornberg, 2015). 

 

6.2. Semiotik som metod 

I allmänhet behöver inte ett språk endast kommuniceras via tal, utan även genom andra 

semiotiska uttryck. Studien grundas i Peirces definition av tecken; allt är tecken, så länge det 

har en betydelse för någon. Här presenteras de valda analysverktygen från semiotiken som 

används för att samla in, sortera och analysera materialet. 
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6.2.1. Semiotiska analysverktyg 

Denotation är den konkreta och direkta betydelsen, alltså det som syns. Vid denotationen ska 

bilden vara otolkad och beskrivas genom den uppenbara betydelsen. Det visuella behöver inte 

endast avse ett fotografi eller en målning utan kan även visas i exempelvis mode och 

inredning (Barnard, 2001; Gripsrud, 2011; Lindgren, 2009). 

  

Konnotation är den sekundära och indirekta betydelsen. Den handlar om vad en bild 

kommunicerar och dess innebörd. En människas konnotationer är kulturellt bestämda vilket 

gör att människor med samma bakgrund, värderingar och uppfattningar ofta använder och 

förstår dess innebörd på samma sätt. Ett exempel kan vara en målning av ett lejon som 

denoterar just ett lejon men konnoterar kunglig makt då djuret anses vara djurens konung 

(Barnard, 2001; Gripsrud, 2011). 

 

Symboler är tecken där anslutningen är konventionell. Människor har gemensamt kommit 

överens om dessa system och har sedan kunnat förstå dess innebörd. En enskild bokstav står 

för något annat än när den befinner sig i en bokstavskombination, till exempel bokstäverna e, l 

och d som tillsammans bildar ordet eld (Bergström, 2017). 

 

Ikoner är tecken som visar sig genom det logiska sambandet och står för likhet. Ikonen 

föreställer en bild av ett objekt, exempelvis en kvinna eller en man. Det som speglas i bilden 

står alltså för det som det liknar (Bergström, 2017).  

 

Index står för närhet och är tecken som indikerar och pekar på det som tecknet står för. Till 

exempel tyder stigande rök på att det finns en eld som orsakar röken. Index har en naturlig 

verkan av verkligheten. Till exempel så kopplas en slips till en man och en bh till en kvinna 

(Bergström, 2017). 

 

”Ikon låter oss se något, index ger oss möjlighet att räkna ut något och symbolen är ett tecken 

som vi får lära oss. Ikon och index skapar det visuella språket och symbolen det verbala.” 

(Bergström, 2017, s. 290) Eftersom ikon inte hjälper studien att besvara dess frågeställningar 

kommer detta analysverktyg inte användas i analysen. Bergström nämner ikon, index och 

symbol tillsammans, därför ansågs det vara av vikt att förklara begreppet. 
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Barthes (refererat i Hansen & Machin, 2013) tar upp ett antal analysverktyg inom konnotation 

såsom poseringar, blickar, objekt och omgivning. Poseringar bär ofta olika konnotationer och 

kan kopplas ihop med personligheter och karriärsdrag. Hur personer poserar kan visa deras 

attityd till situationen som utspelar sig. Rakryggade poseringar signalerar mer självsäkerhet än 

en hukad posering (Hansen & Machin, 2013). 

 

Nästa analysverktyg är blickar. Karaktärer i filmer tittar sällan in i kameran, så det är sällan 

tittare får en direktkontakt med karaktären i fråga. Dock kan blickar också få olika innebörd 

beroende på hur människor tittar på varandra. Hansen och Machin (2013) menar att när en 

karaktär tittar ur bild kan det ge signaler beroende på huvudets vinkling. En person som tittat 

upp anses vara positiv och har status medan en person som tittar ner är negativ och har låg 

status. Blickar kan också handla om hur kvinnor blir objektifierade. Mulveys (2009) begrepp 

den manliga blicken anses vara en form av sådan blick som leder till att kvinnan blir ett 

sexuellt objekt. Mannen ser kvinnan som ett hot mot sin manlighet och måste därför ta 

kontroll över kvinnan. Detta görs genom att bestraffa kvinnan, göra henne svag eller sätta 

henne på en piedestal för att dyrka henne. Mannen projicerar sin fantasi på kvinnan och 

eftersom kvinnan ses som ett sexuellt objekt anpassar hon sig till den fantasin (Mulvey, 

2009). 

 

Objekt i detta sammanhang syftar på materialen som finns i bild. Det kan vara datorer, 

kaffekoppar och kläder. Hansen & Machin (2013) lyfter fram att objekten hjälper tittarna att 

få en inblick i vilka personerna i bild är eller hur situationen utspelar sig. Objekten hör ihop 

med omgivningen som är i bild. En konnotation av en omgivning undersöker vad som 

förmedlas. Den kan undersöka bland annat ljus, ljud, färg eller utseende på omgivningen 

(Bignell, 2002). Trots att färgtolkningar kan vara olika från kultur till kultur är 

färgsymboliken universell (Bruce-Mitford & Wilkinson, 2017). Rött och gult är ”varma” 

färger och är stimulerande medan blått och violett är ”kalla” färger och är avslappnande och 

lugnande. Rött kan stå för kärlek och passion, men också aggressivitet, kraftfulla handlingar 

och maskulin energi. Blått symboliserar lugn och renhet och är, tillsammans med vitt, den 

renaste färgen. Förutom att vara en färg som kopplas med renhet och oskuld symboliserar vitt 

även fred och kunskap (Bruce-Mitford & Wilkinson, 2017). 

 

Bergström (2017) tar upp begreppet kameravinklar som ett analysverktyg. Det är viktigt att 

vara medveten om att konstruktionen av en bild kan ha olika innebörd. Olika vinklar ger olika 
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perspektiv som kan representera hur en person framställs och hur publiken upplever denne. 

Grodperspektivet och fågelperspektivet är två vinklar som ofta förekommer i 

bildkompositioner. Grodperspektivet symboliserar ofta en överlägsen person med stor makt 

eftersom kameran befinner sig under denna person som därmed tittar upp på denne. 

Fågelperspektivet innebär att kameran istället riktas nedåt och fotografen har tagit kortet 

uppifrån. Fågelperspektivet har en motsatt effekt eftersom åskådaren upplever personen i bild 

som underlägsen och minde värd. Det finns också ett perspektiv som utgår från ett neutralt 

läge som kallas normalperspektivet. Kameran placeras rakt framför objektet och anses vara 

mer objektivt och mindre dramatiskt än de andra två vinkelperspektiven (Rask, u.å.). 

 

6.3. Tillvägagångssätt 

För att finna tecken på könsstereotyper kommer en kritiskt granskning av bilder och texter ske 

med en utgångspunkt från genusperspektivet och semiotiken. Utöver dessa analysverktyg som 

presenterades och förklarades kommer studien syfta till Nikolajevas (2017) schema. 

 

Varje scen denoteras för sig för att beskriva vad som händer. För att sedan se om det 

förekommer stereotypa karaktäriseringar, konnoteras innehållet. Genom att titta på 

karaktärernas blickar får man en inblick i hur deras personlighet speglas och hur de reagerar i 

olika situationer. Poseringar analyseras eftersom karaktärernas ställning och kroppsspråk kan 

avslöja deras karaktärsdrag, personligheter och attityder. Kameravinklar är viktiga att 

analysera eftersom olika perspektiv står för olika typer av dramatik och betraktaren får en 

uppfattning av personen hierarkiskt sett. Att analysera objekt och miljön ger oss en tydligare 

uppfattning av personerna och situationen de befinner sig i. Omgivningen kan hjälpa till att 

förmedla budskapet. 

 

6.4. Studiens tillförlitlighet 

Bryman (2018) anser att det finns fyra delkriterier inom tillförlitlighet: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdigheten bekräftas 

när resultaten diskuteras. Överförbarheten visas genom att metoden och materialet är 

beskrivet tydligt och enkelt. Därmed lämnas vägen öppen för läsaren att själv kunna bedriva 

studien i en annan riktning om så önskas. Pålitligheten bekräftas då vi, under studiens gång, 

har haft kontakt med en handledare. Då har någon annan granskat och bedömt studien. Det är 
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svårt att styrka och konfirmera en kvalitativ studie, eftersom det handlar om ”hur individerna 

uppfattar och tolkar sin sociala verklighet” (Bryman, 2018, s. 61). Det är meningen att 

författarens uppfattningar och tankar ska vara en del av studien. Dock har denna studie stöd 

från tidigare forskning och den ger en klar genomgång av hur studien har gått till så att andra 

kan genomföra samma studie. 

 

Eftersom filmernas originalspråk är engelska kan det finnas en språkbarriär då vårt 

modersmål är svenska och engelska är vårt andra språk. Trots att vi är uppväxta med det 

svenska språket talar vi båda flytande engelska och genom resor och studier i engelsk-

språkiga länder anser vi att det inte finns någon barriär för att förstå språket i filmerna.  

