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Sammanfattning 

 
Denna studies syfte är att undersöka hur konstruktionen av femininitet förändras i Disneys 

filmatiseringar av Aladdin producerade år 1992 och 2019. Utifrån detta syfte har 

frågeställningen formulerats till att identifiera likheter och skillnader mellan dessa två 

filmatiseringar gällande hur femininitet framställs hos den kvinnliga huvudkaraktären. Detta 

görs med ett intersektionellt perspektiv där Hirdman (1988) och Said (1978) används som 

teoretiska perspektiv. Undersökningen görs genom innehållsanalys och semiotisk analys som 

metod. Det huvudsakliga resultatet visar på både likheter och skillnader, där den betydande 

skillnaden är att den kvinnliga huvudkaraktären får en ökad jämställdhet. Likheter mellan 

filmerna är tydliga då kvinnan framställs utifrån det klassiska kvinnliga kroppsidealet. 

Slutsatsen blir att en förändring går att identifiera inom området genus då den kvinnliga 

huvudkaraktären tillskrivs nya egenskaper, som tidigare tillhört mannen. Trots detta, är 

beroendet av en man fortfarande tydligt. I versionen från 2019 finns fortfarande en tydlig 

separation mellan öst och väst, där öst framställs som avvikande och annorlunda i jämförelse 

med väst. 

 

Nyckelord: intersektionalitet, genus, etnicitet, separation, hierarkisering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

Abstract 

 
The purpose of this study is to analyze how the construction of femininity changes in Disney's 

filmizations of Aladdin produced in 1992 and 2019. Based on this purpose, the question has 

been formulated to identify similarities and differences between these two filmizations 

regarding how femininity is portrayed in the female main character. This is done with an 

intersectional perspective where Hirdman (1988) and Said (1978) are used as theoretical 

perspectives. The study is done through content analysis and semiotic analysis as a method. 

The main result shows both similarities and differences, where the significant difference is 

that the female main character is given increased gender equality. Similarities between the 

filmizations are visible when the female main character is portrayed with the classic female 

body ideal. The conclusion is that a change can be identified in the area of gender when the 

female main character is attributed to new traits, which previously belonged to the male. 

Despite this, the dependence of a man is still evident. In the 2019 version there is still a clear 

separation between east and west, where east is described as different compared to the west. 

 

Keywords: intersectionality, gender, ethnicity, separation, hierarchy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
 

Det finns en skillnad mellan Disneyfilmer som producerades på 1990-talet och de som 

produceras idag. Därför vill denna studie undersöka hur kvinnlighet framställs i 

Aladdinfilmen från 1992 i jämförelse med den nya Aladdinfilmen från 2019. Detta görs 

genom att koncentrera sig på likheter och skillnader mellan de två filmatiseringarna. För att 

göra detta görs studien utifrån ett intersektionellt perspektiv för att analysera maktordningar 

som kön och etnicitet och hur dessa påverkar och förstärker varandra. Med innehållsanalys 

och semiotisk analys som metod, blir det övergripande resultatet att den kvinnliga 

huvudkaraktären i Aladdin får nya egenskaper i den nya versionen, dock finns fortfarande 

strävandet efter en man kvar samt även ett tydligt kvinnligt kroppsideal. Därmed kan 

slutsatsen dras att en förändring har skett inom området genus mellan Aladdinfilmerna 

producerade år 1992 och 2019, dock framställs öst fortfarande som annorlunda gentemot väst 

och en tydlig separation mellan dessa går att identifiera.    
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1. Introduktion 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till studien samt studiens syfte och frågeställning. 

Avslutningsvis i detta kapitel beskrivs uppsatsens disposition som beskriver vad varje kapitel 

handlar om och varför.  

1.1 Bakgrund  

Inom sociologin vill man förstå samhället och därför är sociologisk filmanalys intressant då 

denna vill identifiera antaganden bakom scenen som måste antas. Bakgrundsförståelsen som 

finns måste identifieras för att en sociologiskt relevant analys ska kunna göras (Bergesen, 

2016). Alla filmer kan användas som material för sociologiska studier. Ju mer populär filmen 

är, desto mer finns det att studera och analysera, eftersom mer information måste antas. En 

film kan analyseras genom att studera vad som sägs av skådespelarna, men det är också 

viktigt att analysera det som sägs och vad detta säger om de djupare antaganden av det 

samhälle som filmen producerades i (Ibid).  

Idén till denna studie väcktes till liv när jag gick för att se den nya versionen av Aladdin en 

sen sommarkväll i juni 2019. Disneys Aladdin från 1992 var den första filmen jag såg på 

biograf som barn och kanske var det redan där som mitt intresse för kulturer skapades. Att 

Disneys klassiker görs om i nya versioner är ett intressant kulturellt fenomen och har varit en 

del av masskulturen de senaste åren. Innan den nya versionen av Aladdin som 

uppmärksammas i denna uppsats kom ut, kom till exempel Djungelboken, Lejonkungen och 

Skönheten och odjuret ut samt många fler nya versioner. Vidare förväntas denna trend 

fortsätta och många fler av Disneys klassiker kommer att presenteras i nya versioner.  

Forskning av genus i animerad film visar att det skett en förändring på senare år i hur 

manlighet och kvinnlighet framställs. Kvinnliga karaktärer har fått mer manliga egenskaper 

och manliga karaktärer har fått mer kvinnliga egenskaper (Gillam & Wooden, 2008). Dock är 

strävandet efter samt beroendet av en man hos de kvinnliga karaktärerna fortfarande tydligt 

även i Disneys nyproducerade filmer (Wohlwend, 2012, s. 593–610).  

Aladdin är en filmberättelse som speglar ett samhälle i öst, men filmen är producerad av väst. 

Därför är det viktigt inkludera ett perspektiv som fokuserar på relationen mellan öst och väst. 

Av den anledningen skriver jag uppsatsen utifrån ett intersektionellt perspektiv, vilket innebär 

att skärningspunkten mellan olika maktordningar analyseras för att skapa en förståelse kring 
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hur olika kategorier samverkar i skapandet och upprätthållandet av under- och överordning. 

Människor tilldelas och placeras i kategorier utifrån de rådande normer som finns i samhället. 

Dessa kategorier ger oss olika levnadsvillkor och makt, beroende på till exempel kön och 

etnicitet. Maktordningen ger olika mycket makt till olika grupper.  

Hirdman (1988) menar att femininitet och maskulinitet är sociala konstruktioner och 

presenterade genussystemet i samband med en analys av kvinnors sociala underordning, 

vilken bygger på två grundpelare; isärhållande och hierarkisering. Said (1978, s. 64) menar i 

sitt verk Orientalism att väst har skapat bilden av öst som mystisk och irrationell, inte endast 

för att visa vad öst är, utan även för att visa vad väst inte är. Gemensamt för Hirdman och 

Said är att de använder isärhållande, underordning och hierarkisering som verktyg, även om 

de studerar olika områden, vilka berör genus/kön och etnicitet.  

En sociologisk analys av Disneys filmer ger oss idéer om en bredare syn samt skapar ett 

behov att konstruera om gamla filmer till versioner som är anpassade till dagens samhälle. 

Frågan blir då: vad blir resultatet av detta och vad händer när vi går tillbaka till gamla 

historier? Resulterar det i samma gamla traditionella könsroller eller skapas det något nytt? 

Finns det ett behov av förändring av genusdefinitionen i takt med att samhället förändras? 

Jag vill med denna uppsats undersöka om någon förändring har skett i konstruktionen av 

femininitet i Aladdin mellan 1992 och 2019. Framställs huvudkaraktären på samma sätt och 

utan förändring eller framställs hon på ett annat sätt än för 27 år sedan och i så fall, vilken 

sorts förändring har skett?   

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Samhället har förändrats sedan den första av Disneys versioner av Aladdin kom ut 1992. Av 

den anledningen är det intressant att undersöka på vilket sätt förändring av samhället uttrycks 

i nya versioner av gamla filmer. Uppsatsens syfte är därför att undersöka hur konstruktionen 

av femininitet förändras i Disneys filmatiseringar av Aladdin från 1992 samt 2019. Utifrån 

detta syfte har följande frågeställning formulerats: Vilka likheter och skillnader finns mellan 

dessa två filmatiseringar vad gäller hur femininitet skildras hos den kvinnliga 

huvudkaraktären? 
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Fältet av forskning av genus i animerad film är brett och därför är studien avgränsad till att 

beröra förändringar i konstruktionen av femininitet i filmerna om Aladdin för att jag på så sätt 

kan djupdyka i en filmberättelse och analysen blir därmed mer ingående.   

 

1.3 Uppsatsens disposition  

I nästa avsnitt redogörs för tidigare forskning inom områdena genus i animerad film samt 

etnicitet i animerad film. Detta följs av avsnitt 3.0 där teoretiska perspektiv presenteras. Dessa 

perspektiv har en tydlig koppling till ett intersektionellt perspektiv som avser att analysera 

skärningspunkten mellan olika maktordningar för att skapa en förståelse kring hur olika 

kategorier som till exempel kön och etnicitet samverkar i skapandet och upprätthållandet av 

under- och överordning. I avsnitt 4.0 går jag igenom metodval, tillvägagångssätt, avgränsning, 

etiska aspekter, trovärdighet och generaliserbarhet samt diskuterar begränsningar. Analysen 

redovisas i avsnitt 5.0, där resultatet tyder på en förändring av konstruktionen av femininitet i 

Disneys filmatiseringar av Aladdin. I kapitel 6.0 presenteras en avslutande diskussion där 

avsnitt 6.1 innehåller en summering av resultatet, avsnitt 6.2 innehåller en övergripande 

diskussionen om studien i förhållande till tidigare forskning och metod och avsnitt 6.3 

beskriver studiens slutsats och vidare forskning inom detta område.  
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2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som berör genus samt etnicitet i animerad film. 

