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Abstract
Title: Happily ever after? Power, gender and heterosexuality in three Disney movies. 

The purpose of this thesis was to examine the ways in which the constructions of heterosexuality and gender 
in three Disney movies about princesses affect the power relations between men and women in the movies, 
and how discourses on gender and heterosexuality have changed over time. Research questions were: 

• How do characters in the movies talk about gender and heterosexuality? 

• How does the interplay between gender and heterosexuality affect the power relations between men and 
women in the movies? 

• What are the likenesses and differences between movies from different time periods? 

Discourses were mapped out using a model based on Ernesto Laclau and Chantal Mouffe’s political theories. 
These discourses were then analyzed with a theoretical framework consisting of Yvonne Hirdman’s concept 
of gender system and gender contracts, Judith Butler’s view on the heterosexual matrix and an 
understanding of power relations based on Michel Foucault. Results showed that the construction of gender 
and heterosexuality are intimately connected, as the main character’s desire or lack of desire for the prince 
was central to the plot in all three movies. Results also indicate that the most recent film was the most 
subversive in terms of constructions of gender and heterosexuality. Power relations between men and women 
remained relatively stable through all three movies, since most expressions of opposition did not really 
challenge patriarchal norms.  

My conclusion is that the development of gender portrayal in popular culture is going in the right direction, 
since women and girls now have access to a wider spectrum of gender expressions as exemplified in this 
study. But the lack of men venturing into areas and displaying behaviour traditionally associated with women 
suggests a reinforcement of a patriarchal structure where masculinity is viewed as preferable to femininity. 
This view is limiting men’s possibilities of expressing themselves, as well as downgrading women who 
express femininity. 

Keywords: Gender, Heterosexuality, Power, Disney, Discourses, Popular culture, Cartoons  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1. Inledning
Under större delen av den västerländska historien har kvinnor varit underordnade män, såväl ekonomiskt 
som socialt och politiskt. Det är ett maktförhållande som finns överallt i vår omgivning, såväl på 
samhällsnivå som i relationerna mellan enskilda män och kvinnor. Det kan manifesteras i form av våld mot 
kvinnor och försök att kontrollera kvinnors sexualitet, eller i lägre lön och större andel obetalt hemarbete. ,  1 2

Det reflekteras även i populärkulturen, där flickor och kvinnor är starkt underrepresenterade. Det märks 
särskilt om en studerar framställningar i film och TV. I film utgör män majoriteten av alla karaktärer som 
syns och hörs; mellan 2007 och 2012 var ca 70% av alla karaktärer med repliker i de 500 mest populära 
filmerna män.  I barnprogram har pojkar huvudrollen nästan dubbelt så ofta som flickor,  och överlag visar 3 4

såväl filmer som barnprogram också upp stereotypa framställningar av kön. ,  5 6

Mot bakgrund av detta är Disneyprinsessor ett intressant populärkulturellt fenomen. För nästan 80 år sedan 
hade Disneys Snövit och de sju dvärgarna premiär, och det var den första i en lång rad tecknade 
Disneyfilmer med kvinnor i huvudrollen. Trenden fortsatte under 50-talet i filmerna Askungen och 
Törnrosa, via 90-talet med filmer som Skönheten och Odjuret och Mulan fram till den allra senaste, 2013 års 
Frost. Idag har Disneyprinsessor blivit ett eget varumärke inom Disney och har till exempel en egen 
produktlinje med leksaker.  Disney är också en inflytelserik populärkulturell aktör; det är ett multinationellt 7

företag som äger bland annat produktionsbolag, TV-kabelnätverk och nöjesparker i ett stort antal länder 
runtom i världen.  I maj 2005 köpte Disney Pixar Animation Studios,  och tillsammans har de stått för 8 9

hälften av de tio animerade filmer som spelat in mest pengar på bio någonsin.  Framställningar i 10

Disneyfilmer får alltså stor spridning över hela världen, och eftersom Disney är och varit ett väletablerat 
varumärke inom animerad film under lång tid är de framställningar som finns i filmerna högst relevanta att 
studera. 

 Walby, Sylvia. Theorizing Patriarchy. Oxford: Basil Blackwell Ltd, 19901

 SCB. På tal om kvinnor och män 2014.2

 Zurko, Nicholas. ”Gender Inequality in Film”. New York Film Academy Blog, 2013-11-253

https://www.nyfa.edu/film-school-blog/gender-inequality-in-film/ (hämtat 2014-02-19)

 Götz et al. ”Gender in Children’s Television Worldwide”. I: TelevIZIon, Nr. 21, 2008, s 64

 ibid.5

 Zurko, ”Gender Inequality in Film”, 20136

 The Walt Disney Company. DisneyStore: Disney Princesses.7

http://www.disneystore.com/disney-princess/mn/1000016/ (hämtat 2014-02-19)

 The Walt Disney Company. Fiscal Year 2014 Annual Financial Report and Shareholder Letter, 20148

(http://thewaltdisneycompany.com/sites/default/files/reports/10k-wrap-2014_1.pdf, hämtad 2015-03-11)

 The Walt Disney Company. Disney History.9

 http://thewaltdisneycompany.com/about-disney/disney-history/2000-01-01--%40?page=1 (hämtat 2015-03-11)

 Box Office Mojo. Genres: Animation.10

(http://boxofficemojo.com/genres/chart/?id=animation.htm, hämtat 2013-03-11)
!5
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Vikten av Disneyprinsessor och andra kvinnliga huvudrollsinnehavare i olika populärkulturella 
framställningar ska heller inte underskattas; populärkultur är inte bara en reflektion av historiska och 
kulturella förutsättningar, utan bidrar också till att forma samhället och våra uppfattningar.  Därför är det 11

heller inte bara viktigt vad som får finnas i populärkulturen utan också hur det framställs. Att specifikt 
studera framställningar av män och kvinnor, och hur de interagerar med varandra, kan ge oss en uppfattning 
om vilka normer som finns kring kön och hur de påverkar människor. Stereotypa framställningar kan 
återskapa maktobalanser, och att analysera och kritisera populärkultur är därmed en viktig del i att förändra 
de maktstrukturer som finns i samhället. 

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att förstå hur konstruktioner av kön och heterosexualitet samspelar i tre Disneyfilmer, 
samt vad detta kan få för konsekvenser för maktförhållandet mellan män och kvinnor i filmerna. Studien 
avser även visa på förändring, eller brist på förändring, i konstruktioner av kön och heterosexualitet över tid. 

Frågeställningar: 

• Hur talas det om kön och heterosexuella relationer i filmerna? 

• Vad får samspelet mellan kön och heterosexualitet för konsekvenser för maktförhållandet mellan män och 
kvinnor i filmerna? 

• Vilka likheter och skillnader finns mellan filmer från olika tidsperioder? 

 Storey, John. Cultural Studies and the Study of Popular Culture – Theories and Methods. Edinburgh: Edinburgh 11

University Press Ltd, 1996, s 2-5
!6
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2. Teori och tidigare forskning
2.1 Tidigare forskning
För att sätta in min egen studie om Disneyfilmer i ett större vetenskapligt sammanhang har jag valt ut tre 
studier som redan gjorts på Disneyfilmer, och som relaterar till mitt arbete på olika sätt. De två första 
studierna jag kommer presentera är kvantitativa och behandlar framställningar av kön i Disneyfilmer, och en 
av dem tittar också specifikt på vilka förändringar som skett över tid. Detta relaterar till den första och den 
sista frågeställningen i min studie, och kan i den avslutande diskussionen användas för att antingen styrka 
eller problematisera mina resultat. Den sista studien är en diskursanalys som fokuserar på samspelet mellan 
heterosexualitet och kön i Skönheten och Odjuret. Detta relaterar direkt till den tredje frågeställningen i min 
studie kring hur konstruktionen av kön och heterosexualitet samverkar i de filmer jag kommer studera. Den 
utgör, liksom de två föregående, en intressant referenspunkt i en avslutande diskussion om mina resultat. 

2.1.1 Framställning av kön i Disneyfilmer
Sociologerna Towbin m.fl. publicerade 2004 en kvantitativ studie i Feminist Journal of Family Therapy där 
de studerade framställningar av kön, ras, ålder samt homo- och bisexualitet i 26 animerade Disneyfilmer 
under totalt 63 år. Resultatet visade att stereotypa framställningar av kön, ras och olika kulturer har varit 
relativt konstanta över tid, och att få positiva framställningar fanns (även om det blivit vanligare i nyare 
filmer). Homo- och bisexuella karaktärer var i princip obefintliga.  12

Forskarna fann att framställningar av män i huvudsak kretsade runt fem olika teman,  varav fyra stycken är 13

intressanta i min studie. Det första av dessa är att män antingen inte visar några känslor alls, alternativt i 
första hand använder fysiska uttryckssätt snarare än verbala för att förmedla känslor. Ibland uppmuntras de 
explicit att inte visa känslor, och ibland beter de sig våldsamt eller hotfullt för att lösa konflikter eller som 
reaktion på en känslomässig situation. Det andra är att män inte kan kontrollera sin sexualitet (eller kanske 
snarare sin sexualdrift), då de i flera filmer blir förälskade i en kvinna efter att ha sett henne en gång eller 
helt tappar förmågan att agera rationellt i en vacker kvinnas närvaro. Det tredje är att män är naturligt starka 
och hjältemodiga, då de i 19 av 26 filmer framställs som hjältar som räddar antingen kvinnor eller andra 
män. Det fjärde är att män inte utför hushållsarbete, då bara tre av de undersökta filmerna visade män som 
utförde olika sysslor relaterade till hemmet.  14

Framställningar av kvinnor följde huvudsakligen fyra olika teman,  som alla är intressanta för min studie. 15

Det första är att en kvinnas utseende värderas högre än hennes intellekt; i endast två av de undersökta 
filmerna uppskattades kvinnorna oftare för sitt intellekt eller sina färdigheter snarare än för sin skönhet. Det 

 Towbin et al. ”Images of Gender, Race, Age, and Sexual Orientation in Disney Feature-Length Animated Films”. I: 12

Journal of Feminist Family Therapy, Vol. 15 Nr. 4, 2004

 ibid., s 2813

 ibid., s 28-3014

 ibid., s 3015

!7
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andra är att kvinnor är hjälplösa och behöver beskydd. Fyra av filmerna visade kvinnor som var äventyrliga 
och självständiga i högre grad än kvinnor som behövde räddas och beskyddas. Det tredje är att kvinnor är 
familjeorienterade, arbetar i hemmet och gifter sig. I majoriteten av filmerna gör kvinnorna hushållsarbete, 
och det var bara två filmer som inte framställde giftemål som det självklara målet för en kvinna. Det fjärde är 
att överviktiga kvinnor är fula, otrevliga och ogifta, som till exempel häxan Ursula i Den Lilla Sjöjungfrun.  16

Resultaten i denna studie visar mönster i Disneyfilmers framställningar av kön och hur de har sett ut över 
tid. Att göra en mer kvalitativ studie på samma typ av material som Towbin m.fl. använt, där fokus ligger mer 
på hur förståelsen av kategorier som kön skapas och vad det kan få för konsekvenser i termer av makt, blir ett 
intressant komplement till deras resultat. 

I en annan kvantitativ studie, från 2011, tittar sociologerna England, Descartes & Collier-Meeks på 
framställningar av män och kvinnor i nio Disneyfilmer för att se om det skett en förändring över tid.  17

Resultatet tyder på att det har skett en förändring över tid gentemot mer jämlika framställningar av män och 
kvinnor, där män och kvinnor uppvisar en allt jämnare fördelning av traditionellt maskulina och feminina 
karaktärsdrag. Detta menar författarna reflekterar förändrade attityder i samhället i stort, men åtminstone 
för kvinnor verkar en väldigt könsstereotyp bild av hur en kvinna bör vara det som oftast belönas eller 
framställs som positivt.  18

I sin studie gör England, Descartes och Collier-Meeks en uppdelning av filmerna i tre distinkta grupper 
baserat på hur gamla de är. Den första gruppen utgörs av filmer som gjordes mellan 1937 och 1959, den 
andra gruppen av filmer som gjordes 1989-1998 och den sista ”gruppen” utgörs av den senaste film som 
släppts när studien gjordes, Prinsessan och grodan (2009).   Jag utgår från ungefär samma tidsperioder och 19

precis som i denna studie är en del av syftet med min studie att se om det har skett några förändringar över 
tid. De eventuella glidningar eller förändringar i diskurserna som skett mellan filmerna kan därför sättas i 
relation till England, Descartes och Collier-Meeks’ studie som är mer kvantitativ. 