 

6.5. Material 

För att kunna uppnå studiens syfte används det empiriska materialet som innefattar den 

animerade versionen om Skönheten och Odjuret och live-action-versionen om samma 

berättelse. Skälet till att dessa versioner valdes ut var på grund av intresset att se om, och i så 

fall hur, Disneys framställning av manliga och kvinnliga stereotyper har förändrats i 

nyinspelningen, eftersom det är 26 år mellan filmerna. Skönheten och Odjuret är en av de få 

animerade filmer som har reproducerats. Båda filmerna observerades på originalspråket 

engelska och för att avgränsa empirin valdes sedan sex scener ut som är utspridda i filmerna 

för att täcka in hela händelseförloppet. Dessa scener valdes ut eftersom huvudkaraktärerna 

Belle, Odjuret, Maurice, Gaston och LeFou deltar. Scenerna döptes efter den ordning de kom 

i filmerna. 

 

7. Analysresultat 

Nedan beskrivs scenerna i kronologisk ordning genom en denotation av en scen från 1991 och 

sedan av en liknande scen från 2017. Därefter analyseras och jämförs de liknande scenerna 

genom konnotation, Nikolajevas schema om manliga och kvinnliga egenskaper och de valda 

analysverktygen. Detta sker ur ett genusperspektiv. Denna punkt är döpt till jämförelse av 

scenerna. 
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7.1. Scen 1 

Prinsen har precis förtrollats till ett odjur. 

 

7.1.1. Denotation av scenen från 1991 

En dyster melodi hörs i bakgrunden medan en manlig berättarröst säger att prinsen skäms för 

sitt utseende som odjur. Samtidigt får tittaren se en tavla på prinsen som visar hur han såg ut 

när han var en människa. Den är målad i ett normalperspektiv där prinsen står rakryggad. Han 

är vacker med långt hår, blå ögon och har på sig blå kläder. Snabbt därefter visas ett ursinnigt 

odjur, iklädd en röd mantel, som river sönder porträttet och vrålar. Slottet är mörkt, fallfärdigt 

och gardinerna är sönderrivna. En manlig berättarrösten beskriver att Odjuret gömmer sig i 

slottet på grund av sitt utseende. Den enda kontakt han hade med omvärlden var genom en 

magisk spegel. 

 

Odjuret täcker ansiktet med sina händer och när berättarrösten nämner spegeln zoomar 

kameran in på den och en inglasad röd ros, samtidigt som spegeln glimrar till i grönt. 

Magikern som förtrollade prinsen till ett odjur hade lämnat kvar en magisk ros. När 

berättarrösten säger att den skulle blomma tills Odjuret fyller 21 lyser rosen upp i ett rött ljus 

och man hör ett förtrollande ljud i bakgrunden. Berättaren säger ”If he could learn to love 

another, and earn her love in return by the time the last petal fell, then the spell would be 

broken. If not, he would be doomed to remain a beast for all time.” Samtidigt zoomas bilden 

ut och man ser de trasiga röda gardinerna ovanför rosen. Rosen står på ett bord innanför en 

stenbalkong i gråa, kalla färger. Utzoomningen fortsätter och visar hela stenslottet som är 

smyckat med drakliknande skulpturer. Det är oväder och åska och man ser fortfarande 

rummet med den förtrollade rosen och de röda gardinerna. Berättaren säger att åren gick och 

Odjuret blev allt mer förtvivlat och förlorade hoppet om att åter bli en människa. Berättaren 

säger avslutningsvis ”for who could ever learn to love a beast”. 
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Bild 1. Prinsen innan förbannelsen.  Bild 2. Odjuret gömmer sitt ansikte. 

 

7.1.2. Denotation av scenen från 2017 

Ett porträtt av prinsen i guldram är i fokus från ett normalperspektiv. Han har långt blont hår, 

klarblå ögon och står rakryggad, iklädd en grön sammetsjacka med guldkrage. En ljusstake 

lyser varmt framför tavlan. Sekunden efter river Odjuret sönder tavlan samtidigt som han 

vrålar högt. Bilden klipps och tittarna ser slottet från skogens grantoppar. Kameran zoomar in 

och närmar sig det dystra stenslottet som är omgivet av mörka moln och en mörk trädgård. 

Samtidigt säger en kvinnlig berättarröst att prinsen och hans tjänare glömdes bort av 

omvärlden. Berättaren säger att magikern som förtrollade Odjuret, slottet och alla som bodde 

där, också hade fått deras nära och kära att glömma dem. Hon beskriver att rosen som 

magikern hade lämnat kvar var en förtrollad ros. Samtidigt ser tittarna ett fönster lysa upp i 

rött ljus och kameran närmar sig rosen. Berättaren säger ”If he could learn to love another, 

and earn their love in return by the time the last petal fell, the spell would be broken. If not, he 

would be doomed to remain a beast for all time.” Rosen står mitt på ett bord inuti en glaskupa. 

I bakgrunden sitter ljusstakar på stenväggarna och under dem står tronliknande stolar. 

Odjurets ena hand rör försiktigt glaskupan. Han har på sig en blå mantel. I rummet där han 

står är ljuset kallt, men i andra rummet syns ett varmt sken. Väggarna är smyckade med 

detaljer av guld och gardinerna är blågröna. Berättarrösten säger ”As the years passed, he fell 

into despair and lost all hope. For who could ever learn to love a beast?” 

      

Bild 3. Prinsen innan förbannelsen.                Bild 2. Odjuret i mörkret med rosen i glaskupan.  

 

7.1.3. Jämförelse av scenerna 

I scenerna är kameravinkeln från ett normalperspektiv, vilket gör scenen avdramatiserad. 

Även omgivningen är liknande i båda versionerna eftersom scenen speglas i mörka färger, 
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både utomhus och i rummet där Odjuret och rosen befinner sig. Den mörka omgivningen 

tillsammans med dåligt väder kan konnoteras till ondska.  

 

I nyinspelningen visas fler rum som är upplysta av ett varmt ljus. Här står möblerna bevarade 

och slottet är fortfarande vackert medan i den animerade versionen har slottet sönderrivna 

röda gardiner, vilket kan vara ett index att någon har varit ursinnig och rivit sönder dem. 

 

Objekten har en stor betydelse i dessa scener. Det syns flera guldiga objekt och möblerna i 

slottet symboliserar prinsens rikedom. Ett annat objekt är den röda rosen som är en symbol för 

kärlek. I dessa scener står den för att Odjuret måste lära sig att älska och bli älskad för att bli 

människa igen. Att rosen lyser upp i rött tyder dels på blommans kraft och betydelse men 

även att den är kopplad till kärlek (Bruce-Mitford & Wilkinson, 2017). 

 

Porträttet av prinsen representerar manlighet i båda scenerna och eftersom han står rakryggad 

och hans blick ser direkt in kameran, konnoterar det självsäkerhet och självständighet. Efter 

förtrollningen är han fortfarande manlig då han är aggressiv, känslokall och stark (Nikolajeva, 

2017) men den rakryggade poseringen finns inte längre. I scenen från 2017 syns Odjuret kort 

och då har han en hukande poseringen. I den animerade versionen kurar han ihop sig och vill 

inte synas. Han täcker sitt ansikte, vilket tyder på att han skäms över sitt utseende. Detta kan 

syfta på att Odjurets självsäkerhet grundades i hans utseende. Han är inte är lika rakryggad 

som innan och har därför ingen självsäkerhet. I scenerna syns inte hans ögon eller blick när 

han är ett odjur, vilket leder till att tittaren inte kan skapa en relation med karaktären eller 

hysa särskilda känslor till honom. I scenen från 1991 har Odjuret en röd mantel och i rummet 

syns tydligt de sönderrivna röda gardinerna. Färgen har en koppling till de manliga 

stereotyper som framställs eftersom rött symboliserar aggression och kraftfulla handlingar 

(Bruce-Mitford & Wilkinson, 2017).  

  

Det finns även olikheter i formuleringen. I ena filmen är berättaren man och i nyinspelningen 

är det en kvinna. I scenen från 1991 säger berättaren att Odjuret måste ”earn her love”, vilket 

syftar på att det är en kvinna vars kärlek han måste förtjäna. I den andra versionen säger 

berättaren att Odjuret måste ”earn their love”. Det innebär inget specifikt kön, utan en persons 

kärlek, vare sig om det är en man eller kvinna. 
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7.2. Scen 2 

Belle har precis lånat en bok från biblioteket i byn och möter Gaston. 