Forskningen fokuserar antingen på genus eller etnicitet och därför presenteras dessa områden 

i separata rubriker. Tidigare forskning inom genus i animerad film visar att det har skett en 

förändring av framställning av kvinnliga och manliga karaktärer i amerikansk animerad film, 

dock är inte förändringen lika märkbar inom området etnicitet i animerad film. Urvalet av 

tidigare forskning har tagits fram genom noggrann sökning i Google Scholar. Alla valda 

artiklar har intressanta argument som berör Disneys filmer, genus och/eller orientalism, som 

är relevanta för uppsatsens ämne då denna studie undersöker förändringen i konstruktionen av 

femininet mellan Aladdinfilmerna producerade år 1992 och 2019. 

 

2.1.1 Forskning av genus i animerad film 

Det finns två riktningar i forskningen som berör genus i animerad film. Den ena är ett 

historiskt perspektiv som undersöker hur det såg ut förr, fram till 1990-talet. Den andra 

riktningen är ett samtida perspektiv som undersöker hur det ser ut idag.  

Forskning fram till 1990-talet beskriver att de kvinnliga karaktärerna är sekundära karaktärer 

och är mindre synliga samt får mindre taltid. Gillam och Wooden (2008) skriver att Disneys 

animerade filmer har kritiserats för sina stereotypa och traditionella könskonstruktioner i 

årtionden. De har studerat Disney's Pixar Studios produktioner sedan 1990-talet och menar att 

manliga rollfigurer är mer framträdande än kvinnliga rollfigurer. De manliga rollfigurerna 

framställs på liknande sätt genom att de har samma personlighet och egenskaper, och 

författarna ifrågasätter dessa filmer då jämställdhetssträvandet bör ske på båda könens villkor 

(Gillam & Wooden, 2008). 

Forskningen från denna tid visar är att det är tydliga kroppsideal och en överdriven 

kvinnlighet som presenteras i animerad film. Sexismen är tydlig och så även stereotyperna. 

Aladdin (1992) är en klassisk berättelse då den beskriver en pojke som ser en vacker flicka 

som kan beskrivas med “Disney-filosofin” enligt Giroux (2010). Han blir kär och vill gifta sig 

med den vackra flickan. Det är intressant att undersöka om någon förändring har skett fram 

till år 2019 och om den kvinnliga karaktären får en större roll eller om det fortfarande är 

samma underrepresentation av kvinnor. 
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 Film-och medieforskaren Amy M. Davis menar att Disney framställer tre typer av prinsessor: 

1) den moderlösa och kungliga genom sin far eller äktenskap, 2) den goda dottern som visar 

stor lojalitet till sin far genom att offra allt och 3) den modiga som är stark, självsäker och 

självständig (Davis, 2006). Här stämmer den kvinnliga huvudrollen i Aladdin in på den första 

typen av prinsessa enligt Davis.  

Giroux ställer sig kritisk till Disneys framställning av könsroller och menar att de kvinnliga 

karaktärerna får inta stereotypa kvinnliga ideal som långt tjockt hår, stora ögon och smal 

midja och de manliga karaktärerna framställs som viktigare än de kvinnliga. Giroux har 

analyserat detta i likhet med Gidney och Dobrow (1998) och menar att de kvinnliga 

karaktärerna är alltid underordnade manliga karaktärer samt har en önskan att gifta sig med en 

prins (Giroux, 2000, s. 118). Disneys Den lilla sjöjungfrun (1989) har analyserats av Giroux 

(2000) där han ger exempel från filmen som visar på en underordning av kvinnor. Exemplet 

är när en annan kvinnlig rollfigur säger till den kvinnliga huvudkaraktären att det inte är så 

illa att fråntas sin röstfråntas sin röst eftersom att män ändå inte tycker om kvinnor som pratar 

(Giroux, 2000, s. 118). En senare studie av Giroux visar att de kvinnliga karaktärerna 

fortfarande förhåller sig till ”Disney-filosofin” även tio år senare (Giroux, 2010). Disneys 

filmer främjar fortfarande sexism och Giroux menar att även om de kvinnliga karaktärerna 

framställs som starka och självständiga, är de fortfarande beroende av en man. Detta är 

oroväckande då en stor del av publiken är barn och dessa påverkas av Disneys framställning 

av könen (Giroux, 2010). 

 

2.1.2 Manliga och kvinnliga rollfigurer får mer blandade egenskaper 

Forskningen visar att det uppstått förändringar på senare år i hur manlighet och kvinnlighet 

framställs i amerikansk animerad film. De filmer som presenteras idag har inte lika tydliga 

traditionella könsroller som de hade förr. Den dominerande trenden är att manliga rollfigurer 

har fått mer feminina egenskaper i form av omsorg och kvinnliga rollfigurer har fått mer 

maskulina egenskaper i form av självständighet. En studie från 1995 visar att det inte har skett 

någon större förändring mellan 1970-tal fram till 1995 vad gäller könsrepresentation i 

tecknade serietidningar för barn. I denna studie kodades 175 nummer av 41 olika 

serietidningar till kategorierna: beteende, kommunikationsegenskaper och total samtalstid för 

manliga respektive kvinnliga karaktärer. Resultatet visade stora skillnader i framställning och 
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skildring av manliga och kvinnliga karaktärer. Även om båda könen skildrades stereotypiskt, 

var de manliga karaktärerna mer framträdande, fick mer samtalstid och syntes mer ofta än de 

kvinnliga (Thompson & Zerbinos, 1995).  

Även Gidney och Dobrow (1998) har forskat i ämnet och visar i sin studie att det finns tydliga 

stereotyper i de barnprogram och animerade filmer som de har undersökt. Studien bygger på 

en visuell analys av animerade barnprogram och resultatet visar på en tydlig 

underrepresentation av kvinnor (Gidney & Dobrow, 1998).    

Vidare forskning visar genom en studie från 2011 att Disneys skildringar av prinsar och 

prinsessors karaktärer med fokusering på beteende skiljer sig stort åt från varandra. Disneys 

filmer visar traditionella könsroller och även om dessa filmer har analyserats genom kodning 

av innehållet, visar studien att filmerna som undersökts visar alla någon typ av stereotyp 

könsskildring, även hos nyare filmer (Dawn et. al, 2011). Även om vi kan se en utveckling av 

genus hos Disneys prinsar och prinsessor visar studien att det fortfarande finns tydliga 

stereotyper av manligt och kvinnligt (Dawn et.al, 2011).  

Genom att studera Disneys nyare filmer kan vi konstatera att det har skett en utveckling av 

könskonstruktioner och en ny modell av maskulinitet har skapats. Utvecklingen har gått från 

en traditionell manlig könskonstruktion till att mer feminina egenskaper har accepterats hos 

manliga roller som till exempel ödmjukhet (Gillam & Wooden, 2008, s. 2–8). Gillam och 

Wooden (2008) menar vidare att även de kvinnliga rollfigurerna har utvecklats över tid och 

ger exempel på Askungen (1950), som framställs som hjälplös, har utvecklats till exempelvis 

Pocahontas (1995), som presenteras som en stark och självständig kvinna. Dock framställs 

Disneys nyare prinsessor fortfarande med traditionella egenskaper och utseendemässigt efter 

det kvinnliga kroppsidealet. Även strävandet efter och beroendet av en man är fortfarande 

tydligt även i Disneys nyare filmer (Wohlwend, 2012, s. 593–610). 

  

 

2.2 Forskning av etnicitet i animerad film 

Forskning av etnicitet i animerad film visar inte på en lika tydlig förändring som forskning 

inom genus i animerad film, men vi kan tydligt se vad forskningen inom detta område 

koncentrerar sig på, vilket är tre områden: att den onda är den andre, utseende samt 

exotifiering. 
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Tidigare forskning inom etnicitet i amerikanska filmer eller filmer som har producerats i 

Hollywood visar att det är vanligt att människor från mellanöstern representerar fienden i 

filmer och dessa filmer visar tydliga stereotyper. Forskningen är dock mer fokuserad på 

spelfilmer med verkliga skådespelare (se t ex Shaheen, 2001) och flera studier fokuserar på 

terrorism. Även om Aladdin inte handlar om terrorism, anser jag att det är viktigt att studera 

hur fältet av forskning ser ut idag då många amerikanska studier som handlar om etnicitet 

nämner terrorism och många filmer producerade i Hollywood använder araben som fiende. 

Den amerikanske medieforskaren Jack G. Shaheen, specialiserad på rasism och orientalism 

inom populärkultur, har ägnat stora delar av sin karriär till att forska om arabers stereotyper i 

populärkultur, och även om den negativa föreställningen som har skapats kring asiater, 

afrikaner och den nordamerikanska urbefolkningen. Shaheen har skrivit ett flertal böcker och 

över 300 essäer inom detta område samt analyserat 1000 amerikanska filmer producerade 

mellan år 1896 och 2000 och menar att 936 av dessa visar en negativ bild av araber och Islam 

(Shaheen, 2001). Shaheen nämner inte tydligt varför Hollywood har producerat dessa filmer, 

utan fokuserar mer på att skapa en förståelse för hur mycket Hollywood stereotypiserar 

människor från andra kulturer. Shaheen menar också att detta har skett på grund av 

ekonomiska faktorer och uppmanar att forska inom området genom att informera andra 

människor om hur farligt det är att nedvärdera andra etniciteter (Shaheen, 2001, 2009). 

 

Jack Estes har skrivit en artikel som är baserad på Shaheens verk, dock fokuserar Estes mer 

på den 50 minuter långa dokumentär som har gjort om Shaheens verk där Shaheen 

kommenterar och illustrerar exempel med hjälp av klipp från de 936 filmer som han nämner i 

sin bok. Estes menar att Shaheen utgör två viktiga punkter: hur araben blir negativt 

stereotypiserad från början av 1900-talet och blir den ”mest förtalade” etniska gruppen och 

hur stereotyperna återspeglar ett specifikt politiskt perspektiv (Estes, 2008). Shaheen menar 

att araben framställs som våldsam, dum, girig och att Hollywood har skapat en plats som han 

kallar för ”arab-land” som består av ”miljardärer, magdansare och bombplan” (Shaheen, 

2009). Denna bild av araben kom till strax före andra världskriget och har existerat sedan 

dess. Shaheen menar att väst har en tendens att tro på myten om araben som ”den andre” 

individen, och som är motsatsen till den västerländska befolkningen (Estes, 2008). 