2.1.2 Konstruktioner av kön och heterosexualitet i Disneyfilmer
Medievetaren Allison Craven gjorde 2002 en kritisk analys av Skönheten och Odjuret, med fokus på 
huvudpersonen Belle.  I filmen blir Belles far tillfångatagen av Odjuret när han går vilse i skogen, och Belle 20

erbjuder sig att ta sin fars plats som Odjurets fånge. Odjuret, som i själva verket är en förtrollad prins, inser 
att Belle kan vara rätt person att bryta förtrollningen – om han kan få henne att älska honom. Så trots att 
Odjuret i filmen är våldsam, grym och håller Belle som gisslan, menar Craven att historien ändå handlar om 

 Towbin et al, ”Images of Gender, Race, Age, and Sexual Orientation in Disney Feature-Length Animated Films”, s 16

30-31

 England, Descartes & Collier-Meek. ”Gender Role Portrayal and the Disney Princesses”. I: Sex Roles: A Journal of 17

Research, Vol. 64 Nr. 7-8, 2011

 ibid., s 563-56618

 ibid., s 555-55619

 Craven, Allison. ”Beauty and the Belles: Discourses of Feminism and Femininity in Disneyland”. I: European Journal of 20

Women's Studies, Vol. 9 Nr. 2, 2002
!8
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att det är Belle som måste lära sig älska Odjuret och lära sig att skönhet kommer inifrån. Trots att Belle lär 
Odjuret hur han ska bete sig för att vara en ”gentleman”, är det alltså ändå Belle som måste lära sig något och 
Odjuret som, i egenskap av en fruktansvärd best, står som moralisk lärare.  21

Craven argumenterar också för att Disneys tolkning av den klassiska sagan bär tydliga drag av ”konsument-
feminism”. Det betyder att till synes feministiska element införlivas i populärkultur, som att Belle går sin 
egen väg när hon tackar nej till att gifta sig med en man hon inte är intresserad av, för att anpassa berättelsen 
till förändrade attityder i samhället. Detta menar dock Craven är en skenbar anpassning, som i slutändan 
inte innebär någon verklig skillnad eftersom Belle till slut inser att den sanna lyckan ändå finns i en mans 
armar.  22

Cravens studie är intressant i relation till min egen då hon också tittar på diskurser, och explicit diskuterar 
hur Belle konstrueras som karaktär i relation till Odjuret samt maktförhållandet dem emellan. Av särskilt 
intresse är hur Craven visar att Belle kommer över sin ovilja att gifta sig när hon slutligen träffar ”rätt man”. 

2.2 Teoretisk ram
2.2.1 Kön och genus – en utgångspunkt
Inom feministisk teori har det länge ansetts värdefullt att kunna göra en analytisk skillnad mellan ett 
biologiskt kön (som i princip baseras på uppsättningen könsorgan) och de sociala och kulturella egenskaper 
som människor tillskrivs beroende på detta.  På engelska talar forskare om sex och gender när de avser 23

biologiskt respektive socialt kön, vilket i en svensk kontext ofta motsvaras av ”kön” respektive ”genus”. 
Utgångspunkten för den här studien är en förståelse av de båda begreppen som kommer från 
genusteoretikern Judith Butler. Butler skriver att uppdelningen i kön och genus ursprungligen gjordes för att 
komma bort från den biologiska determinismen, det vill säga uppfattningen att det biologiska könet var 
avgörande för hur en människa skulle vara, tänka och känna. Men problemet med att dela upp begreppen, 
säger Butler, blir att om ”genus” ska förstås som något som är separerat från ”kön” borde det, rent logiskt, 
inte behöva innebära att manskroppar följs av maskulina genus och kvinnokroppar följs av feminina genus. I 
realiteten begränsas och bestäms dock ”genus” av ”kön”,  det vill säga att en manskropp inte kan anta vilka 24

genus som helst utan endast sådana som förstås som maskulina. 

Butler menar också att begreppet genus även bör förstås som en process där det biologiska konstrueras som 
fördiskursivt, något som i sig ligger utanför social och kulturell påverkan och därmed blir en neutral arena 
där kulturen kan agera fritt.  Jag menar, i likhet med Butler, att normen för hur ett visst biologiskt kön alltid 25

 Craven, ”Beauty and the Belles: Discourses of Feminism and Femininity in Disneyland”, s 13321

 ibid., s 126-12722

 Åsberg, Cecilia. "Debatten om begreppen – ” genus” i Kvinnovetenskaplig tidskrift 1980-1998.”. I: Tidskrift för 23

genusvetenskap, Nr. 2, 1998

 Butler, Gender Trouble: Feminism and the subversion of identity, s 924

 ibid., s 1025

!9
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måste följas av ett visst socialt genus osynliggörs om begreppen delas upp och en bara talar om ”genus”. Mot 
bakgrund av detta har jag valt att konsekvent använda begreppet kön istället för genus oavsett om det gäller 
biologiska attribut eller sociala och kulturella egenskaper eller föreställningar. ”Kön” ska i denna studie alltså 
förstås som den sammantagna effekten av en specifik biologi och vissa sociala/kulturella attribut. 

2.2.2 Genussystem och genuskontrakt
I en artikel i Kvinnovetenskaplig tidskrift från 1988 lade historikern Yvonne Hirdman fram ett förslag på hur 
en ska förstå det faktum att kvinnor generellt, i olika tider och på olika platser, underordnats män. Hon 
intresserar sig inte för hur underordningen en gång uppstod, utan kallar det för en diskussion om hönan och 
ägget.  Istället fokuserar hon på att beskriva dess mekanismer, och hon gör det genom att lägga fram en 26

teoretisk modell som hon kallar genussystem. Hirdmans förståelse av begreppen kön och genus liknar på 
många sätt Butlers, eftersom Hirdman skriver att: 

”… genus kan förstås som föränderliga tankefigurer »män» och »kvinnor» (där den biologiska 
skillnaden alltid utnyttjas) vilka ger upphov till/skapar föreställningar och sociala praktiker, vilka 
får till följd att också biologin kan påverkas/ändras…”  27

Detta innebär att när Hirdman talar om genus har det ungefär samma innebörd som den definition av kön 
som används i den här uppsatsen. Men eftersom jag föredrar begreppet kön har jag valt det som generell 
term, och begreppet genus kommer därför endast att förekomma i samband med Hirdmans terminologi. 

Hirdman beskriver genussystemet som den grundläggande ordning på vilken sociala, ekonomiska och 
politiska ordningar byggs i det västerländska samhället. Det består av två logiker eller principer – 
isärhållande och hierarki. Isärhållande innebär att män och kvinnor är varandras motsatser, att maskulint 
och feminint inte får blandas. De grundläggande uttrycken för detta återfinns i arbetsdelningen mellan 
könen i en privat och en offentlig sfär, samt föreställningar om vad som är ”maskulint” respektive ”feminint”. 
Hierarkin är vad Hirdman kallar ”den manliga normens primat”, vilket innebär att mannen utgör normen för 
människan och för det normala och allmängiltiga. Därmed värderas det som är ”maskulint” högre än det som 
är ”feminint”.  28

I sin artikel lanserade Hirdman även termen genuskontrakt för att beskriva de historiskt och kulturellt 
specifika uttryck som relationerna mellan män och kvinnor tar. Genuskontraktet opererar på tre nivåer. Den 
första och mest övergripande nivån kallar Hirdman ”den kulturella överlagringens nivå”, vilken utgörs av en 
föreställning om en idealtypsrelation mellan män och kvinnor, hur relationen mellan dem bör se ut. Den 
andra nivån kallas för ”den sociala integrationsnivån”, och utgörs av institutioner och arbetsdelning. Män 
och kvinnor befinner sig på olika platser och gör olika saker, och därför är de också olika.  Den tredje nivån 29

 Hirdman, Yvonne: ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”. I: Kvinnovetenskaplig tidskrift, 26

1988:3, s 49

 ibid., s 5127

 Hirdman, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, s 5128

 ibid., s 5229
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är ”socialiseringens” nivå eller ”individnivån”, där genuskontrakten till exempel kan sig uttryck i form av 
faktiska äktenskapskontrakt.  30

Begreppet genussystem har i en svensk kontext diskuterats i förhållande till begreppet patriarkat, och vad 
maktstrukturer som baseras på kön ska kallas har varit föremål för inomvetenskaplig debatt.  Jag föredrar 31

patriarkat före genussystem eftersom det är mer historiskt och kulturellt specifikt – det är ju inte ett neutralt 
genussystem vi lever i utan att system som systematiskt gör män överordnade kvinnor. Hirdmans definition 
av genussystemet är dock lättare att tillämpa som analytiskt verktyg, och därför kommer jag behålla hennes 
terminologi när jag analyserar materialet. När begreppen genussystem och genuskontrakt används i studien 
avses alltså specifikt de två logiker som Hirdman definierat, samt de olika sätt på vilka de kan ta sig uttryck, 
och patriarkat används mer generellt om maktobalansen mellan män och kvinnor. Hirdmans begrepp 
tillämpas i denna studie genom att studera hur karaktärer i filmerna talar om kön, samt om det sker någon 
explicit eller implicit värdering av de olika egenskaper som tillskrivs könen. Genuskontraktets olika nivåer 
används för att se hur föreställningar om kön återkommer i relationen mellan könen, och bidrar därför till att 
förstå hur kön och heterosexualitet hänger ihop. 

2.2.3 Den heterosexuella matrisen
Judith Butler ser heterosexualitet som en förutsättning hur vi förstår kön. Det innebär att det i själva 
konceptet att ”vara kvinna” ingår att begära män, eller mer precist ett förbud mot att begära andra kvinnor.  32

Butler menar att för att kön ska vara begripligt för oss måste de följa ett visst mönster av biologiska och 
sociala/kulturella attribut, begär och sexuella praktiker. Människor som inte följer dessa normer blir 
obegripliga för oss.  33

Butler tar sin utgångspunkt i psykoanalys för att diskutera den process genom vilken människor görs 
heterosexuella. Förbudet mot att begära ”det egna könet” är centralt i denna process, och alla sådana 
impulser måste undertryckas och avvisas.  Butler tror alltså inte att det finns en universell eller 34

”ursprunglig” heterosexualitet hos människor, utan att den görs obligatorisk genom förbud mot ”felaktiga” 
begär. Här gör hon också en viktig distinktion – det är den obligatoriska och normativa heterosexualiteten 
som hon kritiserar, inte heterosexuella praktiker som sådana (det vill säga att personer av olika kön har sex 
med varandra).  35

Enligt Butler verkar obligatorisk heterosexualitet också genom att den hjälper till att etablera kön som en 
binär konstruktion med endast två möjliga kön (vilket hon menar är ett problematiskt antagande i sig). Detta 

 Hirdman, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, s 5430

 Åsberg, "Debatten om begreppen – ” genus” i Kvinnovetenskaplig tidskrift 1980-1998”, s 31-3431

 Butler, Judith. Genus ogjort. Kropp, begär och möjlig existens. Stockholm: Norstedts Akademiska förlag, 2006, s 20032

 Butler, Gender Trouble: Feminism and the subversion of identity, s 2333

 ibid., s 47-10734

 Butler, Genus ogjort. Kropp, begär och möjlig existens, s 200-20135
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binära antagande görs ”fördiskursivt” och naturligt,  precis som Butler tänker sig att föreställningen om det 36

biologiska könet som neutralt görs fördiskursivt och naturligt. Butler använder termen heterosexual matrix, 
eller den heterosexuella matrisen, för att beskriva hur kön och begär samverkar för att skapa kulturellt 
begripliga och stabila kroppar. Manskroppar ska vara maskulina och kvinnokroppar ska vara feminina, och 
dessa ska begära varandra.  37

I den här studien kan Butlers resonemang utgöra ett sätt att förstå hur föreställningar om kön påverkar hur 
en beter sig i heterosexuella relationer, men också hur den heterosexuella relationen i sig påverkar 
föreställningar om kön. Genom att se kön och begär (sexualitet) som samverkande och samkonstruerande – 
att vara kvinna är att begära en man – kan jag studera på vilka sätt Disneyprinsessornas intresse för män, 
eller brist därpå, spelar in i deras identitet som kvinnor. 

2.2.4 Makt
Ur en feministisk synvinkel är patriarkatet inte något som bara ”finns”, utan något som ständigt måste 
skapas och återskapas i alla typer av situationer och på alla nivåer i samhället. Därför är det också möjligt att 
studera på vilka sätt det sker. För detta ändamål använder sig den här studien av ett maktbegrepp som 
kommer från den franske filosofen Michel Foucault. Foucault menar att makt inte är något som en enskild 
person, en grupp eller en institution har, utan att makt är något som görs från situation till situation. Makt, 
säger Foucault, är inte heller någon stabil och övergripande struktur utan ligger inbäddat i andra typer av 
relationer.  Enligt Foucault kan makt inte heller utövas utan att det finns motstånd. Och liksom makten 38

utgår inte motståndet från en enda punkt eller kärna, utan utövas från situation till situation.  Ett större 39

maktförhållande bör alltså förstås som den sammantagna effekten av mindre konfrontationer mellan makt 
och motstånd.  40

När det gäller att studera makt menar Foucault också att det inte räcker med att titta på exempelvis politiska 
institutioner, eftersom makten har institutionaliserats även på andra platser i samhället som kanske inte ses 
som politiska  (som till exempel familjen eller heterosexuella relationer). Det är en tanke som återkommer i 41

feministisk teoribildning, där i synnerhet radikalfeminister alltid hävdat att personliga aspekter av 
människors liv är politiska i lika hög grad som politiska institutioner.  42

Av detta kan vi dra slutsatsen att reproduktionen av patriarkatet är inte en oproblematisk process, eftersom 
motståndet alltid är närvarande. Patriarkatet utövar alltså inte en total dominans över varje individ, utan 

 Butler, Gender Trouble: Feminism and the subversion of identity, s 8-1036

 ibid., s 208n.637

 Foucault, Michel: ”Method”. I: Storey, John (red.) Cultural theory and popular culture. A reader. 4:e uppl. Essex: 38

Pearson Education Limited, 2009, s 314

 ibid., s 31539

 ibid., s 31440

 Foucault, Michel. ”The Subject and Power”. I: Critical Inquiry, Vol. 8, Nr. 4, 1982, s 792-79341

 Walby, Theorizing Patriarchy, s 342
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utgör den sammantagna effekten av ständiga förhandlingar kring makt och kön. Utifrån Foucaults 
maktbegrepp kan en i denna studie till exempel tolka den heterosexuella kärleksrelationen som en arena för 
både maktutövning och motstånd när det gäller kön, och i relationen mellan könen förhandlas 
maktförhållandet ständigt. Det innebär också att även om den sammantagna effekten av dessa förhandlingar 
på ett mer övergripande plan är en patriarkal könsmaktsordning finns det också, i själva de processer som 
skapar patriarkatet, utrymme för motstånd mot det. 