 

7.2.1. Denotation av scenen från 1991 

En fågel skjuts ner och publiken får se LeFou, en kort, tjock man med stor näsa iklädd en brun 

rock med en röd väst under. Han försöker fånga fågeln i en säck men missar och tittar sig 

oroligt omkring och lyckas sedan lägga fågeln i säcken. Han springer fram till Gaston, en stor, 

muskulös man med röda kläder och med uppsatt hår och blå ögon som håller ett gevär. LeFou 

ger Gaston komplimanger och säger att han är världens bästa jägare. Gaston ler, går iväg och 

LeFou hoppar efter. LeFou säger att ingen tjej kan mäta sig med Gaston som instämmer men 

berättar att han har sina ögon på Belle. Belle står en bit bort och läser en bok och har sitt 

bruna hår uppsatt med ett hårband. På sin smala kropp har hon en vit tröja, en blå klänning 

och ett vitt förkläde. Kameran flyttas till Gaston som greppar tag i LeFou och säger att han 

ska gifta sig med Belle. Han säger att hon är den vackraste kvinnan i byn vilket gör henne till 

den bästa makan. LeFou försöker avbryta, men Gaston släpper ner honom på marken och 

kastar geväret på honom. Sedan tar Gaston upp LeFou i kragen och säger att han själv 

förtjänar det bästa. LeFou försöker invända igen men Gaston avbryter honom genom att 

sjunga om Belle och hur vacker hon är. Han upprepar att Belle ska bli hans fru för att hon är 

den enda i byn som är lika vacker som han själv. Belle går genom byn och Gaston och LeFou 

följer efter. De passerar tre kvinnor som är förälskade i Gaston. LeFou ler mot dem men de 

släpper inte Gaston med blicken. LeFou blir sur och går iväg. Kvinnorna svimmar men 

Gaston fortsätter att leta efter Belle, som läser i sin bok. 

  

Belle sjunger att hon önskar sig något annat än att vara kvar i byn och Gaston försöker ta sig 

fram till henne. Belle passerar byborna som sjunger att hon inte passar in i byn, att hon är 

märklig trots att hon är vacker. Gaston klättrar över husen för att komma fram till Belle. Han 

hoppar ner framför henne och tar hennes bok. Belle ber om att få tillbaka boken men Gaston 

vänder på den och frågar hur hon kan läsa en bok utan bilder. Belle höjer ögonbrynen och 

säger att man kan använda sin fantasi. Gaston säger att hon ska sluta läsa och rikta sin 

uppmärksamhet mot honom istället. Samtidigt kastar han boken i en lerpöl. Kvinnorna som 

tidigare svimmade har nu vaknat upp och står i bakgrunden och trånar efter honom. Gaston 

säger att det är fel att en kvinna läser och att hela staden talar om det. Sedan frågar han Belle 
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om hon vill ta en promenad. Hon svarar nej vilket kvinnorna tycker är vansinnigt eftersom 

han är så snygg. Belle säger att hon måste hem och hjälpa sin far. LeFou kommer fram till 

dem, skrattar och säger att den galningen behöver all hjälp han kan få. Gaston skrattar också, 

men när Belle säger emot så slutar männen att skratta och tittar förvånat på henne. Gaston 

säger åt LeFou och slår honom i huvudet. 

    

Bild 5. Gaston undersöker Belles bok. Bild 6. Gaston och LeFou skrattar åt Maurice. 

 

7.2.2. Denotation av scenen från 2017 

Scenen börjar med att Gaston och LeFou syns bakifrån. De sitter på varsin häst och tittar ner 

på staden. Gaston börjar prata och bakgrundsmusiken sänks. Gaston ber LeFou titta på Belle 

som står och matar änder. Hon går klädd i en vit tröja och en blå kjol med ett blått förkläde. 

Gaston och LeFou visas sedan framifrån och Gaston tittar in i en kikare. Männen bär bruna 

rockar och varsin hatt. LeFou har ett rött band knutet runt halsen medan Gaston har flera röda 

detaljer på sin rock. Gaston ger kikaren till LeFou och säger att Belle är vackrast i hela byn 

och därför ska han gifta sig med henne. LeFou svarar att Belle är allmänbildad medan Gaston 

är atletisk. Kameravinkeln är från ett normalperspektiv medan Gaston säger att Belle är lika 

envis som vacker. LeFou svarar att Gaston inte behöver henne eftersom han alltid har honom 

vid sin sida. Gaston säger att något har saknats efter kriget samtidigt som han tittar längtande 

över byn. Han gnider sina fingrarna och säger att Belle är den enda flickan som ger honom en 

speciell känsla. Han hinner inte avsluta meningen eftersom LeFou avbryter med en mening på 

franska. Gaston rider iväg och säger att han inte förstår. 

 

Musiken höjs och Gaston och LeFou rider in i byn. Gaston sjunger att Belle är den enda som 

är lika vacker som han själv, och att de därför ska gifta sig. Tre kvinnor springer för att möta 

Gaston, uppenbart attraherade av honom. Kvinnorna ger honom komplimanger samtidigt som 

han hoppar av sin häst och sneglar mot dem. Hästen sparkar i en vattenpöl och kvinnorna blir 
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smutsiga. Gaston lyfter ena ögonbrynet, vänder sig om och går. När LeFou kommer och 

berättar att kvinnorna inte har en chans på Gaston suckar de förfärat. 

 

Belle sjunger att hon önskar sig något mer än att stanna i byn och Gaston sjunger att han ska 

göra henne till sin fru. Byborna sjunger att Belle är märklig och inte passar in men när Gaston 

kommer fram till Belle tystnar de. Kameravinkeln är fortfarande från ett normalperspektiv och 

musiken har ännu en gång tystnat. Gaston frågar Belle om han kan besöka henne på kvällen, 

men hon säger nej och går därifrån. LeFou kommer fram till Gaston och frågar om de ska 

välja en annan kvinna. Gaston svarar att Belle är tilltalande eftersom hon inte förlöjligar sig 

själv inför honom. LeFou säger att hon har värdighet vilket Gaston tycker är attraktivt. De tre 

kvinnorna från tidigare ropar på Gaston som ändrar fokus från Belle och går mot dem. LeFou 

härmar Gaston och följer efter. 

              

Bild 7. Gaston går fram till Belle.        Bild 8. Gaston och LeFou tittar efter Belle. 

 

7.2.3. Jämförelse av scenerna 

Scenerna visar hur männen ser kvinnorna som ägodelar och hur kvinnorna objektifieras. 

Gaston, som ser sig själv som vackrast i staden, ska ha den vackraste kvinnan till fru. Detta är 

hans plan oavsett vad kvinnan vill. I scenen från 1991 säger LeFou att ingen kvinna mäter sig 

med Gaston och han håller med. Trots detta vill han gifta sig med Belle. Detta kan konnoteras 

till att han tycker sig vara överlägsen och att Belle bör vara tacksam för att få gifta sig med 

honom eftersom han är den starkaste mannen i byn. Han förväntar sig att Belle ska vara lydig 

och självuppoffrande, som enligt Nikolajevas (2017) schema är två tydligt kvinnliga 

stereotypa egenskaper.  

 

I den animerade versionen kastar Gaston Belles bok i leran och säger att kvinnor inte borde 

läsa, vilket kan tyda på att han vill att hon ska följa den kvinnliga stereotypen, som enligt 
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Nikolajevas (2017) schema bland annat innebär att vara beroende och passiv. Läsningen ger 

Belle en chans att få en annan syn på världen. Ingen annan i byn har den synen och därför ses 

Belle som märklig eftersom ingen kvinna ska vara smart eller analyserande (Nikolajeva, 

2017).  

I scenen från 2017 gnider Gaston fingrarna mot varandra i en cirklande rörelse samtidigt som 

han pratar om att Belle. Fingerrörelsen kan konnoteras som en symbol för pengar eftersom 

rörelsen innebär pengar på teckenspråk. Det kan därför vara en gest som betyder att Gaston 

vill äga Belle. Hon är värdefull för att hon är vacker. I båda scenerna säger Gaston till LeFou 

att Belles skönhet gör henne till ett bra parti för giftermål. Han verkar inte intresserad av att 

lära känna henne utan vill bara ha henne för hennes skönhet. Eftersom att vara vacker är en 

kvinnlig stereotyp egenskap enligt Nikolajeva (2017) kan det konnoteras att byborna anser att 

Belle skulle passa in om hon bara höll sig till att bara vara vacker. 

 

Gastons blick visar att han tittar på Belle med den manliga blicken eftersom han projicerar sin 

fantasi på henne om det liv han vill ha och ger inte upp trots att hon säger nej. Gaston verkar 

inte vilja lära känna Belle för den person hon är utan fantiserar istället om hans egen fördel av 

att ha den vackraste kvinnan i byn, vilket tyder på att han ser henne som ett objekt och inte 

som en människa med egna värderingar. Belle utmanar Gastons manlighet genom att vara 

aktiv och självständig, vilket inte är kvinnliga stereotypa egenskaper. Därför vill han ha 

kontroll över henne och göra henne svag, lydig och beroende av honom (Mulvey, 2009; 

Nikolajeva, 2017). 

 

Gastons beundrarinnor, i båda scenerna, gör allt för att få hans uppmärksamhet. Han ignorerar 

dem i den animerade versionen och tittar motbjudande på dem i nyinspelningen och har 

istället sitt sikte inställt på Belle. I scenen från 1991 anser kvinnorna att Belle är galen för att 

hon inte vill ta en promenad med Gaston och de svimmar på grund av hans skönhet. Enligt 

Nikolajeva (2017) är kvinnor sårbara och emotionella och här beter sig kvinnorna på ett 

sådant sätt. I nyinspelningen får inte Gaston upp ögonen för kvinnorna förrän Belle har nekat 

honom. Kvinnorna som fortfarande är förtjusta i honom, trots att han ignorerade dem tidigare, 

kan framstå som desperata och att de förminskar sitt värde. Det kan tolkas som att de inte är 

värda att vara någons förstahandsval. Detta förstärks när Gaston går mot dem med en blick 

som säger att han ”får ta det näst bästa” eller det som är ”tillgängligt”. 