 

Generella studier om Disney som har gjorts menar att flera av Disneys filmer, däribland 

Aladdin, har en rasistisk antydan där de onda karaktärerna tecknas som mörkare och med en 

annan etnicitet än de goda karaktärerna (Giroux 2000). Den amerikanske Cultural Studies-
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forskaren Giroux hävdar till exempel att Disney vill förmedla att de som har en annorlunda 

etnicitet än den västerländska beskrivs som underlägsna, vilket går att likna med hur Said 

beskriver hur väst framställer öst i sitt verk Orientalism (1978). Giroux menar att Disney har 

en främlingsfientlig historia och denna visar sig i flera av Disneys sagor med skildringar av 

rasidentiteter (Giroux, 2000). Att Aladdin tecknas som en vit amerikan inspirerad av Tom 

Cruise och inte som en pojke från Mellanöstern, medan andra arabiska rollfigurer i filmen 

tecknas med typiska arabiska drag har fått reaktioner (Giroux 2000, Shaheen 1993). Kritik har 

även riktats mot Aladdin vad gäller de kvinnliga rollfigurerna, då de tecknas stereotypiskt 

med smala midjor, stora ögon och små näsor samt att det finns en tydlig underrepresentation 

av kvinnor (Giroux 2000, Dobrow och Gidney, 1998). 

 

Forskning visar även att animerad film som utspelar sig i en annan kultur än den 

västerländska skildras som vacker, romantisk och det finns en tydlig exotifiering. Kvinnliga 

karaktärer med en annan etnicitet än den västerländska framställs med överdrivna ideal och är 

mer sekundära än kvinnliga karaktärer med västerländsk etnicitet. Medieforskaren Marwan 

M. Kraidy har analyserat Aladdin (1992) och diskuterar filmens underförstådda mening. 

Kraidy läser filmen med kritiska ögon, men reser också invändningar mot den kritik filmen 

fått av andra. Kraidy menar att Aladdin även kan betraktas som ett uttryck för postmodernitet. 

Den inledande delen av texten till sången ”Arabian Night” som spelas i filmen har fått kritik 

för att vara nedvärderande mot araber (Shaheen, 1993). Kraidy menar dock att vid närmare 

granskning riktar sig inte det underförstådda i filmen till endast araber, utan sträcker sig till 

andra stereotypiska minoritetsgrupper och subkulturer som inte är vita, män, från väst eller 

utvecklade. Han nämner att det finns andra drag än de arabiska hos karaktärerna, till exempel 

afrikanska drag samt att hela filmen är en blandning av kulturella uttryck från Indien, 

Mellanöstern, Islam och länder i Afrika (Kraidy, 1992).  

 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning  

Det är viktigt att lyfta de viktigaste punkterna från den tidigare forskning som jag har 

presenterat. Dessa är att det skett en förändring i framställningen av kvinnlighet respektive 

manlighet i amerikansk animerad film de senaste åren, där kvinnliga egenskaper hos de 

manliga karaktärerna är mer accepterade och de kvinnliga karaktärerna får mer manliga 

egenskaper i form av självständighet. Dock är det fortfarande en tydlig strävan efter en man 
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hos de kvinnliga karaktärerna. Kvinnliga karaktärer är fortfarande sekundära karaktärer och 

har tydliga kroppsideal. När det gäller etnicitet har det inte skett någon större förändring. Den 

onde skildras ofta som ”den andre” med brytning och ett specifikt utseende. Det finns även en 

exotifiering när andra kulturer än den västerländska skildras i amerikansk animerad film och 

platsen där filmen utspelar sig beskrivs som annorlunda och motpolen till väst.     

Studien syftar till att undersöka förändringen i konstruktionen av femininitet i filmerna om 

Aladdin från 1992 och 2019. Vad som inte berörs lika mycket i den tidigare forskningen är att 

det finns ett behov av att titta på förändring av framställning av genus och etnicitet. Därför är 

min förhoppning att denna studie ska bidra till att denna kunskapslucka ska kunna täckas med 

hjälp av mitt arbete som studerar förändringen i en specifik filmberättelse.   

 

3. Teoretiska perspektiv 

Utgångspunkten för det teoretiska perspektivet är intersektionalitet. Då mitt syfte med denna 

studie är att undersöka hur konstruktionen av femininitet förändras i Disneys filmatiseringar 

av Aladdin är ett intersektionellt perspektiv relevant, eftersom att både genus och etnicitet 

berörs. Intersektionalitet innebär att beskriva hur maktordningar som kön och etnicitet 

återskapar ojämlikhet då dessa faktorer påverkar och förstärker varandra. Vid ett 

intersektionellt perspektiv kan inte kön separeras från klass eller etnicitet och det som 

studeras är dessa maktordningar samt hur dessa skapas och upprätthålls (De los Reyes & 

Mulinari, 2005, s. 27). I denna uppsats studeras förändring i konstruktionen av femininitet i 

filmerna om Aladdin där både kön/genus och etnicitet berörs. De valda teoretiska 

perspektiven är viktiga pelare till min studie. Jag kommer först att presentera innebörden av 

intersektionalitet och därefter presentera de teoretiska perspektiv som jag har valt, vilka är 

Hirdman (1988) och Said (1978). Avslutningsvis presenterar jag även kopplingen mellan 

Hirdman och Saids teorier. Urvalet av teoretiska perspektiv har tagits fram genom noggrann 

läsning och sökning i Södertörns bibliotek. Valda teoretiska perspektiv har även valts på 

grund av tidigare kännedom om teoretikerna. Teorierna berör intersektionalitet, genus, 

etnicitet samt orientalism och alla har en tydlig koppling till uppsatsens ämne som är 

förändring i konstruktionen av femininet mellan Aladdinfilmerna producerade år 1992 och 

2019. 
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3.1 Intersektionellt perspektiv 

Intersektionalitet är ett analytiskt verktyg som används för att undersöka de verktyg som 

konstruerar ojämlikhet för att identifiera maktstrukturer. Genom att använda sig av ett 

intersektionellt perspektiv kan detta bidra till att synliggöra samspelet mellan olika 

maktordningar. Begreppet intersektionalitet innebär att beskriva hur maktordningar och även 

diskrimineringsgrunder påverkar och förstärker varandra, då variabler som kön, etnicitet och 

klass förklaras genom ett beroende av varandra (De los Reyes, Mulinari, 2005). Makt kan 

förstås som en multidimensionell konstruktion som bygger på kön, klass och etnicitet som 

basis (ibid). Intersektionalitet innebär att variabler som kön/genus och etnicitet plockas isär 

för att förstå hur dessa påverkar varandra. Begreppet är kärnan till ett teoretiskt perspektiv 

som får forskaren att se verkligheten med nya ögon samt ifrågasätta kunskapen om den 

sociala ordningen som vi lever i idag (De los Reyes, Mulinari, 2005, s. 23). Eftersom att flera 

maktordningar kan påverka människor samtidigt, utövas inte makt ensamt utan på flera nivåer 

samtidigt som bidrar till att människor placeras in i olika kategorier. Intersektionalitet är ett 

verktyg som hjälper studerandet av hur makt bildas utifrån skillnader som är socialt 

konstruerade och som förändras i olika samhällen. Genom att använda detta verktyg kan 

maktrelationer som till exempel hur olika former av manlig överordning samarbetar för att 

upprätthålla kontrollen över kvinnor studeras (De los Reyes, Molina, Mulinari, 2006).  

 

Det finns olika dimensioner av sociala hierarkier, makt och ojämlikhet. Människor som har 

sina rötter utanför västvärldens gränser görs till avvikande och annorlunda och klassas därmed 

som främlingar. Glorifierandet av väst skapar ett hinder för att kunna erkänna och värdesätta 

andra alternativa former. (De los Reyes, Molina, Mulinari, 2006, s. 11–16). Vidare beskrivs 

en hierarkisk skala där nordeuropéer placeras högst upp och icke-européer från muslimska 

länder placeras längst ner (De los Reyes, Molina, Mulinari, 2006, s. 295–317), vilket ligger i 

linje med vad Said menar i sitt verk Orientalism (1978) då han skriver att människor från öst 

beskrivs som avvikande, annorlunda och som främlingar samt att öst är underordnad väst. 

Raser är sociala konstruktioner då det inte finns några genetiska skillnader mellan människor 

som kan förklara skillnader i socialt beteende eller kulturella skillnader (De los Reyes, 

Molina, Mulinari, 2006, s 25). Det är underliggande föreställningar om rastillhörighet som ger 

upphov till differentiering i samhället. Makt kan inte konstrueras utan dikotomiska 

föreställningar om likhet och olikhet, vilka tillhandahålls av patriarkala och rasistiska 

ideologier (Ibid).  
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För att anta ett intersektionellt perspektiv har jag valt att kombinera två teoretiska perspektiv: 

Hirdmans teori om genussystemet och Saids teori om Orientalism (1978) för att på så sätt 

undersöka förändring i konstruktionen av femininitet i Aladdin.  

 

 

3.2 Genussystemet 

För att studera förändringen i konstruktionen av femininitet i filmerna om Aladdin hos den 

kvinnliga huvudkaraktären har jag valt att anta ett genusperspektiv. Historikern Yvonne 

Hirdman skrev 1988 om genussystemet och därmed presenterades begreppet genus i Sverige, 

från engelskans gender. Hirdman ville göra en tydlig skillnad på kön och genus, där kön 

syftar till det manliga eller kvinnliga könsorgan du föds med och genus är socialt 

konstruerade egenskaper som vi formas till och som klassificeras som manliga eller kvinnliga 

egenskaper. Dessa egenskaper internaliseras vi in i, det vill säga att vi föds in i ett visst 

tankesätt om vad som är kvinnligt respektive manligt (Hirdman, 1988). Hirdman menar att 

segregeringen mellan män och kvinnor upprätthålls genom något som hon kallar 

genuskontrakt vilket innebär att det finns en idealtyp av båda könen som förklarar hur män 

och kvinnor interagerar med varandra. Män och kvinnor förväntas att bete sig på ett speciellt 

sätt utifrån de rådande normer som existerar i samhället. Idén med genuskontraktet är att när 

vi beter oss på ett sätt som anses vara typiskt för könet, deltar vi i ett rollspel som alla 

individer har skrivit under på och deltar i (Hirdman, 1997, s. 400–418). Detta kontrakt har 

ärvts från tidigare generationer och resultatet blir att genussystemet upprätthålls. Målet för att 

uppnå jämställdhet är att söka sanningen genom att gå emot förutfattade meningar om vad 

som är manligt och kvinnligt för att ifrågasätta den manliga normen som existerar (Hirdman, 

1988, s. 15–17). 