I sin analys av makt gör Foucault en uppdelning i taktiker och strategier, där taktiker är de grundläggande 
och lokala handlingarna i en maktrelation, och dessa olika taktiker länkas sedan samman till en större 
strategi. En bör dock inte göra en alltför strikt uppdelning mellan makro- och mikronivå när en studerar 
maktrelationer, eftersom taktiker och strategier är beroende av varandra.  Utifrån detta kan en förstå 43

strategier för könsmaktsordningens upprätthållande som en samling lokala taktiker eller handlingar i 
förhållande till kön, som till exempel kommer till uttryck i relationer mellan individuella män och kvinnor. 
Det kan handla om hur människor på individnivå förhandlar om makt och kön i sina vardagliga relationer. 
Men samtidigt är det den övergripande strategin som gör taktikerna möjliga, vilket innebär att det sker en 
växelverkan mellan individ och struktur. 

I den här studien används Foucaults begrepp genom att se konkreta och individuella språkhandlingar som 
uttryck för en mer övergripande diskurs, eller konkurrerande diskurser. Dessutom utgör de ett sätt att se på 
relationen mellan hur människor talar om kön på individnivå och större samhälleliga föreställningar om kön. 

2.2.5 Diskursanalys
Eftersom det teoretiska ramverk som jag använder i den här studien fokuserar på frågor som rör makt, och 
syftet med studien är att undersöka maktförhållandet mellan män och kvinnor, har jag också valt att använda 
en metod där maktanalys är en naturlig del. Diskursanalys kan, något hårddraget, sägas handla om studier av 
makten att beskriva verkligheten.  Diskursanalys utgår nämligen från att vår tillgång till verkligheten går 44

genom språket. Och genom språket får vi inte bara tillgång till verkligheten – vi skapar och återskapar den. 
Språket är alltså inte en passiv reflektion av en objektiv verklighet, och beskriver inte världen ”så som den 
är”, utan är högst delaktigt i att också skapa verkligheten.  Olika företeelser får sin betydelse genom 45

diskurser, vilket kan förklaras som ett bestämt sätt att tala om (och därmed förstå) världen.  46

Utgångspunkten för diskursanalys är alltså att kopplingen mellan språket och den verklighet det beskriver är 
godtycklig, och att vi genom språket därmed tilldelar verkligheten betydelse. Språkfilosofen Ferdinand de 
Saussure var den förste som utvecklade ett resonemang kring detta, och han menade att det sker genom att 
vissa företeelser eller föremål förbinds med vissa tecken enligt rådande sociala konventioner. Dessa tecken är 

 Foucault, ”Method”, s 316f43

 Börjesson, Mats & Palmblad, Eva. ”Introduktion”. I:  Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (red.). Diskursanalys i praktiken. 44

Malmö: Liber, 2007, 9ff

 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 2000, s 45

32

 Börjesson & Palmblad, Diskursanalys i praktiken, s 1346
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alltså vad som utgör språket. Enligt Saussure är det också centralt vilken skillnad som finns mellan tecknen, 
eftersom de inte på något naturligt sätt reflekterar verkligheten. Därmed, menade Saussure, definierar vi 
alltid olika tecken i relation till varandra.  47

Tecknens betydelse kan också variera i olika sammanhang. I olika kontexter eller diskurser kan samma 
tecken ha olika relationer till andra tecken, och därmed kan inte språket fixeras i en enda fastställd 
betydelse.  I och med att tecknens betydelse inte ligger fast finns också ett utrymme för förändring. Syftet 48

med en diskursanalys är att kartlägga just de processer där vi kämpar om hur tecknens betydelse ska 
fastställas. Även om en betydelse aldrig kan fixeras slutgiltigt, blir vissa av dessa betydelsefixeringar så 
konventionaliserade att vi till slut uppfattar dem som naturliga.  Det är detta som utgör maktaspekten i en 49

diskursanalys; vems verklighetsbeskrivning det egentligen är vi ser som den naturliga och ”sanna”. 

2.2.6 Diskursanalytiska begrepp
Den diskursanalytiska begreppsapparat som används i den här studien är baserad på Ernesto Laclau och 
Chantal Mouffes Hegemony and Socialist Strategy från 1985. Laclau och Mouffe är politiska teoretiker i den 
postmarxistiska traditionen  och ser diskurser som konstituerande; diskurser är alltså inte resultatet av 50

andra typer av processer (till exempel ekonomiska förhållanden), utan utgör istället utgångspunkten för 
dessa.  51

Enligt Laclau och Mouffe är en diskurs en fixerad betydelse inom ett specifikt område (till exempel kön och 
sexualitet). De alternativa betydelser som därmed utesluts kallar de för det diskursiva fältet, och det kan 
utgöras såväl av konkurrerande diskurser som beskriver samma sak, som diskurser om helt orelaterade 
ämnen.  Diskurser består i sin tur av olika tecken. Laclau och Mouffe menar att tecknens betydelse 52

kommer av deras relation till varandra, men att denna betydelse samtidigt aldrig kan ses som slutgiltigt 
fastställd.   53

Det kan verka som en paradox att tecknens inbördes relationer och därmed deras betydelser aldrig kan 
fixeras, men att en diskurs samtidigt utgör en fixerad betydelse. Laclau och Mouffe förklarar det som att 
diskurser strävar efter att reducera antalet möjliga betydelser för ett tecken. Om relationerna mellan tecknen 
har blivit (eller åtminstone verkar) fixerade och bestämda kallar Laclau och Mouffe dem moment. I 
diskurser om kön kan till exempel relationen mellan ”kvinna” och ”föda barn” ses som fixerad – vi uppfattar 
det som att alla kvinnor kan föda barn och om någon inte kan föda barn kan hen per definition inte vara en 

 Winther Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, s 1647

 ibid., s 1748

 ibid., s 3249

 Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal. Hegemony and Socialist Strategy. London: Verso, 1985, s 450

 Winther Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod, s 3251

 Laclau & Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, s 11152

 Winther Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod,, s 3253
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kvinna. Men diskursen innehåller även tecken vars betydelse ännu inte hunnit fixeras, och dessa icke 
fixerade tecken kallar Laclau och Mouffe för element. I diskurser om kön kan ett exempel på element vara 
tecken som ”karriär” och ”familj”. Det är inget oproblematiskt faktum att till exempel män ska satsa på 
karriär och inte familj medan kvinnor gör tvärtom, utan det finns olika tolkningar. Diskursernas 
grundläggande funktion kan alltså förklaras så att de strävar efter att göra om element till moment. Det är 
dock viktigt att komma ihåg att en aldrig kan säga att övergången från element till moment är helt färdig.  54

Processen som skapar relationer mellan olika tecken och därmed ger dem olika betydelser kallas 
artikulation. Artikulationer reproducerar eller ifrågasätter diskurser genom att försöka fixera olika 
betydelser. Detta innebär att det finns en ständig förändringspotential även i till synes stabila diskurser, då 
en artikulation aldrig bara är en kopia av tidigare artikulationer utan ett aktivt skapande av betydelse.  55

Relaterat till den här studien är artikulation de sätt på vilka de olika karaktärerna talar om kön eller 
relationen mellan könen – vare sig deras uttalanden förstärker eller går emot rådande normer. 

I diskurserna finns också så kallade privilegierade tecken eller nodalpunkter, kring vilka andra tecken 
ordnas. Relationerna till nodalpunkterna utgör alltså grunden för den betydelse som tillskrivs andra tecken i 
diskursen.  I diskurser om kön kan ”man” och ”kvinna” utgöra nodalpunkter kring vilka andra tecken som 56

”aktiv”, ”aggressiv”, ”omhändertagande” och ”passiv” ordnas. Nodalpunkterna i en diskurs är tecken som i 
hög grad är öppna för tillskrivning av olika betydelser. Konkurrerande diskurser kämpar för att ge samma 
tecken olika betydelser; tecknen ”man” och ”kvinna” kan betyda olika saker i konkurrerande diskurser om 
kön. I konkurrensen mellan olika diskurser kallas nodalpunkter flytande signifikanter, just eftersom det 
är viktiga tecken som i sig själva inte betyder något särskilt, utan fylls med olika betydelser beroende på 
diskurs.  57

En del betydelser kan alltså verka självklara eller naturliga för oss, medan andra är föremål för diskussion 
eller kamp. I området mellan de oproblematiska och fastställda betydelserna och de som det råder konflikt 
om finns begreppet hegemoni. I Laclau och Mouffes diskursteori agerar hegemonin genom 
interventioner för att undertrycka vissa betydelser och främja andra.  På det viset agerar hegemonin 58

ungefär så som Laclau och Mouffe beskriver att diskurser kämpar om att fixera betydelser. En hegemonisk 
intervention har ”lyckats” om en enda diskurs (en enda betydelse) etableras på ett område där det tidigare 
rådde konflikt.  Värt att påpeka här är dock att även relativt fixa betydelser kan utmanas när som helst, så 59

gränsen mellan fastställda betydelser och betydelser som är föremål för konflikter är flytande.  60

 Laclau & Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, s 10554
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 Laclau, Ernesto. ”Power and Representation”. I: Poster, Mark (red.) Politics, Theory and Contemporary Culture. New 59

York: Columbia University Press, 1993, s 218f
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3. Material och metod
3.1 Urval och avgränsningar i materialet
Studiens empiriska material utgörs av tre Disneyfilmer, och i valet av filmer har jag följt olika kriterier. Det 
första är att huvudrollen skulle innehas av en kvinna, eftersom jag är intresserad av kvinnors liv och 
erfarenheter som empirisk resurs. Det andra kriteriet var att kvinnan skulle vara vit. Det finns med all 
säkerhet skillnader i hur kön och heterosexualitet framställs och hur de samspelar med varandra om en 
jämför filmer om vita respektive icke-vita, men då jag själv är vit valde jag medvetet att göra studien på den 
grupp jag tillhör. Risken är annars att jag analyserar kvinnorna som om de vore vita och därmed förbiser det 
specifika förtryck som drabbar rasifierade kvinnor, och av utrymmesskäl fanns heller ingen möjlighet att 
även ha ett postkolonialt perspektiv i analysen. Utifrån dessa två urvalskriterier fanns det totalt åtta filmer 
som kunde vara aktuella: Snövit och de sju dvärgarna, Askungen, Törnrosa, Den lilla sjöjungfrun, 
Skönheten och Odjuret, Trassel, Modig och Frost. 

Då åtta filmer är för många för att jag skulle hinna analysera dem inom ramen för den här studien behövde 
jag begränsa urvalet ytterligare. Eftersom en del av studiens syfte är att undersöka förändring över tid blev 
ett tredje urvalskriterium att filmerna skulle komma från olika tidsperioder. De filmer som kunde vara 
aktuella för studien kom i tre distinkta kluster; 1937-1959, 1989-1991, samt 2010-2013, så det slutliga urvalet 
skulle därför bestå av en film från vardera tidsperiod för en jämn fördelning över tid. 

De filmer som utgör studiens material är Snövit och de sju dvärgarna (1937), Den lilla sjöjungfrun (1989) 
och Modig (2012). I valet av dessa tre filmer har urvalet varit ändamålsenligt, eftersom jag valt dem specifikt 
på grund av vilka egenskaper filmerna har.  Snövit och de sju dvärgarna är den första Disneyfilmen med en 61

kvinna i huvudrollen och den första i genren Disneyprinsessor, och därför valde jag den före Askungen och 
Törnrosa. Att jag därefter valde Den lilla sjöjungfrun berodde främst på att huvudpersonen Ariel måste 
försöka vinna prinsens hjärta utan sin röst, vilket är en intressant förutsättning när studien fokuserar på vad 
som sägs i filmerna. Slutligen baserade sig valet av Modig främst på att det är den enda film av de åtta som 
var aktuella där det över huvud taget inte finns någon manlig karaktär som utgör ett kärleksintresse för 
huvudpersonen/-personerna. Jag ansåg att detta faktum utgjorde ett bra komplement till de båda andra 
filmerna, som har ett tydligt fokus på huvudpersonens kärlek till sin prins. Jag har också valt att se alla filmer 
på svenska eftersom det är mitt modersmål, och eventuella ordvitsar och språkliga referenser riskerar då inte 
att gå förlorade. 