 

Belle visar fler manliga än kvinnliga stereotypa egenskaper i scenerna. Hon är fortfarande 
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vacker men självständig och skyddande, vilket är manliga egenskaper enligt Nikolajevas 

(2017) schema. Hon visar sig självständig eftersom hon gör som hon vill trots att byborna inte 

anser att hon beter sig som en kvinna bör göra. Genom scenerna har hon en rakryggad 

posering, vilket konnoteras till att hon är självsäker (Hansen & Machin, 2013). När Gaston 

och LeFou börjar skratta åt hennes far tittar hon dem i ögonen och agerar skyddande. Hennes 

orädda bemötande av deras blickar tyder på självsäkerhet och självständighet. Belles kläder 

symboliserar kvinnlighet eftersom att hon har på sig en klänning, vilket är ett index på kvinna. 

Färgen på hennes kläder kopplas inte till kvinnlighet då vitt och blått symboliserar renhet och 

kunskap (Bruce-Mitford & Wilkinson, 2017). Om en person har kunskap är personen med 

mest sannolikhet förnuftig. En kvinnlig stereotyp enligt Nikolajevas (2017) schema är att vara 

intuitiv, som är ett motsatsord till förnuftig. Dock passar det blå och vita in på Belles 

personlighet eftersom hon är lugn och framställs som godhjärtad. 

 

I scenen från 1991 har Gaston många manliga stereotypa egenskaper. Han är stark, känslokall, 

aggressiv och tävlande. Hans aggressiva och känslokalla beteende visas genom hans fysiska 

handlingar mot LeFou. Han kastar ner LeFou på marken, slänger sitt gevär på honom och slår 

honom hårt. Dessa sidor förstärks genom att han håller i ett gevär, ett vapen som kan ses som 

en symbol för makt och våld. Den röda färgen Gaston har på sina kläder kopplas ihop med 

manliga stereotyper. Eftersom rött står för aggressivitet och det är en manlig stereotyp 

egenskap, förstärker Gastons klädsel hans manlighet (Bruce-Mitford & Wilkinson, 2017; 

Nikolajeva, 2017). I nyinspelningen har Gaston inte lika många manliga stereotypa 

egenskaper som i den animerade. Han är inte lika fysiskt hård mot LeFou, utan verkar se 

honom mer som en vän. Han är inte heller känslokall och när Belle säger nej till honom tyder 

hans blick på besvikelse. Han har inte heller lika mycket rött på sig i nyinspelningen, vilket 

kan syfta på att han är mindre aggressiv. 

 

Det är delvis en skillnad på LeFous beteende i scenerna. I scenen från 1991 ser han tydligt 

upp till Gaston och göder honom med komplimanger trots alla slag Gaston ger honom. När 

kvinnorna som är attraherade av Gaston inte får hans uppmärksamhet försöker LeFou få den 

istället, allt för att vara som Gaston. I nyinspelningen finns också tecken på att LeFou ser upp 

till Gaston, exempelvis eftersom LeFou har valt att ha en liknande frisyr som Gaston. I båda 

scenerna har LeFou färre röda plagg och detaljer än Gaston och LeFou visar få av de manliga 

egenskaperna som Nikolajeva (2017) tar upp. Detta kan tolkas som att LeFou inte är lika 

manlig som Gaston.  
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Genom scenerna har kameran ett normalperspektiv förutom i början av scenen från 2017 

eftersom Gaston och LeFou är ovanför staden. Det kan betyda att de två männen, främst 

Gaston, har hög status i byn och ser ner på byborna. Detta förstärks av att Gaston anser att han 

är vackrast i byn.  

 

7.3. Scen 3 

I den animerade versionen har Maurices uppfinning precis exploderat. I nyinspelningen har 

Belle precis vinkat farväl till sin far som har åkt iväg till en marknad. 

 

7.3.1. Denotation av scenen från 1991 

Belle öppnar dörrarna till verkstaden och täcker ansiktet med händerna eftersom luften är 

rökfylld. Hennes far, Maurice, har fastnat i en tunna och Belle går in samtidigt som hon ropar 

på sin far. Han lyckas dra av sig tunnan och tappar byxorna som han snabbt drar upp. Belle 

skrattar till. Maurice, en kort och rund uppfinnare, har försökt få sin uppfinning att fungera 

utan att lyckas. Belle håller om honom, uppmuntrar honom och säger att han kommer bli en 

känd uppfinnare en dag. Maurice fylls av energi och i en piruett ropar han att han ska få 

uppfinningen att fungera. Han ber Belle att räcka honom ett verktyg, vilket hon gör. Han 

frågar om hon har haft det bra i byn och hon svarar att hon har lånat en bok på biblioteket. 

Hon frågar honom om han tycker att hon är märklig. Han undrar varför. Hon tittar ner och 

säger att hon inte passar in. Maurice fortsätter arbeta och frågar om den snygga mannen 

Gaston. Belle snurrar runt, lutar sig bakåt, kastar ut armarna och säger att han absolut är 

snygg, men samtidigt oförskämd. Hon sätter sig ner och lägger ansiktet i sin hand. Maurice 

säger att hon inte ska oroa sig, hans nya uppfinning kommer att skapa ett nytt bra liv för dem. 

Han drar i spaken och maskinen sätts igång med ett tjut. Det visar sig att vedhuggaren 

fungerar. 
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Bild 9. Belle med ansiktet i sin hand. 

 

7.3.2. Denotation av scenen från 2017 

Belle sitter koncentrerad, skakar på huvudet och rynkar pannan medan hon ritar en 

uppfinning. Hon befinner sig i en verkstad i hennes fars lada. Verkstaden har slitna 

betongväggar och träkupoler som håller upp taket. Solen skiner in genom fönstret och 

färgerna i rummet är varma. I rummet hänger redskap på väggarna och på borden ligger ännu 

fler verktyg. Belle tittar upp och pustar ut. Hon börjar experimentera och sätter en tunna på en 

kvarn som hon har kopplat ihop med ett rep. Hon börjar dra i repet så att tunnan förs runt i 

kvarnen och fortsätter med att sätta ihop olika rep och genom en maskin vevar hon ut tunna 

blomblad som hon stoppar ner i en påse och slänger upp över axeln.  

 

Omgivningen ändras och Belle befinner sig i byn vid brunnen där byborna tvättar. Hon 

slänger sina smutsiga kläder i en tunna i vattnet och häller därefter i frön. Hon binder tunnan 

till en åsna som går runt brunnen och får kläderna att löddras och bli rena. Medan åsnan går 

runt sitter Belle och läser en bok. En liten flicka frågar vad hon gör. Belle svarar att hon 

tvättar och ropar att flickan ska komma närmre. Hon börjar lära flickan att läsa. När en man 

går förbi blir han mycket upprörd och uttrycker att det är konstigt att lära ännu en flicka att 

läsa. En äldre kvinna håller med mannen och säger att de måste göra något åt detta. Kvinnan 

kastar med huvudet och mannen följer efter. Byborna kastar Belles tvätt på marken. 
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Bild 10. Belle ritar på en uppfinning. 

 

7.3.3. Jämförelse av scenerna 

I scenen från 2017 visas det att byborna anser att Belle är märklig eftersom hon är ensam om 

att vara en läskunnig kvinna. I den animerade versionen ifrågasätter hon om hon är märklig, 

men det är inget som bekräftas av omgivningen i scenen. Mestadels framställs Belle på olika 

sätt i versionerna. I scenen från 1991 är det hennes far som är uppfinnare medan Belle är en 

uppmuntrande dotter som räcker honom de verktyg han vill åt. I scenen från 2017 är det Belle 

som är uppfinningsrik och bygger en slags tvättmaskin. Belles ansiktsuttryck i början av 

scenen speglar hennes bekymran då hon skakar på huvudet och rynkar pannan. När Belle tittar 

upp och pustar ut konnoteras det till att hon är lättad, vilket tyder på att hon har kommit på en 

lösning till sin uppfinning. Eftersom hon skapar sina egna uppfinningar framställs hon som 

den starka kvinnan som kan klara sig själv, med eller utan man. Hon är en av få som kan och 

tycker om att läsa, vilket kan vara ett index på att hon är allmänbildad. Eftersom Nikolajevas 

(2017) schema nämner att kvinnor är passiva följer inte Belle denna kvinnliga stereotyp. Att 

hon är mer allmänbildad än de andra kvinnorna i byn förstärks när en man blir upprörd 

eftersom Belle lär en flicka att läsa.  