Hirdman visar genom tre formler hur kvinnan beskrivs i jämförelse med mannen som anses 

vara normen:  

• A-icke A beskriver att kvinnan är en icke-man, kvinnan avviker från den normativa 

mannen.  

• A-a beskriver att kvinnan inte är lika fullgången som mannen, hon är inte lika 

utvecklad som mannen.  

• A-B beskriver en total separation där mannen och kvinnan isärhålls i skilda rum. 
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Dessa formler bidrar till det som Hirdman menar om genuskontrakt (Hirdman, 2003, s. 25–

51).  

Genussystemets grundpelare är isärhållning mellan könen och manlig överordning. Med 

isärhållande mellan könen menar Hirdman att män och kvinnor är varandras motsatser och 

hålls isär och därmed bildas en segregation mellan könen och detta bidrar till att män och 

kvinnor befinner sig på olika arenor i samhället. Den manliga överordningen visar sig genom 

att manliga egenskaper befinner sig högre upp i hierarkin och är mer värdefulla och därmed 

blir mannen normen och kvinnan blir undantaget och det som avviker från normen. Hirdman 

menar vidare att detta genussystem upprätthålls av båda könen genom att vi internaliseras in i 

ett visst tankesätt där mannen är överordnad kvinnan (Hirdman, 1988). 

Genom analyser kan vi synliggöra de mekanismer som ger upphov till ojämställdhet. Dock 

menar Hirdman att idéerna kring genussystemet inte egentligen är någon teori, utan ett 

beskrivande begrepp om könens ordningsstruktur som upprätthålls genom dikotomi och 

hierarki. Med dikotomi menas principen att manligt och kvinnligt inte bör blandas och med 

hierarki menas att mannen är normen. Hierarkin är basen för andra sociala ordningar som till 

exempel ekonomiska och sociala (Hirdman, 1988, s. 10).  

För att det ska ske en förändring av genussystemet är den största förändringsfaktorn 

människors tankar, då män och kvinnor har samma förmåga att tänka, uppleva och förstå. 

Därmed kan den största förändringskraften förklaras i könens likhet (Hirdman, 1988, s. 29–

34). 

Syftet med studien är att undersöka förändring i konstruktionen av femininitet i filmerna om 

Aladdin och därför är Hirdmans genusteori relevant som teoretiskt perspektiv, då hon menar 

att genus är socialt konstruerade egenskaper som vi internaliseras in i och som klassificeras 

som manliga eller kvinnliga egenskaper. Då mannens egenskaper anses vara normen och mer 

värdefulla då mannen befinner sig högre upp i hierarkin blir kvinnan undantaget och det som 

avviker från normen. Min studie vill undersöka likheter respektive skillnader vad gäller 

konstruktionen av femininitet hos den kvinnliga huvudkaraktären i filmerna om Aladdin. Av 

den anledningen kan detta teoretiska perspektiv hjälpa till att besvara min frågeställning.  
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3.3 Maktrelationen mellan öst och väst  
Hur konstruktionen av femininitet hos den kvinnliga huvudkaraktären i filmerna om Aladdin 

har förändrats är studiens syfte. Filmerna om Aladdin är skapade av väst, men speglar öst, och 

därför är det även viktigt att anta ett teoretiskt perspektiv som fokuserar på maktrelationen 

inom variabeln etnicitet.    

 

Postkoloniala teorier menar att det fortfarande existerar kvarvarande effekter i vissa delar i 

världen efter industrialismen och kolonialismen. Kärnan i postkoloniala teorier är skapandet 

av bilden av västvärlden som modern och upplyst, som har gjorts genom skapandet av öst 

som mystisk och irrationell. Detta har skapats av väst, inte bara för att veta vad öst är, utan 

också för att veta vad väst inte är (Said, 1978, s.64). Orienten skapades som ett redskap för att 

kunna definiera sin motpol Europa som vill bevisa sig överlägsen orienten, som beskrivs av 

väst som svag och annorlunda (Ibid). Synen på orienten präglas av att väst är överordnat öst, 

som ses som annorlunda och som en annanhet till väst. 

 

Said skrev sitt verk Orientalism (1978) som kom att bli en viktig del av postkolonial teori. 

Said menar att västvärlden, vilka han menar USA och Europa, har haft monopol på den 

kunskap som har producerats om mellanöstern och orienten. Dock bygger denna kunskap på 

förutfattade meningar. Orientalismen innebär, enligt Said, hur mellanöstern framställs genom 

en orientalisk diskurs i västvärlden (Said, 1978). Verktyg som Said använder är isärhållande, 

underordning och hierarkisering. Han beskriver ett isärhållande mellan väst och öst och en 

hierarkisering där öst är underordnat väst. Orientens befolkning ansågs av västvärlden inte 

veta vad som är bäst för dom och inte vara kapabla till att fatta viktiga beslut och väst ansågs 

sig inneha mer kunskap om Orienten än vad orientaler själva hade (Said 1978, s. 104). 

 

Said menar att orsaken till detta är att imperialisterna behöll makten i de koloniserade 

områdena. Detta skedde enligt Said via indoktrinering med hjälp av skönlitteratur (Said, 1978, 

s. 15) Litteratur och språket var de verktyg som användes för att skapa en motpol till väst och 

detta var enligt Said en del i processen för att konstruera och bibehålla den koloniala 

maktpositionen. Detta påverkar inte bara väst att inta en överlägsen position utan också öst att 

känna sig underlägsen (Loomba 2008, s. 86). Hirdman skriver att ”vi bestämmer oss i världen 

genom att bestämma den andra” (Hirdman, 1988, s. 13) vilket ligger i linje med vad Said 

(1978) skriver då han menar att väst definierar sig själva genom att beskriva vad öst är och 

vad väst inte är (Said, 1978). 
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Viktigt att lyfta är den kritik som har riktats mot postkoloniala teorier under åren. En stor del 

av kritiken innebär att postkoloniala studier studerar hur kolonialismen har skapat binära 

motpoler och uppkomsten av diskursen om existerande skillnader mellan olika folkgrupper 

eller “raser” och detta resulterar i att skillnaderna förstärks och därmed reproduceras då de 

pekar starkt på olikheterna (Loomba, 2008, s. 117). Saids verk grundar sig i fokus på 

annanhet och detta får en motsatt effekt än planerat då effekten blir en upprätthållning av 

maktordningar där “den andre” blir underordnad. En annan kritik är att postkoloniala studier 

oftast utgår från forskning från västerländsk litteratur och inte utifrån litteratur från de 

koloniserades perspektiv (Loomba, 2008, s. 63). Vad gäller Saids teori, fokuserar denna på 

hur väst använder öst för att tydligt se skillnader och försvara sig själva. Saids teori har fått 

kritik gällande att den endast tar upp hur väst målar upp öst och inte tvärtom (Buruma, 

Margalit, 2004). 

 

Detta teoretiska perspektiv kommer att hjälpa till att besvara min frågeställning då Said 

fokuserar på maktrelationen mellan öst och väst i form av separation mellan öst och väst och 

en hierarkisering där öst är underordnad väst. Filmerna om Aladdin är skapade av väst, men 

beskriver ett samhälle i öst, och därför är Saids teoretiska perspektiv viktig för min studie.    

 

3.4 Kopplingen mellan teoretiska perspektiv och min studie 
Det finns en tydlig koppling mellan Hirdmans teoretiska perspektiv och Saids teori, vilken är 

att de båda använder separation, underordning och hierarkisering som mekanismer, även om 

de studerar två olika områden: kön/genus och etnicitet. Said koncentrerar sig på 

underordningen av öst gentemot väst samt separationen mellan öst och väst medan Hirdman 

koncentrerar sig på underordningen och separationen utifrån en könsaspekt där kvinnan är 

underordnad mannen. Dessa teorier är länkade till min studie då dessa mekanismer ligger till 

grund för det jag vill undersöka: förändring i konstruktionen av femininitet hos den kvinnliga 

huvudkaraktären i filmerna om Aladdin, och inom ett intersektionellt perspektiv kan inte kön 

separeras från etnicitet (De los Reyes & Mulinari, 2005).    

Ett intersektionellt perspektiv innebär att undersöka ojämlikheten som konstrueras för att 

kunna identifiera maktstrukturer i samhället. Med detta perspektiv vill vi se hur faktorer som 
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kön/genus och etnicitet påverkar och förstärker varandra, då de förklaras genom ett beroende 

av varandra.    

Hirdman menar att vi internaliseras in i ett tankemönster där mannen är överordnad kvinnan. 

Mannen är normen och kvinnan är det som är annorlunda och avvikande. Men på samma sätt 

som vi internaliseras in i detta tankesätt, internaliseras vi även in i tankesättet att västvärlden 

är överordnad öst vilket Said beskriver. Där är väst som är normen och öst är annorlunda och 

det som avviker från normen. En kombination av Hirdmans och Saids teorier om hierarki 

resulterar i att om du är kvinna och har en annan etnisk bakgrund än den västerländska är du 

absolut längst ner i hierarkin.  

 

Detta teoretiska ramverk kommer att användas för att undersöka konstruktionen av 

femininitet i filmerna om Aladdin från 1992 och 2019.  