3.2 Analysmodell
I min analys av filmerna har jag utgått från Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteoretiska 
begreppsapparat, som presenterades i kapitel 2.2.6. Laclau och Mouffe tillhandahåller dock ingen färdig 
analysmodell för att studera diskurser, och jag har därför utformat en egen modell. De viktigaste begreppen i 
analysen är diskurs, tecken, nodalpunkt, flytande signifikant, element, moment, artikulation och 

 Hartman, Jan. Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2004, s 284 61
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hegemonisk intervention. För att kartlägga diskurserna i filmerna har jag utgått från dessa begrepp och 
följt en arbetsprocess som ser ut enligt följande: 

• Steg 1: identifiera lokala språkliga handlingar (dialoger, monologer eller delar av dessa) som berör kön 
och heterosexualitet i varje film. Dessa lokala språkliga handlingar utgör vad Laclau och Mouffe kallar 
artikulationer, alltså att sätta olika tecken i samband med varandra. 

• Steg 2: ordna språkhandlingarna (varje film för sig) i olika grupper utifrån frågeställningarna. Den 
första uppdelningen gjordes mellan utsagor om kön och utsagor om heterosexualitet; om en utsaga eller 
delar av en utsaga passade in i båda kategorierna fanns den med i båda kategorierna eftersom jag är 
intresserad av hur kön och heterosexualitet samverkar. 

• Steg 3: ordna de två övergripande kategorierna i underkategorier utifrån om utsagorna berörde män 
eller kvinnor, riktades till män eller kvinnor eller uttalades av män eller kvinnor. Att just könen man och 
kvinna utgjorde utgångspunkten för uppdelningen beror på att det inte i någon av filmerna framställdes 
några alternativa kön utöver dessa två. 

• Steg 4: tillämpa diskursteoretiska begrepp för att kartlägga filmens diskurser. Eftersom filmerna 
exempelvis endast talar om män och kvinnor utgjorde det nodalpunkter i såväl diskurser om kön som 
diskurser om sexualitet, och kring dessa privilegierade tecken placerade jag sedan in andra tecken som 
genom olika artikulationer, eller uttalanden, kopplades till män och kvinnor eller relationen mellan 
dem. Om kvinnor i filmen ständigt omtalades som passiva, och det inte förekom något tillfälle då 
kvinnor omtalades som aktiva betecknade jag kopplingen kvinna = passiv som ett moment, en 
fastställd betydelse. Om det däremot också förekom uttalanden om kvinnor som aktiva betecknade jag 
istället kopplingen kvinna = passiv som ett element, eftersom det finns en alternativ betydelse. På 
detta sätt kunde jag kartlägga vilka konkurrerande diskurser eller förståelser som framställdes i filmen 
kring de flytande signifikanterna man och kvinna, och även om någon av dem i slutet etablerades 
som den dominerande genom en hegemonisk intervention. 

Genom denna analysmodell kunde jag svara på studiens första frågeställning, som handlade om hur filmerna 
talar om kön och heterosexualitet. Den andra frågeställningen handlade om samverkan mellan dessa båda 
kategorier samt om maktförhållandet mellan män och kvinnor, och för att kunna svara på den tillämpade jag 
begreppen genussystem och genuskontrakt, den heterosexuella matrisen samt Foucaults 
maktbegrepp på de diskurser jag kartlagt i filmerna. Foucault skiljer i sin analys av makt på lokala och 
övergripande maktstrukturer, eller taktiker och strategier. I den här uppsatsen har jag tillämpat detta genom 
att se varje individuell språkhandling som en taktik, oavsett det handlar om maktutövning eller motstånd, 
och jag sätter då alltså ett likhetstecken mellan Foucaults taktiker och vad Laclau och Mouffe kallar 
artikulationer. När jag sedan analyserar maktförhållandet mellan män och kvinnor i filmerna som helhet 
talar jag istället om strategier. Butlers resonemang om den heterosexuella matrisen används som att sätt att 
förstå hur föreställningar om kön påverkar hur en beter sig i heterosexuella relationer, men också hur den 
heterosexuella relationen i sig påverkar föreställningar om kön. Jag har tittat på hur Disneyprinsessornas 
relation till sina respektive kärleksintressen, eller brist på dylika, påverkar dem och vad det får för betydelse 
för hur deras identiteter som kvinnor konstrueras. Hirdmans begrepp tillämpas genom att se hur respektive 
kön beskrivs och om det finns en värdering i något av könen som ”bättre” eller mer önskvärt, vilket relaterar 
till genussystemets två logiker. Genuskontraktet och dess tre olika nivåer tillämpas på hur personer i 
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filmerna talar om relationer mellan könen, och även när det gäller en uppdelning mellan könen i vilka 
aktiviteter eller platser som i filmerna anses ”lämpliga” eller ”olämpliga” för respektive kön. Därefter kunde 
jag jämföra filmerna mot varandra för att se om det skett någon förändring över tid och därmed svara på 
studiens sista frågeställning. Dessa resultat jämfördes också mot den kvantitativa forskning som presenterats 
i kapitel 2.1.1, för att antingen styrka mina resultat eller upptäcka intressanta skillnader mellan min studie 
och tidigare studier. För ett mer detaljerat och konkret exempel på hur analysmodellen tillämpas i min 
studie, se bilaga 1. 

3.3 Metoddiskussion
3.3.1 Reliabilitet, validitet och reflexivitet
Diskursanalys är ett exempel på hermeneutisk metod och bygger på att forskaren tolkar sitt resultat för att 
dra slutsatser. I och med detta är det också viktigt att erkänna forskarens roll i den forskning som skapas. 
Reflexivitet är ett viktigt begrepp inom såväl feministisk forskning, dit min studie räknas, som inom 
diskursanalys. Det innebär att forskaren, precis som de människor och de processer hen studerar, är situerad 
i tid och rum och har specifika intressen. Forskarens resultat och analys blir därmed bara en tolkning av flera 
möjliga, och att då försöka framstå som en osynlig, objektiv auktoritet innebär bara att resultaten blir 
förvrängda. ,  Mot bakgrund av detta har jag försökt göra mig själv så närvarande som möjligt i analysen, 62 63

för att inte lura läsaren att mina slutsatser är något annat än just mina slutsatser. 

För att de resultat en får i sin forskning ska kunna ses som trovärdiga bör de uppfylla ett visst mått av 
reliabilitet och validitet. Reliabilitet innebär att resultaten är pålitliga, det vill säga att det ska gå att uppnå 
samma resultat om någon annan gör om samma experiment eller observation. Validitet handlar om att 
resultaten ska vara giltiga, det vill säga att de faktiskt ska säga något om det en föresatt sig att uttala sig om.  64

Ett uppenbart problem med en hermeneutisk metod är att den fokuserar på tolkning, och det är inte säkert 
att två människor gör samma tolkning av ett fenomen. Att ha hög reliabilitet blir därför svårt. Utifrån mitt 
tidigare antagande om att en forskares analys av ett material bara utgör en av flera möjliga tolkningar, blir 
det dessutom nästan omöjligt för någon annan att göra exakt samma studie som jag och därefter komma 
fram till samma analys. För att öka reliabiliteten, eller åtminstone trovärdigheten, i min analys har jag därför 
försökt redovisa mina tankegångar tydligt, samt vara ärlig med att detta är en tolkning som jag gjort och inte 
nödvändigtvis representerar den enda tänkbara. På så sätt kan läsaren följa med i mina resonemang, se vad 
jag baserar mina slutsatser på och därefter avgöra om hen tycker att det är rimligt. 

Att nå hög validitet med en hermeneutisk metod behöver inte vara ett lika stort problem. Validitet handlar 
om att visa världen ”som den är”,  och eftersom hermeneutiken fokuserar på att förstå och tolka finns det 65

 Harding, Sandra (red.) Feminism and Methodology. Bloomington: Indiana University Press, 1987, s 962

 Winther Jørgensen & Phillips, Diskursanalys som teori och metod,, s 11163

 Hartman, Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori, s 14664

 ibid., s 14665
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inget som säger att en sådan metod inte kan uppnå hög korrekthet när det gäller att beskriva individers 
verklighet. Genom en hermeneutisk metod kan vi alltså få en mycket bra inblick i en individs sätt att se 
världen.  66

3.3.2 Representativitet och fallstudier
I en undersökning bör en också, för vetenskaplig kredibilitet, försöka se till att det valda materialet är 
representativt så att en kan uttala sig mer generellt. Idealfallet är att undersöka exempelvis en hel 
population, men av många anledningar är detta sällan möjligt.  Jag kan till exempel inte titta på varenda 67

film – eller ens varenda Disneyfilm – som någonsin gjorts eftersom det vore ett alltför stort material. Därför 
måste jag göra ett urval, och eftersom jag gör en kvalitativ studie måste urvalet av nödvändighet vara ganska 
litet. Därmed kan det bli svårt att generalisera de resultat jag får, för jag kan inte veta huruvida resultaten 
gäller för alla filmer (eller alla Disneyfilmer) och inte bara just de filmer som jag har tittat på. 

Uppfattningen att kunskap som är allmängiltig och oberoende av kontext – det vill säga möjlig att 
generalisera – är mer värdefull än konkret, praktisk kunskap som är kontextberoende har varit vanlig i 
vetenskapliga sammanhang.  Representativitet har alltså setts som en viktig aspekt av vetenskaplig 68

forskning. När det gäller människor och mänskliga förhållanden är det dock svårt, för att inte säga omöjligt, 
att hitta universella teorier som alltid gäller på samma sätt överallt. Därför, skulle en kunna argumentera, 
kan den konkreta och kontextberoende kunskapen rentav vara mer värdefull än den som gör anspråk på att 
vara allmängiltig när det handlar om samhällsvetenskaper eller humaniora.  69

Fallstudier som den jag har gjort kan alltså vara väl lämpade för att ge generell kunskap, trots sitt begränsade 
omfång. En kan också påstå att all förståelse, beskrivning och förklaring förutsätter förenklingar i 
förhållande till verkligheten. Därför är det också snarast en fråga om gradskillnad mellan förenklingen i 
exempelvis fallstudier och mer kvantitativa studier. Genom att studera ett fall på djupet och notera detaljer 
kan en dessutom skilja ut det viktiga från det mindre viktiga och se vad som utgör de verkliga 
sammanhangen, egenskaperna och drivkrafterna.  Då den här studien intresserar sig för frågor om makt 70

och hur vi förstår och skapar vår omvärld blir fallstudier alltså särskilt lämpliga. 

 Hartman, Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori, s 10666

 ibid., s 241-267

 Flyvbjerg, Bent: “Fem missförstånd om fallstudieforskning”. I: Statsvetenskaplig Tidsskrift, årg. 106 nr. 3. Lund: 68

Studentlitteratur, 2003/2004, s 186

 ibid., s 18969

 Østbye et al. Metodbok för medievetenskap. Malmö: Liber, 2003, s 240-170
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4. Resultat och analys
I dispositionen av detta kapitel har jag utgått från studiens frågeställningar för att resultatet ska bli så 
överskådligt som möjligt. Eftersom huvudfokus i studien är att undersöka maktförhållanden i de olika 
filmerna har jag valt att analysera varje film för sig, utifrån fyra underrubriker. De två första underrubrikerna 
handlar om filmens framställning av maskulinitet och femininitet, samt heterosexualitet, utifrån de 
diskursanalytiska begrepp som presenterades i kapitel 2.2.6. Under den tredje rubriken beskrivs vilka 
konkurrerande diskurser som finns. Dessa tre rubriker svarar mot studiens första frågeställning. Under den 
fjärde rubriken under varje film tillämpas övriga teoretiska begrepp som presenterades i kapitel 2.2, vilket 
svarar mot studiens andra frågeställning. Sist i detta kapitel görs en jämförelse mellan alla tre filmer 
gentemot den tidigare forskning som beskrevs i kapitel 2.1, vilket svarar mot studiens sista frågeställning. I 
bilaga 2 finns en beskrivning av filmernas handling. 

4.1 Snövit och de sju dvärgarna (1937)
4.1.1 Vackra kvinnor och aktiva män
I Snövit och de sju dvärgarna konstrueras könsdiskurser kring tecknen ”man” och ”kvinna”, som därmed 
utgör nodalpunkter eller privilegierade tecken kring vilka andra tecken sedan ordnas. Det finns aldrig någon 
framställning av en alternativ förståelse av kön, utan man och kvinna är de enda möjliga könen. Det 
viktigaste tecken som sedan kopplas till kvinnor i filmen är skönhet. Skönhet utgör för kvinnor vad Laclau 
och Mouffe kallar ett moment; skönhet och femininitet kopplas ihop på ett naturligt sätt och framställs ingen 
alternativ förståelse av femininitet där skönhet inte är nödvändigt. Skönhet framhålls konsekvent som 
Snövits främsta egenskap, till exempel genom konstaterandet att hon var ”så vacker ännu i döden” att 
dvärgarna inte ville begrava henne utan föredrog att kunna betrakta hennes lik. Ett annat exempel på hur 
skönhet och femininitet hänger ihop är hur hela filmens handling bygger på drottningens vilja att vara den 
vackraste kvinnan och hur hon försöker undanröja sin konkurrent, vilket presenteras redan i filmens första 
dialog: 

• Drottningen: Spegel, spegel på väggen där. Säg vem som skönast i landet är? 