 

Eftersom en nyfiken, utbildad och aktiv kvinna inte hör till det normala tycker byborna att 

Belle är märklig. I scenen från 1991 är Belle inte lika självsäker. Hon ifrågasätter sig själv 

eftersom hon har hört att byborna talar illa om henne. Hennes huvud är nedsänkt och hennes 

blick riktas nedåt, vilket tyder på att hon är osäker och otrygg. Hon sitter i en ihopkrupen 

position vilket konnoterar att hon är bekymrad och har tappat sin självsäkerhet. Belle har inte 

denna posering i scenen från 2017 utan står rakryggad och verkar stolt över sig själv oavsett 

vad byborna tycker och tänker. 
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I versionen från 1991 är Maurice är en kort, tjock man som publiken skrattar åt eftersom vid 

den första anblicken har han fastnat i en tunna och vid den andra anblicken har han endast 

kalsonger på sig. Detta konnoteras till att han är en tokig man. Hans hår och hans uppfinning 

ser lustiga ut och bidrar därmed till denna uppfattning. Han har inga manliga stereotypa drag, 

däremot uppfattas han som omtänksam, vilket främst är en kvinnlig stereotyp (Nikolakeva, 

2017). Detta visas när han regerar på att Belle nämner att byborna tycker att hon är märklig 

och Maurice agerar mer stöttande än känslokallt. 

 

7.4. Scen 4 

Belle har tagit sin fars plats som fånge hos Odjuret. 

 

7.4.1. Denotation av scenen från 1991 

Ett mörkt rum är i fokus och en dörr öppnas av Odjuret, en stor och hårig varelse med två 

stora hörntänder, klädd i en röd mantel. Belle ser rädd ut medan hon går förbi honom in i 

rummet. Hon har på sig sin blå klänning och en mörk kappa täcker hennes axlar. Odjuret 

säger att hon ska meddela hans tjänare om hon behöver något. Lumière, en gyllene ljusstake, 

dyker upp på Odjurets axel och säger åt honom att bjuda Belle på middag. Odjuret ropar att 

Belle ska göra honom sällskap till middagen, hon har inget val. Sedan smäller han igen dörren 

och rummet blir återigen mörkt. Belle kastar sig på dörren, drar händerna utmed den och 

vänder sig om med ett förvirrat ansiktsuttryck. Hon springer mot en säng som hon slänger sig 

på och börjar gråta. Musikens volym höjs. Den enda ljuskällan är fönstret som lyser upp 

kuddarna på sängen. 

 

Bild 11. Belle kastar sig på sängen efter att ha blivit fånge till Odjuret.  
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7.4.2. Denotation av scenen från 2017 

Odjuret står i en upplyst korridor med guldprydnader. Han bankar på dörren till rummet där 

Belle hålls fången. Bakom Odjuret står hans tjänare som har blivit förvandlade till 

hushållsartiklar och möbler. Han säger åt Belle att göra honom sällskap vid middagen och att 

hon inte har något val. Mrs. Potts, en stor vit tekanna, säger åt Odjuret att lugna sig och 

påpekar att Belle precis har förlorat sin frihet. Lumière, den guldiga ljusstaken, säger att Belle 

antagligen är vettskrämd. Kameran flyttas till Belles rum. Belle sitter i fönstret och kastar ut 

ett rep gjort av hopknutna tygbitar. Rummet är upplyst av stearinljus och inredningen är 

smyckad med gulddetaljer. När Odjuret knackar på dörren vänder sig Belle om och ber 

honom vänta. Lumière säger till Odjuret att vara vänlig denna gång och de andra instämmer. 

Han säger att Odjuret ska le mot Belle när hon kommer ut. Odjuret andas tungt och prövar att 

le. Tjänarna hoppar till och ser förskräckta ut. Odjuret knackar på dörren ännu en gång och 

frågar lugnt om Belle vill göra honom sällskap. Sedan tittar han frågande på sina tjänare. 

Belle lämnar fönstret inne i sitt rum. Hon ifrågasätter hans erbjudande eftersom han tagit 

henne till fånga och frågar om han är galen. Odjuret ilsknar till, bankar rejält på dörren och 

skriker ”I told you to join me for dinner.” Hon skriker nej. Madame de Garderobe, en 

operasjungande garderob som befinner sig i Belles rum, vaknar. Belle noterar det men 

fortsätter att säga till Odjuret att hon hellre svälter än att äta med honom. Odjuret ryter att hon 

får stanna där inne och svälta. Arg och flåsande går Odjuret därifrån, men stannar vid Lumière 

och säger att om Belle inte äter med honom, äter hon inte alls. Han kallar sina tjänare idioter 

och försvinner iväg. 

 

Bild 12. Belle skriker. 
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7.4.3. Jämförelse av scenerna 

Det är skillnad på hur scenerna framställer kvinnliga stereotyper. I scenen från 1991 är Belle 

ledsen när hon blir instängd i sitt rum vilket visas genom att hon kastar händerna mot dörren 

och sedan springer till sängen för att gråta. Hennes kroppsspråk och beteende konnoterar att 

hon är sårbar, lydig och emotionell, vilka enligt Nikolajevas (2017) schema är kvinnliga 

stereotypa personlighetsdrag. Hon talar inte emot och gör inget fysiskt motstånd mot Odjuret 

eller vad han säger. Eftersom hon har en hukade posering och en ostabil blick kan det tyda på 

att hon är osäker. I scenen från 2017 visar Belle mer manliga stereotypa egenskaper enligt 

Nikolajevas (2017) schema. Hon argumenterar mot Odjuret, visar ingen medgivande känsla 

utan är aggressiv och stark, både i sig själv och i sin röst. Belle är modigare i denna version 

och det visas genom att hon håller en rakryggad posering som symboliserar självsäkerhet 

(Hansen & Machin, 2013). Detta förstärks av att Belle aldrig sänker sin blick. I 

nyinspelningen visar Belle sina kunskaper som uppfinnare och knyter ihop tyg för att kunna 

rymma vilket visar att hon är rationell, medan hon i den animerade versionen endast gråter.  

 

I scenen från 2017 har Odjuret främst manliga stereotypa egenskaper. Han är aggressiv och 

våldsam när han bankar och slår på dörren och när han skriker på sina tjänare. Detta beteende 

tyder på hans begär att framhäva sig manligt och vill ha makt över Belle, precis som rovdjur 

vill ha makt över sitt byte. Eftersom Odjuret har ett djuriskt utseende stärks uppfattningen av 

honom som aggressiv och manlig. Han visar dock empati och medkänsla när hans tjänare 

säger åt honom att vara snällare och tala lugnare, men detta beteende är inte långvarigt. I den 

animerade versionen har Odjuret en aggressivitet i rösten eftersom han skriker till Belle och 

han visar inga känslor när han lämnar henne ensam på rummet utan smäller igen dörren. Dock 

visar han inte lika mycket fysisk aggression som Odjuret gör i versionen från 2017. I scenen 

från 1991 syns en koppling till stereotypa egenskaper eftersom Odjuret har på sig en röd 

mantel. Eftersom rött symboliserar aggressivitet (Bruce-Mitford & Wilkinson, 2017) förstärks 

Odjurets manlighet. 

 

I scenen från 1991 kan mörkret som ligger över rummet ses som en symbol för ensamhet och 

förtvivlan. Den mörka omgivningen och musiken förstärker Belles känsla av hopplöshet. I 

nyinspelningen uppfattas det som om hon inte är en fånge på samma sätt som i den animerade 

versionen eftersom hennes rum är upplyst med ett varmt ljus vilket är stimulerande och 

upplivande (Bruce-Mitford & Wilkinson, 2017). Därför förstärks konnotationen av att det är 
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mer trivsamt. Eftersom Belle framställs med kvinnliga stereotypa egenskaper i den animerade 

versionen kan det tolkas som att ljuset förmedlar hennes underlägsna position. Mörkret gör att 

det blir svårare att se hennes ansiktsuttryck men det går att skymta hennes ostabila blick och 

hennes tårar. Att vara sårbar och emotionell är enligt Nikolajeva (2017) kvinnligt. Därför kan 

det dras en koppling till att omgivningen gör Belle mer sårbar och därmed mer stereotypt 

kvinnlig. Belle har mer manliga stereotypa egenskaper i nyinspelningen, vilket förstärks av 

det upplysta rummet. Eftersom omgivningen är ljus syns Belles rakryggade posering och 

intensiva samt orädda blick, vilket tyder på hennes självsäkerhet och självständighet.  

 

7.5. Scen 5 

Byborna har gått till attack mot slottet och Odjuret. 

 

7.5.1. Denotation av scenen från 1991 

Omgivningen har varma färger och en staty syns i bakgrunden. Madame de Garderobe slåss 

mot en man med en yxa, en man med en träklubba och en man med en treudd, men hon lyckas 

slå ner dem alla. Hon tar hjälp av två andra tjänare, i form av en borste och en kam, för att 

slänga in den sista mannen i en av sina garderobsluckor. Borsten och kammen brottas med 

honom där inne och när han kastas ut har han på sig en röd peruk med gul rosett, lila 

handskar, lila bh och underbyxor, en grön kjol och gröna klackskor. Han har även örhängen, 

halsband och läppstift på sig. Han tittar ned på sig själv, blir helt förskräckt, hoppar upp i ett 

skrik av förtvivlan och springer snabbt därifrån. 