 

 

4. Metod 

I detta kapitel kommer studiens arbetsprocess att beskrivas. Jag börjar med att beskriva valet 

av analysmetod vilket är en kvalitativ innehållsanalys samt semiotisk analys. Därefter 

beskriver jag vilka avgränsningar som har gjorts och varför, tillvägagångssätt samt etiska 

aspekter. Avslutningsvis beskriver jag trovärdighet och generaliserbarhet och avslutar med att 

kort diskutera begränsningar.   

 

4.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Textanalys används inte för att förstå texten som sådan utan för att förstå någonting i 

samhället som texten är ett uttryck för. Därför handlar textanalys om kontextualisering: att 

analysera texten i sitt sammanhang (Svensson, Ahrne, 2015, s. 175). 

En kvalitativt inriktad innehållsanalys är ett av de vanligaste sätten att utföra en kvalitativ 

analys av dokument. Syftet är att söka efter bakomliggande teman i materialet som har 

analyserats (Bryman, 2011, s. 505).  
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För att göra en kvalitativ innehållsanalys behöver du som första steg formulera en 

forskningsfråga. Därefter ska du bekanta dig med dokumenten som ska analyseras. Det är 

viktigt att skapa några kategorier som hjälper till att styra datainsamlingen. Då mitt ämne är 

att undersöka förändringen av femininitet i filmerna om Aladdin, är relevanta kategorier till 

exempel traditionella könsroller, moderna kvinnliga och manliga egenskaper, hierarki och 

isärhållande. Nästa steg är att pröva dessa kategorier mot en del av materialet. Utifrån detta 

kan kategorierna revideras för att få fram ett schema som kan användas till hela datamaterialet 

(Bryman, 2011, s. 506). Forskaren ska hela tiden försöka revidera teman och kategorier som 

sorteras fram under genomgången av dokumenten (Bryman, 2011, s. 505).     

Innehållsanalys kan jämföras och kompletteras med semiotisk analys som med fördel kan 

användas vid till exempel undersökning av könsroller i tecknade serier (Bryman, 2011, s. 

281–284). Denna form av analys ska jag nu beskriva.  

  

4.2 Semiotisk analys 

En semiotisk analys innebär studiet av tecken och brukar definieras som “läran om tecken” 

(Bryman, 2011, s. 28). Denna metod används för att analysera symboler i vardagen där 

företeelser betraktas som texter. Jag kommer i denna studie att betrakta filmerna som texter. 

Tecknet består av en signifiant, det vill säga det som pekar på en bakomliggande mening, och 

det signifierande, det vill säga innebörden av det som en signifiant pekar mot. När du ser en 

bild ser du först vad den föreställer. Därefter binder du samman denna bild med ett fenomen 

med hjälp av tidigare erfarenheter, känslor och antaganden (Bryman, 2011, s. 506–509). Inom 

semiotik delas bildanalysen upp i två nivåer: denotativ och konnotativ mening. Denotativ 

mening innebär den mer uppenbara meningen, bildens faktiska beståndsdelar, medan 

konnotativ mening innebär innebörden vilken förknippas med en viss social kontext, det vill 

säga att på denna nivå tolkar man bilden och dennes betydelse. Betydelsen ligger i att hitta en 

djupare liggande mening i det som studeras och avslöja dolda meningar (Bryman, 2011, s. 

506–507).  

Inom semiotik är det mottagaren, det vill säga läsaren eller i mitt fall den som tittar på filmen, 

som har en betydande roll vad gäller hur tecken uppfattas eftersom att det är den som tittar 
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som skapar textens betydelse. Detta görs genom dennes attityd, känslor och erfarenheter. 

Dock tolkas alltid tecken olika av olika människor, vilket inom semiotik kallas för polysemi. 

Detta ger tittaren en föreställning om en verklighet (Bryman, 2011, s. 506–507).  

 

En semiotisk analys inom film undersöker hur implicita budskap och tecken i en scen kan 

uppfattas och varför just detta väcker känslor hos konsumenten. Det handlar därför om att 

identifiera, lyfta fram och tolka innebörden av tecken utifrån den kulturella kompetens du har, 

då normer som finns i en viss kultur kan påverka tolkningen (Bryman, 2011, s. 282–285, 506–

507).   

 

 

4.3 Urval och avgränsning 

Jag ville i denna uppsats uppmärksamma det kulturella fenomenet att Disneys klassiker görs 

om i nya versioner och valde därför att rikta in mig på en specifik filmberättelse. Jag valde 

filmerna om Aladdin för att det 2019 kom ut en nyinspelad version av denna film. Det blir då 

intressant att studera närmare vilka förändringar som har skett under dessa 27 år.  Jag valde 

att rikta in mig på en specifik filmberättelse för att på så sätt kunna fördjupa mig i denna. 

Ursprungligen hade jag en plan att endast analysera versionen från 1992, men då detta har 

gjorts tidigare, vill jag bidra med ny forskning och valde därför att studera båda versionerna 

för att undersöka om någon förändring har skett i konstruktionen av femininitet.  

 

Jag har valt att använda mig av materialet på originalspråk vilket är engelska. Detta val 

gjordes för att vid analys av en dubbad film skapas ett ytterligare led av tolkning, och jag vill 

komma så nära den visuella texten som möjligt för att analysera både indirekta och direkta 

budskap, då jag i en sociologisk analys av film vill identifiera vilken bakgrundsförståelse som 

finns (Bergesen, 2016).   

 

 

 

 



 

 

18 

 
 
 
 
 

4.4 Tillvägagångssätt 

Innan jag började med denna studie och valde detta ämne som mitt uppsatsämne hade jag 

redan sett båda filmerna om Aladdin. Det betyder att jag redan hade en uppfattning samt en 

del förkunskaper och erfarenheter av filmerna innan jag började samla in min data.  

 

Det första steget var att läsa in mig på litteratur vilket gjordes via Google scholar och Söder 

scholar där jag hittade relevant tidigare forskning om ämnet. Jag sökte även information i 

biblioteksböcker där jag fann bland annat Giroux (2000, 2010). Därefter funderade jag på mitt 

urval och formulerade syftet med studien för att sedan bestämma frågeställningar.   

 

Jag tittade på båda filmerna två gånger vardera och förde anteckningar samtidigt för att samla 

in så mycket information som möjligt. Jag tittade i tio minuter, sedan pausade jag filmen och 

antecknade vad jag hade sett och vad jag hade hört. Jag fokuserade på musiken, dialoger och 

valde ut åtta scener, fyra i varje film, som pekar på ett maktförhållande som är värt att 

diskutera samt för att identifiera skillnader i genusrepresentation. Dessa scener tittade jag 

ytterligare ett antal gånger på och förde anteckningar samtidigt. Jag valde bort intervjuer och 

enkätundersökningar då detta skulle resulterat i andra människors upplevelser av filmerna, 

och inte en djupgående analys av hur filmerna skildrar femininitet och om någon utveckling 

har skett.  

 

Efter att jag tittat på filmerna två gånger vardera samt fört anteckningar med vetskapen om 

den tidigare forskning som finns på fältet funderade jag över vilken genusteori som skulle 

appliceras på detta. Jag hade tidigare läst om Hirdmans genusteori samt Saids verk 

Orientalism (1978), vilka båda pekar på separation och makt, och bestämde mig därför för att 

studera dessa djupare.   

 

Vid bearbetning av materialet läste jag mina anteckningar och märkte ut koder, som jag sedan 

kunde sätta in i fyra kategorier och åtta underkategorier, vilken resulterade i två teman. De 

fyra kategorierna blev: ökad jämställdhet, nya egenskaper, tal och utseende samt ojämlikhet. 

De åtta underkategorierna blev: kvinnan som sekundär karaktär, kvinnan får en större plats, 

traditionella könsroller, kvinnan får manliga egenskaper, feminina drag hos manliga 

rollfigurer, ett stereotypiskt utseende, brytning och dialekt hos den andre samt separation. De 

åtta underkategorierna skapades efter tolkning av de fyra kategorierna. Ur underkategorierna 



 

 

19 

 
 
 
 
 

kunde jag sedan märka ut två relevanta teman för min uppsats vilka blev 1) från traditionella 

könsroller till den moderna kvinnan och mannen samt 2) en viss grad av förändring.  

 

Följande steg var att analysera mitt material genom mina valda teoretiska utgångspunkter som 

jag presenterar i avsnitt 4.0. Avslutningsvis förde jag en diskussion av mitt resultat samt vilket 

förhållande det har till tidigare forskning. Jag diskuterade även övriga tankar i det avslutande 

avsnittet samt funderade över vidare forskning. Eftersom att jag valde att samla in mitt 

material först och sedan fundera över vilken teori som är relevant att applicera resulterar detta 

i en induktiv ansats.  

 

4.5 Etiska aspekter 

God etik innebär att jag som forskare måste ta hänsyn till vissa punkter när jag utför min 

forskning och skydda medverkande individer. Jag måste visa hänsyn och respekt för de 

individer som medverkar då ”etiken är en teori för moralen, som är praktiken”. 

(Vetenskapsrådet, 2011, s. 15). Viktiga punkter är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa fyra områden rör anonymitet, frivillighet, 

konfidentialitet och integritet (Vetenskapsrådet, 2011). Dessa är dock mer viktiga att tänka på̊ 

när du utför forskning som innehåller intervjuer eller observationer och inte som i mitt fall där 

jag använder mig av offentligt material. 

 

4.6 Trovärdighet och generaliserbarhet 

Jag har valt att i denna uppsats diskutera trovärdighet och generaliserbarhet, och inte validitet 

och reliabilitet då dessa begrepp är anpassade för en kvantitativ forskning (Bryman, 2011, s. 

351) och inte för en kvalitativ forskning som är grunden i denna uppsats. Trovärdighet 

innebär att empirin är seriös och även relevant för problemställningen. Trovärdighet handlar 

om att läsaren ska tro på den hen läser för att studien i fråga ska få genomslag i forskarvärlden 

och i samhället. Om författaren lyckas övertyga läsaren om att resultaten är trovärdiga har 

studien lyckats (Svensson, Ahrne, 2015, s. 24–25).  