• Spegeln: Känd är din skönhet, ers majestät. Men nu en vacker mö jag ser – trasor blott döljer 
henne nu, men hon är fagrare än du. 

• Drottningen: Så tråkigt för henne. Säg hennes namn! 

• Spegeln: Läppar röda som en ros, hår svart som ebenholts, hy vit som snö. 

• Drottningen: … Snövit! 

Det viktigaste tecken som kopplas till män är att vara aktiv. Prinsen är i filmens inledning den som tar 
initiativ till att söka upp och träffa Snövit, och i filmens slutskede får en veta att han ”sökt Snövit i när och 
fjärran”. Dvärgarna arbetar i en gruva, och jagar efter drottningen efter att hon gett Snövit det förgiftade 
äpplet. Kopplingen man = aktiv är alltså en återkommande artikulation i filmen och det förekommer ingen 
framställning av män som passiva. Därmed kan kopplingen mellan att vara man och att vara aktiv ses som ett 
moment – en oproblematisk och fastställd koppling. 
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4.1.2 ”En dag är prinsen här” – drömmen om sann kärlek
Mannen som aktiv är ett diskursivt moment som återkommer i filmens diskurs om heterosexualitet, där 
männen ständigt söker upp, och förväntas söka upp, kvinnan. Dvärgarnas naturliga fråga till Snövit när hon 
berättar om sitt möte med prinsen är ”kysste han dig?” istället för ”kysstes ni” eller ”kysste du honom?”, 
vilket indikerar att förväntningen på att ta initiativ i den heterosexuella relationen ligger på mannen. 
Mannen som aktiv manifesteras också i en okontrollerad sexualdrift. När prinsen får syn på Snövits lik i 
skogen är hans första instinkt att kyssa henne, och när dvärgarna ska ge sig av till gruvan får alla en kyss på 
huvudet av Snövit. Toker blir då så påverkad av detta att han hela tiden vill ha fler kyssar. 

Kvinnan, å andra sidan, förväntas vara passiv i en heterosexuell relation. Snövit ser sig själv som passiv i 
relationen till prinsen eftersom hon ständigt talar om att prinsen ska föra henne som brud till sitt slott och 
att ”en dag är prinsen här”. Hon väntar alltså på att prinsen ska komma till henne, så även från Snövits håll 
är förväntningen att mannen ska vara den aktiva parten. Drottningen har inget kärleksintresse i filmen och 
därför framställs inte heller någon annan förståelse av kvinnans roll i en heterosexuell relation än den som 
Snövit har, så i filmens diskurs om heterosexualitet är kvinnan som passiv ett moment. 

Genom filmen talas det konsekvent om sann kärlek. Snövit berättar för dvärgarna att vem som helst kan 
förstå att prinsen är ”den ende” för henne. Prinsen sjunger om ”kärlek bara för dig” i filmens inledning. Men 
föreställningen om den sanna kärleken står inte oemotsagd; Butter fnyser åt Snövits berättelse om sitt 
romantiska möte med prinsen, och när drottningen läser i sin svartkonstbok om ”kärlekens första kyss” blir 
hon närmast äcklad. Här sker dock en hegemonisk intervention i slutet av filmen då Snövit och prinsen 
”lever lyckliga i alla sina dagar”. Föreställningen om den sanna kärleken etableras alltså som en 
oproblematisk del av filmens diskurs om heterosexualitet, från att från början ha varit föremål för 
diskussion. 

4.1.3 Alternativa diskurser
I filmen konstrueras konkurrerande könsdiskurser utifrån flytande signifikanter, nodalpunkter som tillskrivs 
olika betydelser i olika diskurser. Dessa konkurrerande diskurser konstrueras utifrån tecknen ”man” och 
”kvinna” och förkroppsligas av filmens huvudpersoner; Snövit och drottningen samt prinsen och dvärgarna. I 
filmen kan en se en symbolisk kamp mellan dessa diskurser, som i filmens slut utmynnar i en hegemonisk 
intervention där en diskurs etableras som den dominerande. När det gäller femininitet sker den hegemoniska 
interventionen genom att drottningen dör medan Snövit får ”leva lycklig i alla sina dagar”. När det gäller 
maskulinitet väljer Snövit, utan att tveka, att lämna dvärgarna för prinsen. Därmed belönas den diskurs om 
maskulinitet som prinsen förkroppsligar, och etableras som den dominerande. 

När det gäller maskulinitet är det prinsen respektive dvärgarna som representerar olika 
maskulinitetsdiskurser i filmen. Dvärgarna framställs som helt obrydda om sitt utseende samt med ett 
förfärligt bordsskick. Prinsen är däremot ”charmerande” och ”stilig”. Skönhet är alltså ett element i relation 
till män, ett tecken vars relation till mannen ännu inte fastställts. I kampen mellan dessa två diskurser segrar 
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prinsen, genom en hegemonisk intervention där Snövit väljer honom före dvärgarna. Skönhet etableras då 
som ett moment i förhållande till mannen och till mannen i heterosexuell relation. 

När det gäller konkurrerande diskurser kring femininitet finns två alternativa diskurser som byggs upp runt 
Snövit och drottningen. Snövit är vänlig och omtänksam med en omhändertagande mentalitet gentemot 
dvärgarna, medan drottningen är elak och avundsjuk. Snövit är passiv medan drottningen är aktiv; hon tar 
själv upp jakten på Snövit när jägaren har misslyckats. Snövit är tydligt orienterad mot hemmet framhåller 
att hon kan städa, sy, laga mat och baka för att övertala dvärgarna att låta henne stanna i deras hus. 
Drottningen utför aldrig dylika sysslor utan ägnar sig åt att befalla, smida planer och förfölja Snövit. 
Eftersom drottningen framställs som en osympatisk karaktär samt bestraffas med döden i filmens slut, 
medan Snövit framställs som älskvärd och belönas med att få leva lycklig i alla sina dagar, etableras den 
femininitetsdiskurs som Snövit representerar som den dominerande genom en hegemonisk intervention. Att 
vara passiv och orienterad mot hemmet blir då moment i förhållande till kvinnan. 

4.1.4 Analys: Manlig drift, kvinnlig list och begärets makt
De olika diskurserna kring maskulint och feminint i filmen är strukturerade efter vad Yvonne Hirdman 
beskriver som den första av genussystemets logiker; maskulint och feminint får absolut inte blandas utan är 
varandras motsatser. Den enda som bryter mönstret är drottningen, som visar upp en del av de tecken som 
annars kopplas till maskulinitet. Men då hon samtidigt är filmens antagonist, och i slutet också besegras, 
framstår hon inte som en karaktär en vill eller bör identifiera sig med. De olika nivåerna av genuskontrakt 
som Hirdman beskriver är också tillämpliga här; föreställningen om den sanna kärleken och ”lyckliga i alla 
sina dagar” i en heterosexuell tvåsamhet kan ses som en aspekt av genuskontraktets översta nivå, 
idealtypsrelationen mellan män och kvinnor. På den andra nivån, den sociala integrationsnivån, kan en 
tydligt se uppdelningen i att kvinnan (Snövit) är orienterad mot hemmet, den privata sfären, medan männen 
(dvärgarna i synnerhet, men även prinsen) är orienterade mot ”världen” eller den offentliga sfären – 
dvärgarna arbetar i gruvan, och en får i slutet av filmen veta att prinsen ”sökt Snövit i när och fjärran”. Och 
på den sista och mest konkreta nivån, individnivån, förhandlar Snövit och dvärgarna explicit fram ett 
kontrakt – hon får stanna i deras hus i utbyte mot att hon städar och lagar mat, villkor som i sig reflekterar 
genuskontraktens två andra nivåer. 

De sätt på vilka Snövit och dvärgarna/prinsen ”kompletterar” varandra i genussystemet och genuskontrakten 
hänger ihop med den heterosexuella matrisen. Judith Butler menar att matrisen hjälper till att etablera kön 
som en binär konstruktion med endast två möjligheter (man och kvinna), och därefter samverkar den i 
filmen med genussystemets logiker för att etablera dessa två kön som varandras motsatser. Att filmen inte 
framställer några alternativa kön utanför ”man” och ”kvinna” kan ses som ytterligare ett exempel på hur den 
heterosexuella matrisen verkar. Butler menar vidare att kön och begär hänger ihop, och därför blir längtan 
efter prinsen central i Snövits identitet som kvinna: 

• Drottningen [förklädd till gammal gumma]: Det måste ju finnas något som ditt lilla hjärta 
önskar. Kanske finns det någon som du älskar? 

• Snövit: Ja, det finns någon. 
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• Drottningen: Jag trodde väl det, jag trodde väl det… gammelmor känner en ung flickas hjärta. 
Se så, ta nu äpplet vännen, och önska dig något! 

Den enda potentiellt subversiva handlingen i filmen är att dvärgen Butter avvisar tanken på att låta Snövit 
stanna med att ”alla kvinnfolk är skräp”, vilket skulle kunna tolkas som ett ointresse inför kvinnor och 
därmed ett brott mot den obligatoriska heterosexualiteten. Butter kommer dock på andra tankar ju längre 
filmen går, och när dvärgarna tror att Snövit är död blir han minst lika ledsen som de andra. Därmed är 
denna handling inget egentligt brott mot den heterosexuella matrisen utan tjänar i slutändan bara till att 
förstärka den, då Butter ”motbevisas” angående sin aversion mot kvinnor. 

Begär återkommer också som bas för maktförhållandet mellan män och kvinnor i filmen. Vi har sett att 
skönhet är det viktigaste tecknet som kopplas till kvinnor, och i enlighet med den heterosexuella matrisen 
tolkar jag definitionen av kvinnlig ’skönhet’ som något män finner attraktivt. Därmed befinner sig kvinnor i 
ett underläge gentemot män, då de är beroende av en mans bekräftelse. Detta är ett exempel på en 
övergripande strategi för patriarkatets upprätthållande; att kvinnor är beroende av män för bekräftelse på 
sitt värde som människor. Ett exempel på detta är drottningens relation till sin spegel. Spegeln gestaltas av 
en mansröst, vilket kan tolkas som att spegeln är en representant för en generell maskulinitet, men också 
som en symbol för att drottningen har internaliserat en mans blick på sig själv. När drottningen ser sig i 
spegeln ser hon alltså sig själv utifrån en man, verklig eller föreställd, som bedömer henne utifrån hur 
attraktiv hon är. I det system för makt, kön och begär som finns i filmen blir också skönhet ett av de 
viktigaste redskapen för kvinnor för att kunna utöva makt, och det kan vara ett av skälen till att drottningen, 
när hon inte längre är den vackraste i landet, drivs till att döda Snövit. 

Mannens bekräftelse av kvinnans skönhet är ett exempel på hur makt rent konkret görs i en specifik 
situation, för att använda Foucaults terminologi. Det finns dock utrymme för motstånd: 

• Prosit [om Snövit]: Hon är väldigt vacker. 

• Blyger: Hon är underskön, precis som en ängel! 

• Butter: Ängel!? Hah! Hon är kvinnfolk! Alla kvinnfolk är skräp! De är fulla med lustig list! 

• Blyger: Vad är ”lustigt list”? 

• Butter: Jag vet inte. Men det är inte bra! 

Det Butter avser i citatet ovan skulle kunna vara kvinnors förmåga att väcka mäns begär och sedan förvägra 
dem att fullfölja sina önskningar; vi har ju sedan tidigare sett att mäns drift och deras svårigheter att 
kontrollera den framställs som ett oproblematiskt faktum i filmen. Ett exempel på detta är när dvärgarna ska 
bege sig till gruvan och Snövit ger alla en avskedskyss. Toker vill hela tiden ha fler kyssar, men Snövit säger 
”det var den sista”, och ”gå nu, spring din väg”, vilket kan tolkas som att hon i en konkret situation gör 
motstånd genom att förvägra män något som de vill ha. Jag menar dock att detta egentligen inte utmanar det 
övergripande maktförhållandet, då motståndet bygger på att dvärgarna/prinsen åtrår Snövit och blir 
verkningslöst om de inte finner henne attraktiv. En skulle här kunna invända att Snövit väljer prinsen före 
dvärgarna för att han är ”stilig” och att makt och begär därmed hänger ihop på samma sätt för män som för 
kvinnor. Men eftersom kvinnan samtidigt förväntas vara passiv finns inte samma möjlighet för kvinnor att 
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utöva (eller göra, för att återigen tala utifrån Foucault) den makten gentemot män – män förväntas vara 
aktiva och har därför möjligheten att söka upp de kvinnor de finner attraktiva. 