 

Bild 13. Mannen i kvinnokläder blir förskräckt. 
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7.5.2. Denotation av scenen från 2017 

Framför en kvinna som slåss med en klädhängare står tre män. Väggarna är smyckade med 

gulddetaljer och ljusstakar med kronljus som lyser varmt. Scenen byts och man ser en kvinna 

som slåss mot en fotpall på en trappa. När hon har puttats av pallen springer männen uppför 

trappan med sina svärd. När de kommit upp ser de först bara Clocksworth, en talande klocka, 

men så hoppar Madame de Garderobe fram och säger ”Come here, little boys”. Sedan kastar 

hon ut tygremsor och kläder runt männen. När hon är klar har alla tre männen smink, peruk 

och klänning på sig. Två av männen ser förskräckta ut och springer skrikande därifrån. 

Mannen som står i mitten ser däremot nöjd och glad ut, vänder på klacken med ett leende och 

tar sig stolt ner för trappan på ett graciöst sätt. Madame de Garderobe säger ”Beautiful. Go, be 

free!” 

        

Bild 14. Männen blir förskräckta av kvinnokläderna. Bild 15. En av männen ler nöjt. 

 

7.5.3. Jämförelse av scenerna 

En skillnad är att i scenen från 2017 är det både män och kvinnor som slåss inne på slottet, 

medan i den animerade versionen är det endast män. Detta kan bero på att männen ansåg att 

kvinnorna inte var kapabla till att slåss, utan skulle ta hand om familjen. I scenen från 2017 

syns mindre kvinnliga stereotypa egenskaper eftersom de kvinnor som slåss inte är 

aggressionshämmande eller omtänksamma, utan de är våldsamma, precis som männen. 

 

Kameravinkeln har ett normalperspektiv genom scenerna. I scenen från 1991 syns en man 

som blir klädd i kvinnokläder. Han blir förskräckt i det ögonblick han ser sig själv i kläderna 

och accessoarerna. Han har en bh och kjol på sig, vilket är ett index för kvinna. Genom en 

observation skulle det kunna tolkas som att det är förnedrande att se kvinnlig ut eller att det är 

fel att en man ser kvinnlig ut. Eftersom mannen skriker symboliserar det rädsla och hans 

beteende kan tyda på att det är fel att ha på sig kvinnokläder. Mannen kommer ut ur 
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garderoben och uttrycket att komma ut ur garderoben är en konnotation som innebär att man 

är homosexuell. Detta, och att han skriker av rädsla, kan tolkas som att personen inte anses 

vara lika manlig när han är homosexuell. 

 

I scenen från 2017 är det tre män som blir klädda i kvinnokläder. Två av dem reagerar på 

samma sätt som i den animerade versionen, med skräckslagna blickar och skrik. Den tredje 

mannen ler med en nöjd och bekväm blick och med en rakryggad posering tar han sig stolt ner 

för trappan. Detta kan konnoteras att det är okej att bära kvinnokläder som man. Han kan ha 

upptäckt sin personlighet, vem han är som person och känner sig därför nöjd. 

 

7.6. Scen 6 

Efter attacken så kommer Belle tillbaka för att möta Odjuret.  

 

7.6.1. Denotation av scenen från 1991 

Odjuret är döende och Belle lägger försiktigt ner hans huvud på marken. Det regnar och är 

mörkt ute och Belle lägger förtvivlat sin hand på Odjurets kind. Odjuret andas tungt och får 

till slut fram ”You came back”. Han tittar på Belle, som fortfarande håller sin hand på hans 

kind och säger att det var självklart att hon kom tillbaka. Hon omfamnar Odjuret och säger att 

det är hennes fel att han är skadad. Stråkinstrument spelas i bakgrunden när Belle sätter sig 

upp för att trösta honom. Odjurets svaga röst säger att det är bättre på det här sättet. Han 

hostar till och lägger sin stora hand mot Belles kind och säger att han är glad över att se henne 

en sista gång. Sedan faller handen och huvudet livlöst ner på marken. Belle gråter över hans 

bröst, ber honom att inte lämna henne och säger att hon älskar honom. 

 

Bilden förflyttas till rosen där det sista rosenbladet faller. Lumière, Clocksworth och Mrs. 

Potts tittar sorgset på varandra och Mrs. Potts fäller en tår. Bilden flyttas tillbaka till Belle, 

som gråtande lutar sig över Odjuret. Det åskar och regnet öser fortfarande ner samtidigt som 

musiken tystnar. Helt plötsligt kommer en rosa ljusstråle från himlen. Det kommer fler 

ljusstrålar och Belle och tjänarna ser rädda och förvånade ut när ljusstrålarna lyfter upp 

Odjuret. Musiken övergår i dur. Odjurets röda mantel omfamnar honom i luften och när han 

sträcker ut sin hand förvandlas den till en människohand. Belle ser fortfarande oroad ut. 

Odjurets fötter börjar förvandlas tillbaka och därefter resten av kroppen. Odjurets hårman 
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förvandlas till hår och när manteln försiktigt tar honom tillbaka till marken är han åter en 

människa. Belle går mot honom och hoppar till av förskräckelse när han rör på sig. Prinsen 

tittar ner på sina händer och vänder sig sedan om för att möta Belles blick. Prinsen känner på 

sin kropp och säger ”Belle, it’s me.” Hon ser honom i ögonen med ett frågande ansiktsuttryck. 

Det har slutat regna och hon känner på hans hår och fortsätter att titta in i hans ögon. Till slut 

känner hon igen hans blå ögon och inser hon att det är Odjuret. De omfamnar och kysser 

varandra.  

 

 

Bild 16. Odjuret håller på att förvandlas tillbaka till en människa. 

 

7.6.2. Denotation av scenen från 2017 

Musiken är lugn och fridfull och månens sken är det enda som lyser upp det mörka slottet. 

Medan Belle ligger böjd över Odjurets döda kropp och gråter i hans famn går en person med 

huva går fram till bordet med rosen. Både Odjuret och Belle har vita kläder på sig. Belle ber 

Odjuret att inte lämna henne, men han ligger stilla på marken. Efter några andetag säger Belle 

att hon älskar honom och hon lyfter upp Odjurets huvud för att föra sina läppar mot hans. 

Personen med huvan, som visar sig vara magikern, återskapar därefter rosen med hjälp av 

magi.  

 

Musiken går upp i tempo och glaskupan som har skyddat rosen går sönder, samtidigt som ett 

gult ljus sprids från platsen. Ljuset och rosenbladen förs mot Odjuret och plockar upp hans 

kropp. Belle och magikern tittar på medan ljuset lyfter upp Odjuret och förvandlar honom, 

kroppsdel efter kroppsdel, tillbaka till en människa. Utanför slottet är det fortfarande mörkt 

men det gula ljuset lyser upp rummet. Prinsen släpps ner på marken och tittar på sina händer, 

tydligt i chock över att vara människa igen. Han vänder sig om och ser på Belle, som möter 
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hans blick. De börjar gå mot varandra, fortfarande upplysta av ljuset. Belle lägger sina händer 

mot prinsens kinder, tittar in i hans blå ögon, skrattar till och sedan kysser de varandra. 

 

 

Bild 17. Odjuret förvandlas tillbaka till människa. 

 

7.6.3. Jämförelse av scenerna 

Kameraperspektivet gör inte scenen dramatisk, men dramatiken finns där på grund av 

musiken och omgivningen. Musiken bidrar med att förmedla känslor i båda versionerna. Den 

lugna och dystra musiken bidrar till en känsla av sorg eftersom Odjuret dör. Den spelas senare 

i ett högre tempo i dur när ljuset når honom, för att stärka känslan av hopp. Omgivningen i 

scenerna är mörk, både ljus- och färgmässigt, och i den animerade versionen åskar och regnar 

det. Detta symboliserar den sorgliga, oroliga känslan som scenerna förmedlar. I den 

animerade versionen upphör regnet när Belle tillslut känner igen Odjuret, nu som människa. 

Avtagandet av regnet och att scenerna lyses upp av magi förmedlar ett index på en lyckligare 

känsla eftersom omgivningen känns tryggare när faran är över. 

 

När Lumière, Clocksworth och Mrs. Potts sörjer Odjuret i scenen från 1991 är det endast Mrs. 

Potts som fäller tårar, vilket är ett index på att hon är ledsen. Detta kan spegla de kvinnliga 

stereotypa egenskaperna Nikolajeva (2017) tog upp, som i det här fallet är sårbarhet. Eftersom 

Lumière och Clocksworth är män ska dem, enligt stereotyperna, inte visa känslor (Nikolajeva, 

2017). Dock gör dem det till en viss nivå då deras blickar förmedlar sorg, men blir aldrig så 

emotionella att de gråter. Belle gråter också och trots att det är en vanlig reaktion vid en 

tragisk händelse är det endast kvinnorna som visar emotionella känslor i denna scen. 
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Trots att Belle har flera kvinnliga stereotypa egenskaper i scenerna syns ändå en del av de 

manliga egenskaperna i henne. Hon är stark och försöker skydda och rädda Odjuret. Trots att 

hon är omtänksam och emotionell, som är stereotypa kvinnliga egenskaper enligt Nikolajeva 

(2017), blir hon aldrig passiv, som också anses kvinnligt. Trots likheter mellan versionerna är 

hon modigare i nyinspelningen. Detta visas genom att hon håller en rakryggad posering efter 

att Odjuret har förvandlats till människa. I den animerade versionen blir Belle rädd och visar 

det genom att hoppa till när han börjar röra sig. 