Inom kvalitativ forskning beskrivs bland annat två områden som är viktiga för att uppnå 

trovärdighet: transparens och triangulering. Transparens innebär att forskningsprocessen går 
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att diskutera och kritisera. Det är viktigt att författaren tydligt redogör för hur processen har 

gått till så att läsaren förstår hur författaren har tänkt och resonerat kring metodvalen. Denna 

transparens bidrar till kvalitet och trovärdighet (Svensson, Ahrne, 2015, s. 25–26). 

Triangulering innebär att flera metoder, teoretiska perspektiv eller forskare kombineras för att 

studera ett och samma fenomen då detta resulterar i en mer objektiv samt korrekt beskrivning, 

än om endast en metod skulle användas. Om liknande resultat uppnås med olika metoder eller 

teoretiska perspektiv ökar studiens trovärdighet (Svensson, Ahrne, 2015, s. 25–26). Av den 

anledningen har jag valt att i denna studien använda mig av flera teoretiska perspektiv som 

presenteras i avsnitt 4.0 samt två metoder vilka är innehållsanalys och semiotisk analys. Dock 

finns kritik till trianguleringstanken och av den anledningen kommer jag att diskutera 

begränsningar i nästa rubrik.  

Generaliserbarheten inom kvalitativ forskning brukar lyftas fram av kritiker för att peka på 

forskningens svagheter. Även om kvalitativ forskning inte kan arbeta med generaliseringar på 

samma sätt som en kvantitativ forskning så betyder inte detta att generalisering är irrelevant 

för denna typ av forskning. Det görs inga sannolikhetskalkyler inom kvalitativ forskning och 

generaliseringsanspråk bör göras med försiktighet vid resultatens överförbarhet till andra 

områden. Detta används för att säga något om en större population eller en annan miljö än den 

som har studerats (Svensson, Ahrne, 2015, s. 26–27). 

Ett sätt är att relatera studiens resultat till allmänna teoretiska ramverk, vilket kallas teoretisk 

generalisering. Ett sätt att göra detta är att ställa sig frågan: vad är det jag har studerat ett 

exempel på? (Svensson, Ahrne, 2015, s. 27–28). I mitt fall, som studerar förändring av 

konstruktionen av femininitet i Aladdin kan detta vara ett exempel på förändring av genus där 

kvinnliga och manliga karaktärer har fått mer blandade egenskaper, vilket tyder på ökad 

jämställdhet i Disneys filmer.   

 

 

4.7 Begränsningar 

Trianguleringstanken bör användas med försiktighet då den utgår från att det enbart finns en 

sanning som kan beskrivas med hjälp av flera olika metoder eller teoretiska perspektiv 

(Svensson, Ahrne, 2015, s. 26). 
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Samhället är ett komplext studieobjekt och kan beskrivas på olika sätt beroende på vilket 

perspektiv man antar, samt vilken förförståelse man har. En fördel med kvalitativ forskning är 

att flera beskrivningar tillåts för ett och samma fenomen. Generalisering vid kvalitativ 

forskning bör alltid göras med stor försiktighet och stor självkritik. Kvalitativ forskning måste 

alltid undersökas, diskuteras och argumenteras (Svensson, Ahrne, 2015, s. 28). 

Innehållsanalys som metod har många fördelar, bland annat att det är en öppen 

forskningsmetod och ses därför som en objektiv analysmetod. Det är även en metod som 

innehåller ett flexibelt tillvägagångssätt. Dock finns en del svaga sidor med metoden. Dessa är 

till exempel att det är svårt att ställa frågan varför något sker. Man kan bara spekulera i svar 

utifrån sin analys, men inte få svar på varför. Det finns även en risk att dra icke hållbara 

slutsatser då en till exempel letar efter traditionella markörer för manligt och kvinnligt 

(Bryman, 2011, s. 296–298).  

Jag vill även lyfta att denna studie bygger på mina tolkningar och även om jag försöker vara 

objektiv kan resultatet komma att påverkas.  

 

 

5. Resultat och analys 

Materialet som ligger till grund för min analys utgår från specifika scener i filmerna om 

Aladdin från 1992 och 2019 (se bilaga 1: kodschema). I detta avsnitt presenterar jag analysen 

som har sin grund i valda teoretiska perspektiv. För att analysen ska bli tydlig är den uppdelad 

i två teman: från traditionella könsroller till den moderna kvinnan och mannen samt en viss 

grad av förändring. Dessa teman är i sin tur uppdelade i fyra kategorier och åtta 

underkategorier. Citaten är min egna översättning till svenska från engelska.   

 

5.1.1 Från traditionella könsroller till den moderna kvinnan och mannen 
 

Den första delen av analysen kommer att behandla det första temat: från traditionella 

könsroller till den moderna kvinnan och mannen. Detta tema har sin bakgrund i två 

kategorier: ökad jämställdhet och nya egenskaper. Under dessa kategorier befinner sig fem 

underkategorier: kvinnan som sekundär karaktär, kvinnan får en större plats, traditionella 
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könsroller, kvinnan får manliga egenskaper och feminina drag hos manliga karaktärer. Detta 

tema har skapats genom analys av materialet som fokuserar på genus och kommer till största 

del utgå från Hirdmans teoretiska perspektiv och framförallt från genussystemet och de 

formler som Hirdman presenterar och som hon menar bidrar till genuskontraktet (se avsnitt 

3.2). Detta temas formulering ska jag nu förklara genom att presentera de två kategorierna 

med underkategorier. 

 

5.1.2 Ökad jämställdhet 

Det finns en stor skillnad mellan filmen från 1992 och filmen från 2019. Jag vill vara tydlig 

med att den kvinnliga huvudkaraktären inte får lika mycket taltid och är inte delaktig i lika 

många scener som den manliga huvudkaraktären i filmen från 1992. I denna version finns 

heller inga scener med enbart den kvinnliga huvudkaraktären och hon presenteras för första 

gången i filmen först femton minuter in i filmen. Versionen från 1992 klarar inte bechdel 

testet som är ett test som görs inom film och litteratur för att bedöma framställningen av 

kvinnor. För att klara av detta test måste verket ha minst två namngivna kvinnliga rollfigurer, 

som pratar med varandra och som pratar om något annat än män (Nationalencyklopedin, 

2020.03.16). Den nya versionen från 2019 klarar bechdel-testet tack vare en scen som är en 

minut lång där Jasmine talar med tjänsteflickan Dahlia om att Jasmine vill bli sultan. 

Jasmine: Jag är född till mer än att gifta mig med en meningslös prins 

Dahlia: Ni ska bara gifta er, du behöver inte prata med honom 

Jasmine: Jag vill gifta mig, men… 

Dahlia: Du vill bli sultan. Men varför? 

- Aladdin 2019 

Detta citat beskriver konversationen mellan Jasmine och hennes tjänsteflicka där Jasmine 

uttrycker att hon känner sig fångad i sin roll som prinsessa. Hon vill vara fri och hon vill bli 

sultan, utan att behöva gifta sig med en prins. Även om denna scen klarar bechdel-testet då de 

två namngivna kvinnorna pratar med varandra om att Jasmine vill bli sultan, berör ändå deras 

konversation ämnen som män och giftermål. Scenen är så pass kort och den övriga tiden som 

Jasmine talar med en annan namngiven kvinnlig rollfigur talar de om giftermål eller män. 

Utifrån Hirdmans formler (2003) är Jasmine i detta fall (A) då hon talar om att bli sultan och 

därmed befinna sig högst upp i hierarkin. Dock finns hela tiden en känsla av underläge då 
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Jasmine tydligt visar att hon hellre vill bli sultan än att gifta sig och uttrycker sorgsenhet över 

att hon accepterar sin roll och att gifta sig. 

För att ge ett exempel där jämställdhet kan diskuteras vill jag nämna en scen i filmen från 

1992 då Jasmine och sultanen samtalar med varandra i trädgården. Sultanen vill att Jasmine 

ska gifta sig, vilket är lagen, men Jasmine tycker att lagen har fel.   

 

Jasmine: Om jag gifter mig så vill jag att det ska vara av kärlek 

Sultanen: Jasmine, det är inte bara lagen...jag vill vara säker på att någon tar 

hand om dig...och försörjer dig 

Jasmine: försök förstå, jag har aldrig gjort något på egen hand/.../jag kanske 

inte vill vara en prinsessa längre 

Sultanen: Allah förbjuder dig att få döttrar 

- Aladdin 1992 

 

Detta citat visar att Jasmine är trött på de egenskaper som tillskrivs henne, hon vill vara sin 

egen individ och bli respekterad som människa och inte som sin roll som prinsessa. Sultanen 

menar att Jasmine ska gifta sig så att någon kan ta hand om henne och försörja henne. Enligt 

Hirdmans formel blir det då mannens (a) jobb att ta hand om kvinnan (b), vilket tyder på en 

tydlig underordning där kvinnan inte kan ta hand om sig själv eller vara självständig. Jasmine 

vill gifta sig av kärlek vilket hon i slutet av filmen gör med Aladdin vilket man kan tolka som 

ett lycklig slut då hon får friheten att välja vem hon vill gifta sig med då sultanen ändrar lagen 

så att hon själv får välja vem hon ska gifta sig med. Hon får dock inte välja att inte gifta sig 

alls och det är fortfarande en självklarhet att hon ska gifta sig. Detta tyder på ett tydligt 

beroende av en man och att normen är att kvinnan ska gifta sig. Självständigheten betyder 

olika saker för kvinnan och mannen. I detta fall är enligt Hirdman (2003) mannen (A) och 

kvinnan (a) då mannen har en helt fritt val medan kvinnan endast ges fler möjligheter inom ett 

bestämt livsmönster. Ytterligare ett citat som visar på detta är scenen från 1992 där Jasmine 

menar att hon inte är ett pris som kan vinnas när Aladdin frågar sultanen om lov att gifta sig 

med Jasmine: 

 

Sultanen: om vi har tur behöver du inte gifta dig med Jasmine (detta sägs till 

sultanens vesir Jafar) 

Aladdin: låt mig bara träffa henne, så ska jag vinna din dotter 
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Jasmine: hur vågar du? Ni står där och bestämmer min framtid? Jag är inget 

pris som kan vinnas 

Sultanen: oroa dig inte, låt henne bara lugna ner sig 

- Aladdin 1992 

 

Detta är ett tydligt exempel på att man vill få den kvinnliga huvudkaraktären att framstå som 

stark och modig som säger emot de manliga rollfigurerna, dock är sultanens repliker 

nedvärderande då han menar att hon bara ska lugna ner sig för att sedan ta det “förnuftiga” 

beslutet att gifta sig vilket visar att mannens (A) åsikt är överordnad kvinnans (B) åsikt. När 

Jasmine gifter sig, även om det är av kärlek, förändras inte hennes liv, utan hon accepterar sin 

roll. Hon ville bli fri och leva utan tvång och regler, men resultatet blir att hon fortfarande är 

fast. Citatet visar på en tydlig isärhållning mellan könen och på den manliga överordningen. 