4.2 Den lilla sjöjungfrun (1989)
4.2.1 Självständighet och skönhet som projekt
Filmens diskurser om kön bygger på nodalpunkterna man och kvinna, eftersom det aldrig framställs något 
alternativ till dessa två kön. Ett viktigt tecken som därefter kopplas till kvinnor är skönhet. När Eric och Ariel 
umgås sjunger Sebastian om att Ariel är den vackraste flickan på jorden, Ursula kallar Ariel ”söt, med ett 
näpet sätt” och ses alltid välsminkad. I en scen får en se hur Ursula bättrar på sitt läppstift, och Ariel och 
hennes systrar ägnar sig också åt sitt utseende genom att till exempel kamma håret. Kvinnors fokus på sitt 
utseende framställs som något naturligt genom filmen, en del av kvinnors vardag och något de ständigt är 
medvetna om. Det är alltså ett moment, en oproblematisk och fastställd betydelse. 

Huvudpersonen Ariel omtalas redan från filmens början som att hon ”vill så mycket mer” – hon är en 
självständig person som gör lite som hon vill. Hennes far Triton och hovkompositören, krabban Sebastian, 
gör sitt bästa för att kontrollera henne, men människornas värld utgör en alldeles för stor lockelse. Huruvida 
det är acceptabelt för en kvinna att vara fri och självständig som Ariel vill vara, eller om hon bör vara lydig 
och anpassa sig till omgivningens förväntningar och krav, är ett exempel på kamp mellan konkurrerande 
diskurser genom hela filmen. Självständighet och frihet är alltså element i relation till kvinnor, ett tecken 
vars betydelse ännu inte är fastställd. 

För män är det betydligt mindre problematiskt att vara aktiv och självständig. De förmaningar Eric får om att 
”sätta bo” och stadga sig kommer mestadels från Grimsby och är välmenande, nästan skämtsamma till sin 
natur. Eric utsätts alltså inte för samma typ av kontroll som Ariel utan är mer fri att göra så som han själv 
finner bäst. Mannen som aktiv och självständig är ett moment, en fastställd betydelse. Eric omtalas också 
som stilig: 

• Ursula [till Ariel]: Nu så… du är här för att du är betuttad i den här människan, den här… 
prinskillen. Inte för att jag klandrar dig – inget dåligt kap det där! 

Eric ägnar sig dock inte åt sitt utseende på samma sätt som filmens kvinnor. Detta menar jag tyder på att 
även om skönhet också kopplas till män på ett oproblematiskt sätt innebär inte skönhet samma sak för män 
som för kvinnor – skönhet utgör inget ”projekt” för män eftersom de inte måste förändra sitt utseende med 
smink, hårvård och så vidare. 

4.2.2 Mariga val – uppoffringar för den sanna kärlekens skull
Ariel ställs i filmen inför ett val – antingen kan hon förbli sjöjungfru och aldrig kunna vara med Eric, eller så 
kan hon bli människa för hans skull och lämna sin familj, sina vänner och hela sin värld bakom sig: 

• Ariel: Om jag blir människa får jag aldrig se min far eller systrar igen. 

!24



UMEÅ UNIVERSITET vt-15
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap
med inriktning mot strategisk kommunikation (180 hp)

Examensarbete, 15 hp
Johanna Nordström

• Ursula: Du har rätt! … men… du har din karl. Hehe, livet är fullt av mariga val, inte sant? 

Citatet ovan utgör dock det enda tillfället i filmen då hon explicit överväger konsekvenserna av de olika 
alternativen; annars talar hon konsekvent om att bli en del av Erics värld. Detta kan delvis bero på att Ariel, 
redan innan hon träffar Eric, är fascinerad av människornas värld och ”vill vara med mitt bland människor”. 
Men i slutet av filmen förvandlar Triton Ariel till en människa på grund av att hon älskar Eric, inte för att hon 
vill vara en del av människornas värld, och att istället förvandla Eric till en sjöjungfru (vilket borde vara lika 
enkelt) nämns aldrig som ett alternativ. Ariel gör alltså en stor uppoffring för att kunna vara med Eric, 
medan Eric inte gör någon motsvarande prestation. Denna uppoffring omtalas heller aldrig som 
problematisk utom just i citatet ovan, vilket dels indikerar att det möjligtvis förväntas eller tas för givet större 
uppoffringar från kvinnans sida i en heterosexuell kärleksrelation, och dels att ”sann kärlek” är värd även 
stora uppoffringar. 

Föreställningen om sann kärlek är också ett återkommande tema genom filmen. Ariel behöver bara se Eric 
för att bli förälskad i honom, trots att hon vet att kontakt mellan människor och havets folk är förbjuden, och 
Eric menar att han direkt kommer kunna avgöra om en flicka han möter är ”den rätta” för honom: 

• Eric: Haha, men sluta nu Grimsby, tjata inte. Du är väl inte forfarande sur för att jag inte föll 
för prinsessan på glasberget va? 

• Grimsby: Åh Eric, det är inte bara jag. Hela riket vill se dig sätta bo med den rätta flickan. 

• Eric: Hon finns någonstans därute. Jag har bara… *suck* jag har bara inte hittat henne än. 

• Grimsby: Åh, eh du kanske inte har letat särskilt noga. 

• Eric: Höh, tro mig Grimsby, när jag hittar henne så vet jag. Utan tvekan. Det blir… pang direkt! 
Som en blixt! 

Detta ifrågasätts dock av andra karaktärer i filmen. Sebastian säger att Ariel är tokig som vill träffa Eric igen, 
Triton frågar om hon helt har ”förlorat förståndet”, och Grimsby försöker övertala Eric att glömma den 
mystiska flickan och satsa på Ariel istället: 

• Grimsby: Eric, om jag får lov att säga det, så är en drömflicka aldrig så mycket värd som en av 
kött och blod. En som är varm och omtänksam och sitter här framför dig. 

I filmens slut får Eric och Ariel gifta sig med varandra, vilket jag tolkar som en hegemonisk intervention där 
den sanna kärleken etableras som en oproblematisk del av heterosexualitet; ”den rätta” finns därute 
någonstans, det gäller bara att hitta hen. 

4.2.3 Alternativa diskurser
Erics uttalande om att hitta ”den rätta flickan” sätter också fingret på en diskursiv kamp om att beskriva 
mannens sexualitet som pågår genom hela filmen. Såväl Ursula som Sebastian föreslår att Ariel ska försöka 
vinna Erics hjärta med sin skönhet, vilket indikerar att de ser mannens sexualitet som kopplad till kroppen; 
att han ska bli förälskad i en kvinna enbart för att han finner henne attraktiv. Eric, å andra sidan, är till en 
början tveksam till att helt ge sig hän åt Ariel eftersom han fortfarande hoppas på att hitta ”den mystiska 
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flickan” som räddade honom från att drunkna. Det indikerar att hans sexualitet eller drift inte enbart är 
kopplad till fysiskt begär utan även känslomässigt; han är förälskad i den mystiska flickan och låter sig då 
inte distraheras ens av en verklig flicka. I filmens slutskede visar det sig att Ariel och den mystiska flickan är 
samma person, och det sker därför ingen hegemonisk intervention där den ena eller den andra sidan av 
mannens drift visar sig vara den starkaste. Filmen lämnar oss alltså inte med något ”svar” på huruvida 
mannen drivs av fysiskt eller känslomässigt begär. 

Den stora konflikten i filmen rör dock Ariel och hennes oförmåga att acceptera sin plats som sjöjungfru. Hon 
vägrar anpassa sig till sin fars krav på att hon inte får ha något med människornas värld att göra, och söker 
själv upp häxan Ursula för att få möjligheten att bli människa. Triton straffar Ariels olydnad med att sätta 
Sebastian på att övervaka henne, och sedan förstör han hela hennes samling med människosaker. Men i 
slutet av filmen accepterar Triton att Ariel vill något annat än att vara en sjöjungfru, och låter henne därför 
bli människa. Det sker alltså en hegemonisk intervention, där en diskurs till slut etableras som tillåter Ariel 
att själv avgöra vad som är bäst för henne. Att som kvinna vara fri att fatta egna beslut blir då den 
dominerande diskursen. 

4.2.4 Analys: Mäns våld och familjen som heterosexuellt alibi
Heterosexualitet framställs som något naturligt i filmen; Grimsby förväntar sig till exempel att Eric ska sätta 
bo med den rätta flickan och det antyds aldrig att någon av karaktärerna skulle känna begär inför någon av 
”det egna” könet. Filmen visar dock en brist på begär vad gäller Ariels far, Triton. I början av filmen sjunger 
Ariels systrar att de är döttrar till Triton, ”som döpt oss och gett oss fjäll”. Någon mor nämns aldrig, inte ens 
av Triton själv, utan en får intrycket av att Triton är den enda föräldern. Eftersom Triton framställs som man 
borde, enligt den heterosexuella matrisen, begäret till en kvinna vara en viktig del i hur hans identitet som 
man skapas. Därför skulle det kunna ses som ett brott mot den heterosexuella matrisen eftersom han aldrig i 
filmen uppvisar ett sådant begär. Jag menar dock att matrisen inte utmanas på allvar, i och med att Triton 
ständigt omtalas som Ariels ”far”. Detta menar jag implicerar ett heterosexuellt begär, eftersom reproduktion 
och släktskap är beroende av två olika kroppar, som i enlighet med den heterosexuella matrisen därmed 
också har två olika kön. I och med detta görs Tritons identitet som man ändå stabil och kulturellt begriplig, 
trots att han i filmen inte uppvisar något eget heterosexuellt begär. 

I filmen finns konkreta exempel på hur makt och motstånd utövas i relationen mellan Ariel och hennes far, 
och de uttryck som makten och motståndet tar kan i sin tur kopplas vidare till genussystemets logiker. 
Tritons maktutövning och försök att kontrollera Ariel bygger på aggressivitet och eskalerar från förmaningar 
till utskällningar och till slut våld, då han förstör alla hennes saker. Ariels försök till motstånd bygger istället 
på vädjan till rationalitet och empati: 

• Triton: Är det sant att du räddade en människa från att drunkna?! 

• Ariel: Men pappa, jag var tvungen! 

• Triton: Kontakt mellan människovärlden och havets värld är strängt förbjuden! Ariel, du vet 
det! Alla här vet det! 

• Ariel: Han skulle ha dött! 

• Triton: En människa mer eller mindre…! 
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• Ariel: Du känner honom inte ens! 

Hirdman skriver att män och kvinnor görs till varandras motsatser i genussystemet, och i exemplet ovan ser 
vi hur Ariel visar empati gentemot Eric (”han skulle ha dött!”) medan Triton är aggressiv (”en människa mer 
eller mindre…!”). Detta får också konsekvenser i termer av makt, eftersom män därmed har större 
möjligheter att tvinga andra att anpassa sig till sin vilja. Sebastian talar vid flera tillfällen om risken för att 
Triton kommer att skada honom om han får veta att Ariel brutit mot reglerna, vilket är ytterligare ett 
exempel på att hot om våld, eller möjligheten att utöva våld, är ett sätt för män att utöva makt. Detta 
förhållande avspeglar sig även i de genuskontrakt som finns mellan Ariel och hennes far – om Ariel följer 
reglerna som Triton satt upp går allt bra, men om hon bryter mot dem straffar han henne och det sker ibland 
genom våld, som när han förstör hennes samling med människosaker. Våld som medel för att utöva makt är 
inte tillgängligt för kvinnor på samma sätt, men det förekommer till exempel i slutet av filmen när Ursula 
försöker döda Eric och Ariel med Tritons treudd. Jag menar dock att detta inte är representativt för Ursula 
som karaktär. Hon förvärvar treudden från Triton med hjälp av list, där hon tvingar honom att skriva på ett 
kontrakt där han ger henne treudden i utbyte mot att Ursula släpper Ariel fri – Ariel som i sin tur också hålls 
fången av ett juridiskt kontrakt. Även om Ursula alltså utövar våld vid ett tillfälle använder hon sig betydligt 
oftare av list. Kopplingen mellan män och våld är ett exempel på en strategi för upprätthållande av 
patriarkatet, då kvinnor tvingas anpassa sig efter risken att män utövar våld, och även ett sätt att etablera 
hierarkier mellan män.  

4.3 Modig (2012)
4.3.1 Fria män och ofria kvinnor
Filmens könsdiskurser bygger på nodalpunkterna man och kvinna. Det framställs aldrig något alternativ till 
dessa två, och karaktärerna definieras ofta i könade termer (”mor”, ”syster” etc). Filmens problematik utgår 
från relationen mellan huvudpersonen Merida och hennes mor Elinor, vilka också representerar två olika 
femininitetsdiskurser. Ofta är de tecken som knyts till kvinnor i dessa diskurser helt motsatta, men det finns 
en gemensam nämnare – att den femininitet som Elinor representerar är ofri: 

• Elinor: Jag förstår att det här säkert känns orättvist – jag var också betänksam inför min 
trolovning. Men man kan inte fly undan från den man är. 

• Merida: Jag vill inte att mitt liv ska vara slut! Jag vill ha min frihet! 