 

Här visas rosen som en symbol för tid och kan tolkas som ett timglas som står för Odjurets liv 

där sanden rinner ut, vilket betyder att Odjurets liv har nått sitt slut. Förtrollningen bryts 

eftersom Belle räddar honom med sin kärlek. I den animerade versionen uppmärksammar 

Belle sin kärlek för Odjuret, inte på grund av hans yttre manliga egenskaper, utan för hans 

inre, sårbara och omtänksamma sidor. I nyinspelningen är detta inte lika uppenbart då Odjuret 

är död när scenen börjar, men när han vaknar visar han en omtänksam sida när han omfamnar 

Belle. Odjuret visas mindre stereotypt manlig i nyinspelningen eftersom han bär vita kläder, 

vilket tolkas som att han inte är lika aggressiv längre. 

 

Redan i början av filmen får publiken reda på att Odjuret endast kan förvandlas tillbaka till en 

människa om han lär sig att älska och blir älskad. Därför ifrågasätts det inte varför han återgår 

till att bli en snygg prins, trots att det motsäger sig att insidan är viktigare än utsidan, eftersom 

det hör till sagans historia. Det kan istället tolkas som Odjurets död endast tar död på odjuret 

inom honom och att han nu inte endast är stark, skyddande och självständig utan även 

omtänksam, sårbar och självuppoffrande. Det kan vara därför, samt genom sin kärlek till 

Belle, som han åter förvandlas till en människa. 

 

7.7. Sammanfattning 

Analysen och jämförelsen visar att det finns både likheter och skillnader mellan de två 

versionerna om Skönheten och Odjuret. Den animerade versionen visar upp fler och mer 

djupgående manliga och kvinnliga stereotypa egenskaper än vad nyinspelningen gör. I den 

animerade versionen är Gaston stark, aggressiv och känslokall, vilket även Odjuret är till och 

med scen 4. I den animerade versionen är Gastons beundrarinnor självuppoffrande och Belle 

visas mestadels som den stereotypa kvinnan bör vara, förutom i scen 2 och scen 6 där hon är 

stark, vilket synliggörs genom hennes rakryggade posering och via hennes blickar. I 



40 

 

nyinspelningen har Belle mer manliga stereotypa egenskaper enligt Nikolajevas (2017) 

schema medan männen inte ändras i lika stort omfång. Sammanfattningsvis är det 

karaktärernas blickar, poseringar, tal och scenernas omgivningar och objekt som kopplas ihop 

med manliga och kvinnliga stereotypa egenskaper.  

 

Kameravinklarna, som tillhör studiens analysverktyg, tillförde inget resultat som antogs peka 

på framställningen av manliga och kvinnliga stereotyper. Detsamma gäller musiken i filmen. 

Den sätter stämningen och får publiken att uppleva olika känslor, men kan inte kopplas till 

Disneys framställning av stereotyper.  

 

8. Diskussion och slutsatser 

Efter en analys av sex snarlika scener i de två filmerna om Skönheten och Odjuret har vi, 

utifrån ett semiotiskt och genusteoretiskt perspektiv, observerat och analyserat ett flertal 

tydliga framställningar av manliga och kvinnliga stereotyper i den animerade versionen från 

1991. I versionen från 2017 framställs inte kvinnliga stereotyper i samma utsträckning som i 

den animerade. De manliga stereotyperna är liknande i båda filmerna men i nyinspelningen 

har männen vissa inslag av kvinnliga egenskaper. 

 

Kameravinkeln har mestadels ett normalperspektiv genom båda versionerna, trots 

framställningar av manliga och kvinnliga stereotyper. Varför filmerna har detta perspektiv är 

intressant. Detta eftersom karaktärerna därmed kan uppfattas som jämlika, trots att deras 

beteenden säger annorlunda. För att förtydliga den makt Gaston har, skulle de kunnat använda 

grodperspektivet som skapar en känsla av överlägsenhet, men Disney har valt att framhäva 

Gastons makt på andra sätt, det vill säga genom ordval, klädsel och objekt. Det kan antas att 

de har valt ett normalperspektiv för att tittaren ska få en lugnare upplevelse. I en scen har de 

använt sig av ett fågelperspektiv, nämligen i scen 2 från 2017. Eftersom fågelperspektivet 

betyder att personen i bild är underlägsen kan det tolkas som att Gaston ser ner på byborna. 

Dock eftersom det är den enda scenen med en kameravinkel som inte har ett normalperspektiv 

kan de också valt fågelperspektivet enbart för att få med Gaston, LeFou och byn i samma bild.  

 

Det Wood (1994) och Nikolajeva (2017) påpekade om stereotyper stämmer in på den 

animerade versionen och delvis även på nyinspelningen. I versionen från 1991 är Gaston och 
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Odjuret manliga genom att de är aggressiva och starka. Gastons beundrarinnor är passiva och 

Mrs. Potts är den enda av tjänarna som gråter och visar emotionella drag. Eftersom män ska 

visa sig starka och känslokalla kan detta vara en anledning till att Lumière och Clocksworth 

inte visar några känslor. 

 

Det England et al. (2011) konstaterade, om att gestaltningen av mannen inte har förändrats 

över tid, stämmer dock inte helt med studiens resultat, trots att det finns stereotyper i 

nyinspelningen. I nyinspelningen i scen 2 uppfattas Gaston inte vara fullt så aggressiv och 

känslokall som i den animerade versionen, då han varken kastar Belles bok i leran eller 

behandlar LeFou fysiskt illa. Han har inte heller lika mycket rött på sig i nyinspelningen, 

vilket kan tolkas som att han inte är lika manlig eftersom att rött symboliserar aggressivitet 

(Bruce-Mitford & Wilkinson, 2017). Varför Odjuret framställs på ett mer stereotypt sätt i scen 

4 från 2017 än i scen 4 från 1991 är ifrågasättande eftersom de andra karaktärernas stereotypa 

egenskaper har utvecklats. I scen 4 har det endast skett en förändring, men ingen utveckling. 

Efter en analys av alla scener var denna förändring inte till stor betydelse då Odjuret under 

nyinspelningen visar mindre manliga stereotypa egenskaper i den bemärkelsen att han inte är 

klädd i färgen röd, vilket han är i den animerade filmen. Eftersom rött symboliserar 

aggressivitet och maskulin energi blir Odjuret mindre stereotypt maskulin i nyinspelningen 

eftersom han har på sig blått och vitt, som symboliserar en renhet och ett lugn (Bruce-Mitford 

& Wilkinson, 2017). Dock är det inte lika stora skillnader mellan de två Odjuren som det är 

på Belle. Den kvinnliga stereotypen som passar in på Belle i nyinspelningen är att hon är 

vacker och smal, men hon har tillförts mer stereotypa manliga egenskaper enligt Nikolajevas 

(2017) schema, som uttrycks genom hennes språk, poseringar och blickar. Detta kan kopplas 

till den kritik Rönnberg (1999), McLean (2017) och Streiff & Dundes (2017) tog upp om att 

Disney använder sig av könsstereotyper i sina filmer. Det kan antas att Disney har tagit till sig 

av den kritik som de har fått och att de, vid nyinspelningen, speglar karaktärerna mer likt hur 

samhället är i dag.  

 

Objektifieringen genom den manliga blicken av kvinnor synliggörs i båda versionerna. Varför 

det finns en skillnad i framställningen av stereotyper och hur den manliga blicken projiceras 

kan vara på grund av att forskningens utveckling går långsamt framåt. Kleberg (2015) 

påpekade att fokus på kön och genus i medieforskning endast ökade lite fram till i början av 

2000-talet. Detta kan innebära att processen kring genusrelaterad medieforskning går framåt, 

men i en väldigt långsam takt. Det kan därför dras en slutsats att detta område fortfarande bör 
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undersökas och utvecklas. 

 

Stereotypen om att det som är vackert är också bra, som Bazzini et al. (2010) forskade om, 

framhävs tydligt i Skönheten och Odjuret. Gaston är vacker, enligt honom själv men även 

enligt alla i byn. Detta formar bybornas tankar om honom positivt eftersom alla tycker att han 

är underbar, trots hans avskyvärda och elaka beteende. LeFou ser upp till den vackra och 

manliga Gaston, vilket leder till att han härmar honom och försöker vara likadan. De tankar 

som Bazzini et al. (2010) hade om att vackra människor anses vara bättre stämmer även in på 

Odjuret. När han var människa hade han ett vackert utseende vilket gjorde honom självsäker 

och högmodig, men när han blev förvandlad till ett odjur förlorade han det vackra, alltså det 

han själv ansåg vara det viktigaste och manligaste. Efter att hans skönhet försvann kan det 

tyda på att han inte längre är bra eftersom mycket av hans manlighet och självsäkerhet låg i 

hans utseende. Belles personlighet och inställning stämmer dock inte överens med teorin. 