Isärhållning mellan könen innebär enligt Hirdman (1988) att kvinnor och män framställs som 

varandras motsatser och därmed bildas en stark segregation mellan könen. På så sätt befinner 

sig könen på olika arenor i samhället. Detta ser vi även exempel på då de kvinnor som visas i 

filmen från 1992 inte har ett yrke utan arbetar med hushållssysslor i sina hem och tar hand om 

barnen vilket pekar mot den privata arenan medan männen arbetar på marknaden och ska 

enligt normen i detta samhälle försörja kvinnan enligt tidigare replik från sultanen, vilket 

pekar mot den offentliga arenan. Mannen (A) och kvinnan (B) befinner sig alltså i totalt 

separata rum.  

 

Det finns både likheter och skillnader mellan filmerna vad gäller jämställdhet. Vi ser en ökad 

jämställdhet från filmen 1992 till filmen 2019 där den kvinnliga huvudkaraktären syns mer, 

får mer taltid, framställs som mer självständig och fri samt där traditionella manliga och 

kvinnliga egenskaper blandas hos rollfigurerna. Även om Jasmine har ett fritt val att gifta sig 

med vem hon vill, är fortfarande strävandet efter en man och giftermål stort. För att återgå till 

avsnitt 1.1 är en sociologisk filmanalys intressant då man vill identifiera antaganden bakom 

scenen (Bergesen, 2016). I detta fall är antagandet att kvinnan ska ha ett fritt val, men normen 

är fortfarande att gifta sig och det man “bör” sträva efter. Det mest uppmärksammade med 

den nya versionen är att Jasmine blir sultan, vilket tyder på en mer jämställd syn där kvinnan 

förvandlas till (A) och Aladdin helt plötsligt blir (a). Enligt Hirdmans formler visar det sig att 

kvinnan är antingen (a) eller (B) genom hela filmen från 1992. Mannen däremot kan ibland få 

distans till sin roll och visa på kvinnliga egenskaper vilket gör mannen till (Aa) eller (AB) då 
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han fortfarande är en man, men med kvinnliga egenskaper. De nya egenskaper som har 

tilldelats den kvinnliga huvudkaraktären ska jag nu diskutera under nästkommande rubrik.  

 

 

5.1.3 Nya egenskaper 

Filmen om Aladdin från 1992 framställer ofta kvinnan och mannen som varandras motsatser 

där kvinnan (B) är det som avviker från normen, vilket är mannen (A). Könen blir tillägnade 

olika roller men även olika tankesätt. Manliga egenskaper befinner sig högre upp i hierarkin 

och på så sätt visar sig den manliga överordningen. Kvinnliga egenskaper blir undantaget och 

det som avviker från normen (Hirdman, 1988). Detta visar sig ett flertal gånger i filmen från 

1992 så Jasmine visar öppet och tydligt att hon är ledsen över att Aladdin ska dö genom 

halshuggning efter order av Jafar. Genom hela filmens gång ser vi aldrig en man som gråter 

och därför indikerar detta på att sorgsenhet är en egenskap som tillägnas kvinnan. Enligt 

Hirdmans formel skulle kvinnan i detta fall vara (B) och mannen skulle vara (A) då könen är 

varandras motsatser och befinner sig i åtskilda rum (Hirdman, 2003). Filmen visar mannen 

som den självständiga, modiga, aggressiva personligheten som är beredd att ta till våld om det 

skulle behövas, medan kvinnan får en mer försiktig och rädd personlighet som är beroende av 

en man. Ett annat exempel på att kvinnan och mannen får olika personligheter och egenskaper 

är att sultanens vesir Jafar har tydliga mål, att bli sultan, precis som Aladdin har ett tydligt 

mål att en dag bli rik. Den kvinnliga huvudkaraktären har dock inga tydliga mål, utan snarare 

förhoppningar då hon drömmer om att vara fri. Vi får även veta att Aladdin faller för 

Jasmines utseende vid första anblick, medan Jasmine dras till Aladdins manliga egenskaper 

vilka presenteras som modighet och självständighet. Rollfigurerna Aladdin och Jasmine har 

dock flera egenskaper som är lika då de båda är intelligenta och atletiska. De beskrivs ofta 

under filmens gång som mer lika varandra än vad Aladdin och Jafar beskrivs som vilket tyder 

på att vilka egenskaper som tillges rollfigurerna inte har lika mycket med genus att göra. 

Dock beskrivs Aladdin som en motsats till Jafar, som framställs som den onde. Detta kan 

därför vara ett sätt att skilja på gott och ont.  

En viktig scen i den nya versionen från 2019 innehåller en sång som sjungs av den kvinnliga 

huvudkaraktären. Sången heter “Speechless” och grundar sig i att hon inte längre tänker vara 

tyst, hon tänker säga ifrån och emot de manliga rollfigurerna som försöker bestämma över 
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henne. Sången är ny och finns inte med i filmen från 1992 och är på så sätt anpassad till 

dagens samhälle som präglas av att jobba för jämställdhet. Sången visar på nya kvinnliga 

egenskaper som den kvinnliga huvudkaraktären har fått genom en utveckling från 1992.  

”Väg dina ord, håll dig bakom din dörr, det slutar nu. För jag ska inte tyst gå 

undan. Nu kommer den dag då jag slutligen säger ifrån. Jag kommer inte tiga, 

du kan inte hålla mig tyst. Ingen kan tvinga mig till tystnad” -Aladdin 2019 

 

Den kvinnliga huvudrollen sjunger denna sång med en sådan kraft och känsla som ger 

intrycket av att hon är stark, modig och självständig, vilka är de klassiska manliga 

egenskaperna. Under tiden som hon sjunger sången håller två manliga vakter i henne, men 

under den första refrängen sliter hon sig loss och männen smälter till en aska på golvet. 

Scenen är av stor betydelse för den kvinnliga huvudkaraktärens nya plats och nya roll då hon 

visas med nya egenskaper och med en auktoritet som inte fanns i versionen från 1992 där hon 

uttrycker sorgsenhet, rädsla och accepterar sin roll till skillnad från den nya versionen där hon 

vägrar infinna sig i denna roll. Denna scen går emot genuskontraktet som Hirdman (1997, 

s.400–418) besrkiver, där män och kvinnor förväntas bete sig på ett speciellt sätt utifrån den 

rådande normen som finns i samhället. Normen i detta fall skulle vara att den kvinnliga 

huvudkaraktären uttrycker sorgsenhet och rädsla, men istället uttrycker hon styrka och 

självständighet, vilket är motsatsen till vad som förväntas av henne.  

Viktigt att nämna är även den avslutande scenen i den nya versionen. Scenen visar hur 

Jasmine lyckas bli sultan.  

Sultanen: Du har visat mod och styrka, du är Agrabahs framtid. Du ska bli den 

nya sultanen. - Aladdin 2019 

I detta citat ser vi att den kvinnliga huvudkaraktären har fått ett fritt val och hon kan välja om 

hon vill gifta sig eller inte. Oavsett vad hon väljer så kan hon bli sultan, vilket är hennes dröm 

genom hela filmen. Hon väljer dock att bli sultan men att ändå springa efter Aladdin i en 

avslutande scen, vilket visar på att beroenden av en man fortfarande är kvar i den nya 

versionen. Scenen avslutas med en klassisk filmkyss och publiken tas till deras bröllop.    

Publiken får en förhoppning om att Jasmine är fri, självständig och stark. Men i slutet av 

filmen ser vi hur hon springer efter Aladdin och därmed är strävandet efter en man återigen i 
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fokus. Filmen avslutas med att Jasmine och Aladdin gifter sig, och det är tydligt att 

antaganden bakom scenen är att kvinnan (B) är beroende av mannen (A) och accepterar sin 

roll, medan Aladdin har lyckats med sitt mål: att bli rik genom giftermål. Makt kan inte 

skapas utan dikotomiska föreställningar om likhet och olikhet. Ett sätt är genom patriarkala 

ideologier (De los Reyes, Molina, Mulinari, 2006, s 25). I filmen från 1992 blir det tydligt att 

normen i samhället som filmen är skapad i har en patriarkalt ideologisk bakgrund där mannen 

är normen och manliga egenskaper placeras högre upp och är mer eftersträvansvärda än 

kvinnliga egenskaper.  

Det finns flera likheter mellan filmerna vad gäller vilka egenskaper som de olika könen blir 

tillägnade, då många egenskaper är typiska för rollfigurens kön. Dock finns även en stor 

skillnad då egenskaper har blivit mer blandade år 2019. Den stora förändringen ligger i 

kvinnans egenskaper som har blivit en ökad självständighet. Dock finns som tidigare nämnt 

fortfarande beroendet och strävan efter en man kvar, även om det har blivit en ökad 

självständighet. Den stora skillnaden mellan filmerna inom denna kategori är att Jasmine blir 

sultan i den nya versionen, vilket inte händer i den gamla versionen. Det speglar även det 

samhälle vi lever i idag som präglas av att jobba för ett mer jämställt samhälle.  