• Elinor: Men är du beredd att betala priset som din frihet kostar? 

Det finns alltså en gemensam förståelse av att den femininitet som Elinor representerar innebär äktenskap 
och att äktenskapet är begränsande för en kvinna. När Elinor försöker övertala Merida att acceptera sin 
trolovning försöker hon inte dölja det faktum att äktenskapet kommer innebära en begränsning i Meridas liv, 
utan vädjar istället till Meridas pliktkänsla och att det är Meridas skyldighet att göra den här uppoffringen. I 
den femininitetsdiskurs som Elinor representerar är alltså äktenskap och ofrihet moment, kopplingar till 
kvinnan som inte problematiseras. 
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Den femininitetsdiskurs som Merida representerar stämmer i mångt och mycket överens med filmens 
framställningar av maskulinitet. Frihet, självständighet, styrka och brist på intresse för utseende och etikett 
är drag som Merida delar med sin far Fergus och sina tre yngre bröder Hubert, Harris och Hamish. Överlag 
problematiseras maskulinitet inte i lika hög grad som femininitet, men inför bågskyttetävlingen som ska 
avgöra vem Meridas trolovade blir säger Elinor att friarna måste ”visa sig värdiga” för att vinna hennes hand. 
Efter att Merida vägrat acceptera trolovningen säger Fergus också till de andra klanledarna att ingen av deras 
söner är ”lämpad” att äkta Merida. Detta kan tolkas som att det finns ett ideal för maskulinitet som män 
måste leva upp till för att vara ”värdiga” och ”lämpliga”, och eftersom friarna ska ”prövas i styrka eller med 
vapen i tävlan” antyder det att styrka och vapenskicklighet är idealet för maskulinitet och därmed kopplas till 
män på ett oproblematiskt sätt.  

4.3.2 ”Vi borde få välja” – kärlek och äktenskap
Äktenskap diskuteras kontinuerligt genom filmen, och äktenskap förutsätts vara något som ingås mellan en 
man och en kvinna. Det finns också en förväntning på äktenskap som något en måste ingå, och huruvida 
äktenskap är nödvändigt är en av filmens stora konflikter. Filmen skiljer också på äktenskap och kärlek, och 
visar att dessa inte nödvändigtvis behöver hänga ihop. Men kärlek har en undanskymd roll i filmens 
diskurser om heterosexualitet, eftersom Merida inte vägrar sin trolovning för att hon älskar någon annan 
utan för att hon inte känner sig redo att gifta sig över huvud taget. Den viktiga skillnaden mellan äktenskap 
och kärlek artikuleras tydligast i samtalet mellan ledarna för de andra klanerna och deras söner: 

• Merida: Drottningen och jag lämnar beslutet åt er, milords. Kan våra unga få avgöra själva 
vilka de ska älska? 

• Gamle MacIntosh: Jaha, eftersom ni tydligen redan bestämt er om det här har jag en sak att 
säga! Det här är… 

• Unge MacIntosh: … en strålande idé! Ge oss en möjlighet att själva välja vårt öde! 

• Gamle MacIntosh: Va!? 

• Unge Dingwall: Ja! Vi borde få välja! 

• Gamle Dingwall: Men hon är ju prinsessa! 

• Unge Dingwall: Jamen det var inte jag som valde ’na. Det var din idé. 

• Gamle MacGuffin: Du då? Tycker du… likadant som de gör?! 

• Unge MacGuffin: *ohörbart tal* *rycker på axlarna* 

• Gamle MacGuffin: Jaha, det avgör saken! Låt våra gossar försöka vinna hennes hjärta innan de 
vinner hennes hand, om de kan! 

I filmens diskurs utgör alltså relationen mellan äktenskap och kärlek ett element, en ännu ej fastställd 
relation. I slutet av filmen slipper Merida trolovas, vilket kan tolkas som en hegemonisk intervention där det 
slås fast att äktenskap bara bör ingås om de inblandade faktiskt älskar varandra och vill gifta sig. Citatet ovan 
visar också att även Meridas friare föredrar att själva få välja vem de ska gifta sig med, vilket innebär att det 
inte finns någon egentlig skillnad mellan män och kvinnor i inställningen till äktenskap. 
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4.3.3 Alternativa diskurser
I filmen sker en kamp mellan två olika femininitetsdiskurser, som förkroppsligas av Merida respektive 
Elinor. I slutet av filmen accepterar Elinor att Merida ska slippa trolova sig, och därefter ses de rida 
tillsammans i skogen vilket antyder att Elinor också accepterar det beteende hon försökte förändra hos 
Merida – tidigare ville hon ju att Merida skulle hålla sig i slottet och brodera eller spela musik. Det sker alltså 
en hegemonisk intervention i filmen där innebörden av att vara kvinna förändras; från att ha varit orienterad 
mot hemmet, skönhet och passivitet finns det nu möjlighet till ett annat liv. Detta förändrar inte den redan 
existerande diskursen om den mer traditionella femininiteten som begränsande och ofri, men däremot 
mildrar den tvånget på kvinnor att anpassa sig till den. 

4.3.4 Analys: Mannen som norm för människan
De diskurser kring femininitet och maskulinitet som finns i filmen är tydligt strukturerade enligt 
genussystemets första logik, att män och kvinnor är olika, samt efter genuskontraktets olika nivåer som 
föreskriver att män och kvinnor ska göra olika saker på olika platser. När Merida är liten får hon en pilbåge i 
present av sin pappa, och Elinor reagerar på detta med att säga ”En båge, Fergus? Hon är en dam!” och säger 
vid ett senare tillfälle också att ”… en prinsessa borde inte ha vapen, enligt min mening”, vilket är ett exempel 
på hur vissa aktiviteter som anses passande för män är opassande för kvinnor. Genomgående i filmen är 
också temat att den traditionella femininiteten, som konstrueras enligt genussystemets första logik, upplevs 
som begränsande och ofri. Detta menar jag är ett exempel på genussystemets andra logik – det maskulina 
värderas högre än det feminina, eftersom det är friare och mer tillåtande. 

Detta förhållande mellan maskulinitet och femininitet är intimt kopplat till den maktstruktur kring kön som 
upprättas i filmen. Merida gör motstånd mot den roll som Elinor försöker tvinga på henne, och kämpar för 
sin rätt att vara fri och ägna sig åt det hon vill. I slutet av filmen vinner hon också rätten att vara det, vilket 
kan ses som ett tecken på att maktbalansen mellan män och kvinnor jämnas ut – kvinnor har också 
möjligheten att vara fria. Men jag menar att detta bara är ett skenbart brott mot patriarkala maktstrukturer, 
eftersom det förstärker att det maskulina är mer fritt och därför mer eftersträvansvärt. I ett större 
sammanhang blir resultatet av Meridas motstånd att mannen fortfarande är normen för människan, vilket är 
ett exempel på en strategi för patriarkatets upprätthållande.  

Men även om filmen alltså inte på allvar utmanar en patriarkal ordning där maskulinitet överordnas 
femininitet är Merida fortfarande en subversiv karaktär på många sätt. Det viktigaste exemplet på detta är 
hennes brist på intresse för män. Enligt Judith Butler är begär till ”det andra” könet centralt för en stabil och 
entydig konstruktion av ”det egna” könet, tillsammans med att den biologiska kroppen följs av bestämda 
sociala och kulturella uttryck. Merida uppvisar inte något explicit begär gentemot män, snarare tvärtom, och 
säger även i filmen att hon kanske aldrig kommer vara redo att gifta sig. Hon agerar även i enlighet med 
sociala och kulturella konventioner som kopplas till maskulinitet, och därmed blir hennes hennes kön (och 
identitet som kvinna) inte stabilt och entydigt. Jag menar också att det inte är en slump att Meridas ”brist” 
på femininitet sammanfaller med hennes brist på begär för män. Jag tolkar det som en tecken på hur 
normerande den heterosexuella matrisen är, och hur viktigt det heterosexuella begäret är för konstruktionen 
av könsidentiteter. När Merida inte känner något begär till män blir kravet på femininitet inte lika viktigt, 
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och när hon inte är särskilt feminin är det inte heller lika troligt att hon ska begära män. Här är det också på 
sin plats att påpeka att det inte handlar om orsak och verkan – jag menar tvärtom att en inte kan påstå att 
begär kommer före könsuttryck eller vice versa. Istället handlar det om att begär och könsuttryck förutsätter 
och konstruerar varandra, vilket Butler beskriver som att det i att vara kvinna ingår att begära män.  

4.4 Jämförelse mellan filmerna
De kvantitativa studier av Disneyfilmer som jag tog upp i kapitel 2.1.1 visar på att framställningar av kön varit 
relativt konstanta över tid, och att de följer tydliga mönster. England, Descartes och Collier-Meeks’ studie 
visar också att de mest ”jämställda” framställningarna av kön finns i nyare filmer, vilket innebär att nyare 
filmer visar upp en jämnare fördelning av maskulina respektive feminina drag hos män och kvinnor. I min 
studie finns en tydlig likhet mellan den äldsta filmen, Snövit och de sju dvärgarna, och den nyaste, Modig, 
eftersom den femininitet som Snövit representerar återkommer i Modig i form av Elinor. Vad som dock är 
intressant här är att Modig innebär ett uppbrott från den traditionella femininiteten i form av 
huvudpersonen Merida, vilket är helt i linje med hur England, Descartes och Collier-Meeks har visat att 
framställningarna i de nyare filmerna inneburit en förskjutning i distributionen av maskulina och feminina 
karaktärsdrag. 

Några teman i framställningen av kön som Towbin m.fl. visat i sin forskning är tydligt återkommande i de 
filmer jag har studerat. Bland annat visade deras studie att män ofta använde våld för att lösa konflikter eller 
som reaktion på något som hände dem, något jag i min studie noterat särskilt i Den lilla sjönjungfrun men 
även i Modig. En viktig skillnad mellan dessa två filmer är dock att Triton använder våld eller hot om våld 
som ett sätt att kontrollera Ariel, medan mäns våld i Modig aldrig riktas mot kvinnor utan endast mot andra 
män. Towbin m.fl. fann också att kvinnor tenderar att uppskattas för sin skönhet snarare än sina färdigheter, 
ett mönster som återkommer i filmerna i min studie. Undantaget är Merida, men hennes mor ägnar första 
hälften av filmen åt att försöka få Merida att anpassa sig till att kvinnor förväntas vara vackra och behagliga. 

Men på några punkter skiljer sig mina resultat också från de teman som Towbin m.fl. beskrivit i sin studie, 
framför allt när det gäller mäns sexualitet. Deras studie visar att män i Disneyfilmer ofta framställs som 
inkapabla att tänka klart när en vacker kvinna är närvarande, och att de blir förälskade i vackra kvinnor vid 
första ögonkastet. Detta är ett mönster som återkommer i Snövit och de sju dvärgarna, men är i stort sett 
frånvarande i Den lilla sjöjungfrun och Modig. Eric i Den lilla sjöjungfrun står inte handfallen inför Ariels 
skönhet eftersom han (tror han) älskar en annan flicka, och i Modig är Meridas tre friare egentligen ganska 
ointresserade av henne. Det innebär att maktförhållandet mellan män och kvinnor tar sig andra uttryck i 
dessa två filmer jämfört med Snövit och de sju dvärgarna. 

I Allison Cravens studie om Skönheten och Odjuret beskrivs huvudpersonen Belles insikt att lyckan finns i en 
mans armar, efter att i inledningen av filmen ha varit ointresserad av närmanden och frierier. Jag tycker att 
det är ett resultat som är intressant att sätta i relation till Meridas utveckling som karaktär i Modig. Merida 
är, i likhet med Belle, mycket tveksam till att gifta sig i filmens inledning. Men istället för att till slut finna 
”den rätte” förblir hon ensam och självständig genom hela filmen. Därmed menar jag också att Modig och 
Merida uppvisar ”riktig” feminism till skillnad mot det som Craven beskriver som ”konsument-feminism” 
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hos Belle i Skönheten och Odjuret. Merida är av denna anledning också starkt avvikande både från de två 
andra filmerna i denna studie, som har ett konsekvent fokus på hur huvudpersonen längtar efter prinsen, 
samt från de studier England, Descartes och Collier-Meeks’ samt Towbin m.fl. gjort, som visat att kvinnor i 
Disneyfilmer tenderar att vara familjeorienterade och gifta sig. 
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5. Slutdiskussion
Syftet med denna studie är att förstå hur konstruktioner av kön och heterosexualitet samspelar i de filmer 
som ingår, och vad detta innebär för maktförhållandet mellan män och kvinnor i filmerna, samt om det har 
skett någon förändring över tid. Mina resultat har visat att heterosexualitet och kön är intimt 
sammankopplade i filmerna, och att konstruktioner av kön och heterosexualitet spelar in i hur 
maktförhållandet mellan män och kvinnor skapas och upprätthålls i filmerna. Detta exemplifieras tydligast i 
Snövit och de sju dvärgarna, där heterosexuellt begär utgör kvinnors enda möjlighet till maktutövning 
gentemot män. Kvinnor i de två nyare filmerna gör motstånd mot de förväntningar som finns på dem, men 
detta utmanar sällan på allvar de patriarkala strukturerna utan tjänar i många fall snarare till att stärka dem. 
Resultaten visar också att det har skett en förändring över tid i framställningarna av kön och 
heterosexualitet, där framför allt den nyaste filmen (Modig) utmärker sig som subversiv i och med att den 
kvinnliga huvudpersonen dels ägnar sig åt maskulint kodade aktiviteter och dels inte visar något begär 
gentemot män. 