Yttre skönhet föredras enligt det som är vackert är också bra men Belle står emot det. I 

början av filmen tycker människorna i byn att hon är underlig för att hon läser böcker, trots att 

bokens utsida ser trist ut. Hon dömer inte innehållet efter bokens omslag, likaså blir hon kär i 

Odjurets insida och inte hans utseende. Detta kan antas vara ett av skälen till att berättelsen 

om Skönheten och Odjuret är så lockande för många. 

 

Manliga och kvinnliga stereotyper framställs även genom färger i omgivningen och bland 

objekt. Den blå och vita färgen tyder på lugn, renhet och kunskap medan den röda färgen 

symboliserar aggressivitet och maskulin energi (Bruce-Mitford & Wilkinson, 2017). Färgerna 

visas på karaktärernas kläder och i miljön runt omkring, exempelvis gardiner. Belle bär en blå 

klänning som får henne att stå ut bland byborna. Hennes godhet och intelligens framhävs och 

sticker även den ut bland mängden. Till skillnad från Gaston och Odjuret, bryr sig Belle om 

människorna i sin närhet, exempelvis hennes far. Att hon är omtänksam kan även syfta 

tillbaka till färgvalet på hennes kläder och att hon har kvinnliga stereotypa drag enligt 

Nikolajevas (2017) schema. När Odjuret börjar visa känslor och godhet har han på sig vitt, 

vilket tyder på hans förändring under filmernas gång. När Odjuret och Gaston är stereotypt 

manliga är färgen röd närvarande, både i kläder och miljö. 

 

Gaston beter sig som ett odjur, vilket han även är inombords och har därför alltid den röda 

färgen på sin tröja. Möjligen har Gaston personligheten som Odjuret hade haft om han inte 

hade förvandlats. Därför är det ifrågasättande varför både Gaston och Odjuret har blå ögon 
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eftersom blått pekar på renhet. Trots att det är oväntat att de valt denna färg på Gastons ögon 

kan det tolkas till deras likhet som odjur och att de blå ögonen ger dem en mänsklig gestalt 

och karaktär. Det kan också tyda på filmens budskap som säger att det är fel att döma en 

person efter deras utseende eftersom skenet kan bedra.  

 

Maurice har fler kvinnliga stereotypa egenskaper än manliga i den animerade filmen. 

Eftersom män med kvinnliga stereotypa egenskaper ofta blir förlöjligade enligt Towbin et al. 

(2003) passar han inte in i stereotypen det som är vackert är också bra (Bazzini et al., 2010). 

Det förstärks av att han är kort och tjock, vilket ses som oattraktivt (Jarlbro, 2006). Detta 

bekräftar tolkningen om att kvinnor inte har samma värde som män i filmen då mannen med 

kvinnliga stereotypa egenskaper förlöjligas. Varför Maurice förlöjligas kan också bero på att 

han är far till Belle. Eftersom byborna finner Belle märklig och det är Maurice som har 

uppfostrat henne, måste han också vara underlig. Han har inte gjort ett korrekt jobb, enligt 

byborna, då Belle inte följer de stereotyper som andra kvinnor gör.  

 

LeFou har inga kvinnliga stereotypa drag men förlöjligas ändå i den animerade filmen, 

speciellt av Gaston. Detta är troligtvis beroende på att han är kort och tjock, vilket ses som 

oattraktivt (Jarlbro, 2006). Eftersom han inte ser ut enligt det som är vackert är också bra 

(Bazzini et al., 2010) anser Gaston att han kan behandla LeFou på ett nedvärderande sätt och 

då Gaston är så populär bland byborna är det ingen som gör något åt att LeFou blir illa 

behandlad.  

 

I scen 5 i nyinspelningen har de valt att reproducera ungefär samma scen som den från 1991, 

men ändra reaktionen på en av männen som kläs i kvinnokläder. Han blir positivt överraskad 

och inte förlöjligad, till skillnad från mannen i den animerade filmen vars skrik av rädsla kan 

tyda på att han känner sig förlöjligad (Towbin et al., 2003). Främst under tidigare år har det 

varit tabubelagt att en man går utanför ramarna och till exempel klär sig i kvinnokläder eller 

sminkar sig eftersom det är sådant som kvinnor ”gör”. Detsamma gäller för kvinnor som är 

mer fysiskt maskulina eller klär sig i manliga kläder. I nyinspelning visas en man som ser ut 

som en kvinna eftersom han är klädd i en klänning och är sminkad, som är index för just 

kvinna. Mannen blir inte lika förlöjligad, som i den animerade versionen. Det kan bero på att 

samhället börjar bli mer öppet för människors rätt att vara som de vill vara. Det visas även att 

människor ska få vara som de vill utan att förknippas till ett specifikt kön genom förändringen 

av berättarröstens formuleringar i scen 1. Eftersom berättarrösten säger att Odjuret måste 
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”earn their love” i nyinspelningen och inte ”earn her love”, som sägs i den animerade filmen 

tyder detta på att det har skett en utveckling i sättet att se på kön och genus. Trots denna 

långsamma och lilla utveckling som har skett är det med största sannolikhet en lång väg kvar 

för att alla människor ska bli accepterade att vara som de är. Disney har makten att vara en 

föregångare med detta budskap eftersom medier har stor påverkan på sin publik (Mitu, 2011; 

Strömbäck, 2014).  

 

I nyinspelningen syns mer jämställdhet då kvinnor och män har samma värde i scen 5, då de 

agerar på liknande sätt. Både män och kvinnor är på slottet och slåss, inte endast män som i 

animerade filmen, vilket kan bero på att filmer speglar samhället (Mikos, 2004) och att 

Disney har uppmärksammat jämställdhetsfrågan. Genom att de visar mer jämställdhet i sina 

filmer ger Disney frågan en större spridning runt om i världen, eftersom de är ett av de största 

företagen i sin bransch (The Walt Disney Company, u.å.). 

 

8.1. Slutsatser 

Slutsatsen som kan dras efter jämförelsen och diskussionen är att Disney framställer manliga 

och kvinnliga stereotyper i framför allt Skönheten och Odjuret från 1991 genom att männen 

framstår som aggressiva och starka medan kvinnorna är emotionella och passiva. Stereotyper 

förekommer även i filmen från 2017, men männen har inte endast manliga stereotypa 

egenskaper och kvinnorna har inte endast kvinnliga stereotypa egenskaper. Belle följer inte de 

kvinnliga stereotyperna strikt och detta kan tolkas som att Disney har tagit åt sig av den kritik 

de har fått och gjort en förändring. Kvinnor behöver inte stå ut med att bli underminerade, 

som exempelvis Belle blir i scen 4 från 1991. Disney visar istället upp de kvinnliga 

karaktärerna som självständiga och aktiva, precis som Belle är i scen 4 från 2017. Det går 

även att se hur de manliga karaktärerna har inslag av de kvinnliga stereotypa egenskaper då 

Gaston blir lite känslosam när Belle nekar honom. Detta kan tyda på att män inte ska behöva 

agera aggressivt och känslokallt för att bli sedda som manliga. Om samhället blir mer 

jämställt kan förhoppningsvis dessa egenskaper komma att ses som mänskliga egenskaper och 

inte endast manliga eller kvinnliga.  

 

Studien visar att det har skett en förändring över de 26 åren mellan filmerna i 

framställningarna av stereotyper, framför allt kvinnliga stereotyper. Samhällsförhållandena 

förmodas att återspeglas på ett annat sätt i filmen från 2017 eftersom maskulint och feminint  
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inte anses se ut på samma sätt i dag som på 1990-talet (Dahl, 2016; Nikolajeva, 2017). Precis 

som Mikos (2014) menade visar filmer hur individers liv är strukturerade, vilket har 

förändrats och återspeglas mer i nyinspelningen. Eftersom medier har makt att påverka vad 

människor tycker (Strömbäck, 2014) kan det ses som ett framsteg att Disney, i 

nyinspelningen, väljer att utveckla karaktärerna till att vara mer verklighetstrogna 

representationer av män och kvinnor i det dagliga samhället.  

 

8.2. Förslag till vidare forskning 

I denna studie ligger fokus endast på sex scener från de två filmerna. Om tid och engagemang 

finns skulle en studie som observerar mer material, som exempelvis hela filmerna, vara av 

vikt för att få ett säkrare och mer omfattande resultat. Det kan även vara av intresse att byta 

material helt och jämföra filmer från olika länder för att se skillnad på hur de porträtterar 

manliga och kvinnliga stereotyper.  

Den kvalitativa innehållsanalysens tillgång till ett subjektivt innehåll kan både stärka och 

försvaga en studies innehåll. Därför kan det vara av intresse att utföra fler kvalitativa 

innehållsanalyser men utveckla dem genom fler redskap eller andra analysverktyg. Detta 

eftersom människor analyserar från sina egna konnotationer, alltså sina egna egenskaper och 

kunskaper (Fejes & Thornberg, 2015). Studien skulle kunna se annorlunda ut om den var 

gjord av två studenter från exempelvis Asien, eftersom deras levnadsvillkor ser annorlunda ut.  

 

Ett förslag till vidare forskning skulle också kunna vara att komplettera en kvalitativ studie 

med en kvantitativ, för att få ett resultat från en annan synvinkel.  
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