De resultat jag fått stämmer i mångt och mycket överens med de kvantitativa studier som jag presenterade i 
kapitel 2.1.1. Men som varande mer kvalitativ kan min studie förhoppningsvis bidra till en djupare förståelse 
för hur och varför kön och heterosexualitet konstrueras på de sätt som till exempel Towbin m.fl. och 
England, Descartes och Collier-Meeks visat i sina studier. Till exempel har min studie visat att 
framställningar av kvinnor som vackra, ett tema som särskilt Towbin m.fl. lyft fram i sin studie, bygger på 
den heterosexuella matrisen och att kvinnor ska vara begärliga för män och också begära män. Detta leder i 
sin tur till en strategi för patriarkatets upprätthållande som bygger på att män har makt att bekräfta kvinnors 
värde genom huruvida de finner kvinnorna attraktiva eller inte. Motsvarande möjlighet till maktutövande 
finns inte för kvinnor, då män inte framställs som vackra. Jag har också visat i analysen att konstruktionen 
av maskulinitet och femininitet i filmerna struktureras i enlighet med genussystemets logiker, vilket 
tillsammans med de genuskontrakt som upprättas också bildar strategier för patriarkatets upprätthållande. 
Till exempel kan män framställas som aggressiva och kvinnor som empatiska, vilket ger män större 
möjligheter att utöva makt genom våld eller hot om våld. Eller så framställs maskuliniteten som mer fri och 
därmed mer eftersträvansvärd, vilket etablerar mannen som norm eller ideal för människan och därmed den 
naturligt överordnade i en maktstruktur baserad på kön. I likhet med Allison Cravens studie om Skönheten 
och Odjuret kan min studie alltså bidra till att fördjupa förståelsen av vilka mekanismer som gör att kvinnor 
och män framställs på olika sätt i populärkultur, och bidrar också till en förståelse av vad dessa 
framställningar har för konsekvenser för maktförhållandet mellan män och kvinnor. 

Om en lyfter blicken från min studie till ett större samhällsperspektiv menar jag att det är viktigt att 
populärkultur visar könsöverskridande beteende, som till exempel görs i Modig, då det luckrar upp normen 
om att biologiska kroppar ska följas av vissa sociala och kulturella egenskaper. Överlag anser jag att normen 
som föreskriver att det vi ser som kvinno- respektive manskroppar ska följas av femininitet eller maskulinitet 
är problematisk, eftersom den leder till att individers möjligheter begränsas och att de som inte passar in i 
normen (exempelvis binära och icke-binära transpersoner) stigmatiseras och patologiseras. Problem uppstår 
dock när det bara är kvinnor som får tillgång till traditionellt maskulina egenskaper och aktiviteter, eftersom 
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detta dels innebär att män fortfarande är begränsande av sin könsidentitet och dels att maskulinitet 
fortfarande ses som det mest önskvärda. I min studie har jag visat att kvinnor i de nyare filmerna har större 
möjligheter att uttrycka även traditionellt maskulina drag och ägna sig åt maskulint kodade sysslor, men det 
finns inga exempel på att män ägnar sig åt feminint kodade sysslor. Detta menar jag tyder på att maskulint 
kodade egenskaper och sysslor har högre status än sådana som är feminint kodade, och därför innebär 
kvinnors tillgång till dessa inte att patriarkala strukturer egentligen bryts ner. Min slutsats är därför att 
maktförhållandet mellan män och kvinnor i filmerna är i stort sett oförändrat över tid, trots att det kan verka 
som att det skett stora förändringar. 

Jag anser dock att utvecklingen går åt rätt håll. Modig är den första och hittills (i mars 2015) enda film om 
Disneyprinsessor där huvudpersonen inte lever lycklig i alla sina dagar med en prins. Jag menar att detta är 
ett viktigt steg i att bryta upp patriarkala maktstrukturer, eftersom det visar att det finns alternativ till det 
monogama heterosexuella äktenskapet. Jag tror också att det är viktigt att visa att kvinnor, som traditionellt 
framställts som orienterade mot hemmet och familjen och därmed också beroende av män, som 
självständiga och självtillräckliga individer. Men jag tror också att det är viktigt att ambitionen att frigöra 
kvinnor från sina traditionella roller inte slår över i att fördöma den traditionella femininiteten. Om vi får en 
situation där kvinnor inte tillåts ägna sig åt traditionellt feminina aktiviteter eller uppvisa traditionellt 
feminina attribut, på samma sätt som de historiskt varit förbjudna att exempelvis arbeta inom manligt 
kodade yrken eller bära manligt kodade kläder, har vi ju heller inte uppnått något. Det feministiska arbetet 
måste alltid i slutändan syfta till alla individers fullständiga frihet och möjlighet att utforma sina identiteter 
och sina liv. 
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Bilaga 1: Exempel på tillvägagångssätt
I kapitel 3.2 beskrev jag den analysmodell som jag använt för att studera de filmer som ingår i min studie. 
För att mer konkret exemplifiera hur analysen gått till har jag här tagit ett exempel från en av filmerna som 
ingår i studien, Snövit och de sju dvärgarna. 

• Snövit [sjunger]: En dag är prinsen här, en dag vi möts igen, när han för mig som brud till sitt 
slott blir jag lycklig – min önskan jag nått. En dag ska jag bli hans, en dag ska han bli min. Vid 
små fåglars sång vårt bröllop står en gång. En dag när min dröm slår in. 

Detta är ett exempel på en lokal språkhandling som rör kön och sexualitet – en artikulation (eller en taktik, 
för att använda Foucaults terminologi). I nästa steg har jag tillämpat den diskursteoretiska 
begreppsapparaten för att placera in uttalandet i en diskurs. Snövit artikulerar här sin syn på relationen 
mellan könen, och gör detta genom att sätta tecknen man och kvinna (eller ”prinsen” och ”jag”) i relation till 
varandra. I hennes artikulation kopplas tecknet man ihop med aktivitet, att prinsen ska föra henne som brud 
till sitt slott, medan tecknet kvinna kopplas till passivitet eftersom Snövit väntar på den dagen när prinsen 
kommer och inte ger sig ut och letar efter honom själv. 

Detta uttalande sätts sedan i relation till andra uttalanden i filmen. Baserat på dem kan en utläsa att man och 
kvinna utgör nodalpunkter i filmens diskurser om kön och heterosexualitet. Det förekommer inga uttalanden 
som tyder på att det skulle finnas några fler eller andra typer av kön, utan alla andra tecken relaterade till 
kön kopplas till antingen män eller kvinnor. Därefter har jag noterat att kopplingen man = aktiv är en 
återkommande artikulation i filmen och att man = passiv är en artikulation som aldrig förekommer. Därför 
betecknar jag det som ett moment, en oproblematisk relation. Kvinna = passiv är däremot ett element, eller 
en relation mellan tecken kring vilken det råder en konflikt, eftersom Snövit framställs som passiv men 
drottningen som aktiv. Därmed fungerar nodalpunkten ”kvinna” också som en flytande signifikant, eftersom 
det är ett tecken som fylls med olika betydelse i olika konkurrerande diskurser. I slutet av filmen dör 
drottningen medan Snövit lever lycklig i alla sina dagar, vilket jag tolkar som en hegemonisk intervention där 
kopplingen kvinna = passiv etableras som den dominerande. 

Filmens diskurser analyseras sedan utifrån genussystem och genuskontrakt, den heterosexuella matrisen och 
Foucaults maktbegrepp, där jag till exempel kan se filmens fokus på kvinnlig skönhet som en övergripande 
strategi för patriarkatets upprätthållande, och Snövits längtan efter prinsen som ett uttryck för den 
heterosexuella matrisen. Jag finner också att maskulinitet och femininitet konstrueras efter genussystemets 
första logik om isärhållande av könen, och att Snövit och dvärgarna upprättar en typ av genuskontrakt där 
hon städar och lagar mat i utbyte mot att få stanna i dvärgarnas hus. Därefter jämförs de diskurser jag 
kartlagt och analyserat i Snövit och de sju dvärgarna med de två andra filmerna och den tidigare 
forskningen. 
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Bilaga 2: Beskrivning av filmernas 
handling
Snövit och de sju dvärgarna (1937)
Snövit och de sju dvärgarna handlar om prinsessan Snövit, som i början av filmen bor i ett slott tillsammans 
med sin styvmor drottningen. Drottningen är besatt av att vara den vackraste kvinnan i riket och beredd att 
gå hur långt som helst för att förbli det. Varje dag frågar drottningen sin magiska spegel vem som är vackrast 
i landet, och filmen börjar med att spegeln för första gången svarar att Snövit är vackrare än drottningen. 
Drottningen skickar därför ut sin jägare för att döda Snövit, men Snövit flyr och söker skydd i de sju 
dvärgarnas stuga. Dvärgarna, som känner till den onda drottningen, låter henne stanna i sin stuga där hon 
lagar mat, städar och bakar. Drottningen, som får veta av sin trollspegel att Snövit inte är död utan vid liv i 
dvärgarnas stuga, förvandlar sig till en gammal gumma för att kunna lura Snövit. När dvärgarna är ute i sin 
gruva tar sig drottningen till stugan och ger Snövit ett förgiftat äpple, som försänker henne i en så djup sömn 
att dvärgarna tror att hon är död. De lägger henne i en kista av glas och guld och sörjer henne, tillsammans 
med skogens djur. I slutet av filmen får Snövit en kyss av en prins, vilket väcker henne ur den djupa sömnen, 
och därefter ses de rida bort tillsammans i solnedgången. 

Den lilla sjöjungfrun (1989)
Den lilla sjöjungfrun handlar om sjöjungfrun Ariel, som är yngsta dotter till havets kung Triton. Kontakt 
mellan havsfolkets värld och människornas värld är strängt förbjuden, men Ariel är väldigt intresserad av 
vad som finns ovanför havsytan, till sin fars stora förtret. En kväll simmar hon upp till ett skepp och får där 
syn på Eric, en prins som hon omedelbart blir förälskad i. Skeppet hamnar i ett oväder och Ariel räddar Eric 
från att drunkna, men innan Eric hinner vakna upp ordentligt blir Ariel tvungen att gömma sig för att inte bli 
upptäckt av Erics betjänt Grimsby. Det enda Eric minns av den mystiska flickan som räddade honom är 
hennes vackra sångröst, och han bestämmer sig för att försöka hitta henne. För att ha möjligheten att träffa 
Eric söker Ariel upp den elaka häxan Ursula, som förvandlar henne till människa i utbyte mot hennes röst. 
Ariel har tre dagar på sig att få Eric att bli förälskad i henne – annars bryts förtrollningen och hon kommer 
då att hamna i häxans våld. Ursula försöker sedan sabotera Ariels chanser att vinna Erics kärlek, eftersom 
hon planerar att utnyttja Ariel för att komma åt Triton och själv bli havets härskare. I slutet av filmen 
besegras Ursula i en strid, och Eric och Ariel kan därefter gifta sig och leva lyckliga i alla sina dagar. 

Modig (2012)
Modig utspelar sig i Skottland och handlar om Merida, dotter till Fergus av klanen Dunbroch som är kung 
över landet. Merida tycker om att skjuta med pilbåge, rida i skogen och klättra i berg, men hennes mor Elinor 
vill istället att Merida ska vara mer som en prinsessa – väluppfostrad och vacker. I enlighet med traditionen 
kommer ledarna för klanerna MacIntosh, MacGuffin och Dingwall för att erbjuda sina förstfödda söner som 
friare åt Merida, men hon vägrar acceptera sin trolovning. Detta leder till konflikter, både mellan Merida och 
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hennes mor men också mellan klanen Dunbroch och de andra klanerna. Genom att vägra trolovas riskerar 
Merida att störta landet i inbördeskrig. I ett försök att undkomma sitt öde tar hon hjälp av en häxa för att 
kunna förändra sin mor, men hon hade inte räknat med att häxan skulle förvandla Elinor till en björn. En 
annan faktor som komplicerar det hela är att Meridas far, Fergus, även är känd som ”björnkungen” efter att 
ha förlorat sitt ena ben i strid mot demonbjörnen Mar’du. Merida har sedan bara på sig till den andra dagens 
soluppgång att laga bandet mellan sig och sin mor, annars förblir Elinor en björn för alltid. I slutet av filmen 
inser Merida att hon måste sy ihop en av sin mors gobelänger som hon själv förstörde i sin ilska över att 
behöva trolovas. Elinor kan sedan återta sin mänskliga form och accepterar att Merida själv ska få välja om, 
när och med vem hon vill gifta sig. Hon accepterar också att det stillsamma, passiva livet som traditionell 
prinsessa inte passar Merida, och de ses sedan rida i skogen tillsammans.
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