 

5.2.1 En viss grad av förändring 

Den andra delen av analysen kommer att behandla det andra temat: en viss grad av 

förändring. Detta tema har sin bakgrund i två kategorier vilka är: tal och utseende samt 

ojämlikhet. Till dessa två kategorier finns tre underkategorier vilka är: ett stereotypiskt 

utseende, brytning och dialekt hos den andre samt separation. Detta tema har skapats genom 

analys av materialet som fokuserar på genus i relation till etnicitet och maktrelationen mellan 

öst och väst. Aladdin är som tidigare sagt en film som speglar ett samhälle i öst men är skapad 

av väst och därmed är det en tolkning som väst har gjort av öst. Detta tema kommer att 

analyseras till största del genom Saids teoretiska perspektiv (se avsnitt 3.3) vilket innebär att 

väst har skapat bilden av öst som annorlunda och avvikande från väst som är den moderna 

förebilden enligt väst själva. Orienten skapades för att kunna definiera västvärlden som 

överlägsen öst (Said, 1978, s.64). Anledningen till att just detta tema har formulerats ska jag 

nu förklara genom att presentera de två kategorierna med underkategorier.  
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5.2.2 Tal och utseende 

En svag utveckling går att identifiera mellan 1992 och 2019 vad gäller kategorin tal och 

utseende. I filmen från 1992 är det tydligt att de goda rollfigurerna talar utan brytning, medan 

de onda talar med brytning. Både Jasmine och Aladdin utan brytning, medan Jafar talar med 

brytning. På så sätt kan man tolka Jasmines och Aladdins tal som att de representerar väst, 

medan den övriga befolkningen representerar öst. Detta går även i linje med vad Giroux 

(2000) menar då han beskriver att den manliga och kvinnliga huvudrollen framställs som 

västerländska. I filmen från 2019 går en skillnad att identifiera då det inte är lika tydligt vilka 

som talar med brytning och vilka som inte gör det. Det är inte specifikt för de onda 

rollfigurerna att de talar med brytning som det är i filmen från 1992.  

Vad gäller Jasmines utseende, tecknas hon som smal, långt svallande hår, tydliga kindben, 

stora ögon, stor byst och sminkad samt visar magen. Hon tecknas med traditionella kvinnliga 

drag. Det är tydligt att den kvinnliga huvudkaraktären är mån om sitt utseende och genom 

hela filmen framträder ett kvinnligt kroppsideal. Andra kvinnor som syns i bakgrunden 

genom filmen tecknas även de på samma sätt samt visas dansande runt männen och trånande 

efter Aladdin. Det är tydligt att det kvinnliga (B) kroppsidealet är att vara smal, ha breda 

höfter och en stor byst för att vara en sexuellt attraktiv kvinna. Detta blir en stor kontrast till 

männen (A), då det snarare är deras personligheter och egenskaper som lyfts fram. Även detta 

ligger i linje med vad Giroux (2000) menar, då han beskriver Jasmines utseende efter 

”Disney-filosofin” som skildras med det traditionellt kvinnliga kroppsidealet. 

Kroppsidealet för kvinnan blir märkbart då Aladdin visar sig intresserad av de kvinnor som 

ser ut på detta sätt. Endast en kvinna tecknas på ett annat sätt, med större kroppsbyggnad, kort 

slitet hår, normalstora ögon och större näsa och Aladdin visar tydligt hur han försöker springa 

bort från henne när hon uttrycker att Aladdin är “rather tasty” vilken kan översättas till “rätt så 

snygg”.  

Idén som Said (1978) presenterar om Orienten är intressant i detta fall. Said menar att väst har 

skapat bilden av öst som annorlunda. Annorlunda kan beskrivas som barbariskt, men det kan 

även beskrivas på en romantiserat sätt. Kvinnorna från Orienten framställs ofta som 

förföriska, menar Said. Detta stämmer bra in på hur Jasmine framställs i filmen från 1992. 
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Aladdin blir som sagt förälskad i Jasmines utseende, medan Jasmine blir förälskad i Aladdins 

egenskaper. 

I filmen från 2019 ser vi skillnader i jämförelse med den tidigare versionen. Förutom talet 

som jag tidigare nämnt, ser vi även en skillnad i utseendet. Jasmine framställs i den nya 

filmen fortfarande med det typiska kvinnliga kroppsidealet med långt svallande hår, sminkad, 

en smal kropp och framhävande byst. Dock är en skillnad att hon klär sig i stora vackra tyger 

och är mer påklädd än i versionen från 1992. Hon har fortfarande ett “kvinnligt” utseende och 

framställs fortfarande men på ett annat sätt som förförisk och flirtig. 

 

5.2.3 Ojämlikhet 

Även om en utveckling har skett vad gäller föregående kategorier går det ändå att identifiera 

ojämlikhet. Både Aladdin och Jasmine framställs som västerländska och det skapas därmed 

en separation mellan öst och väst genom att Jasmine och Aladdin representerar väst och den 

övriga befolkningen representerar öst genom till exempel talet.    

Mot slutet i filmen från 1992 blir sultanens vesir Jafar maktgalen och klär Jasmine i 

sexualiserade kläder och önskar sig att hon ska bli förälskad i honom, mot hennes vilja. 

Jasmine framställs här som klipsk då hon går med på detta och använder sin sexualitet för att 

lura Jafar genom att förföra honom. Vi kan se detta ur ett genusperspektiv där kvinnan (B) 

blir ett objekt till mannen (A). Det blir en tydlig underordning av kvinnor men även av den 

österländska etniciteten, då antagandet bakom scenen blir att kvinnor från öst är förföriska, 

vilket även Said (1978) menar. Det blir en sexualisering av kvinnor från öst. I samma scen i 

den nya versionen framställs inte Jasmine som förförisk när Jafar blir maktgalen och vill gifta 

sig med Jasmine. I den nya versionen torterar Jafar sultanen för att Jasmine ska gå med på att 

gifta sig med honom. 

 

Sultanen: Hon kommer aldrig gifta sig med dig! 

Jasmine: Jag gör vad du än önskar, bara låt det sluta! (hon syftar på att Jafar 

ska sluta tortera sultanen) - Aladdin 2019 
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Detta citat visar på att kvinnan framställs som underordnad mannen och i en traditionell 

könsroll med omhändertagande och omsorgsfulla egenskaper. Vi kan se en utveckling från 

1992 då Jasmine i detta fall inte framställs som förförisk eller på ett sexualiserat sätt. Dock 

blir de kvinnliga egenskaperna tydliga då hon är villig att gifta sig med en ondskefull man för 

att rädda sin pappa. Hon tar inte till våld eller blir aggressiv, som anses vara manliga 

egenskaper. Hon accepterar sin roll och sätter mannen vilja framför sin egen och uttrycker 

rädsla och sorg, vilka anses vara kvinnliga egenskaper. 

Kön och etnicitet förstärker varandra (De los Reyes, Mulinari, 2005) vilket blir tydligt då den 

kvinnliga huvudkaraktären är både kvinna och har en annan etnicitet än den västerländska 

resulterar i att hon ses som avvikande och placeras i en underordning från två håll. Hon är 

både motsatsen till mannen och motsatsen till väst. Människor med ett ursprung utanför 

västvärldens gränser görs till avvikande från normen och blir främlingar (De los Reyes, 

Molina, Mulinari, 2006, s. 11–16). Det glorifierande av väst som görs skapar hinder för att 

kunna värdesätta andra former (Ibid).     

Makt kan inte konstrueras utan dikotomiska föreställningar om likhet och olikhet. Dessa 

uttrycks genom patriarkala och rasistiska ideologier (De los Reyes, Molina, Mulinari, 2006, s 

25). Det blir tydligt att filmen från 1992 har inslag av patriarkala och rasistiska ideologier på 

sättet som den kvinnliga huvudkaraktären framställs. I filmen från 2019 syns inte någon stor 

förändring inom området ojämlikhet. Det finns fortfarande en tydlig separation mellan öst och 

väst där filmen speglar ett samhälle i öst som avviker från samhället som finns i väst. Det är 

annorlunda och avvikande och därför blir det en tydlig separation mellan öst och väst. 
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6. Avslutande diskussion 

I detta kapitel kommer resultatet att summeras i avsnitt 6.1. Efter detta kommer jag att föra en 

övergripande diskussion där jag diskuterar min studie i förhållande till tidigare forskning och 

vald metod (se avsnitt 2.0 och 4.0). Avslutningsvis beskriver jag min slutsats samt diskuterar 

vidare forskning i avsnitt 6.3.  

 

6.1 Summering 

I min analys (se avsnitt 5.0) redovisar jag två teman. Inom det första temat befinner sig 

kategori ett och två: ökad jämställdhet och nya egenskaper. Inom dessa kategorier kan både 

skillnader och likheter identifieras mellan Aladdinfilmerna producerade år 1992 och 2019. 

Den kvinnliga huvudkaraktären får inte lika mycket taltid och medverkar inte i lika många 

scener som den manliga huvudkaraktären i någon av filmerna. En skillnad är dock att hon får 

mer tid och plats i versionen från 2019 jämfört med versionen från 1992. Filmen utför ett 

godkänt bechdel-test endast i den nya versionen men detta går ändå att diskutera då 

anledningen till att bechdel-testet godkänns är tack vare en scen som endast är en minut lång.  

Likheter mellan filmerna syns i form av att hon fortfarande tillskrivs de klassiska kvinnliga 

egenskaperna i den nya versionen. Skillnaden ligger i att hon i versionen från 2019 även får 

traditionellt manliga egenskaper som till exempel styrka och självständighet. Dock är 

fortfarande beroendet av en man tydligt och normen är att kvinnan ska gifta sig, även om hon 

har ett val att inte göra det. Självständighet betyder olika saker för mannen och kvinnan i båda 

versionerna. I den nya versionen får kvinnan fler möjligheter än vad hon får i versionen från 

1992, men fortfarande i ett bestämt livsmönster.   

Separation mellan könen är en annan likhet då båda filmerna framställer mannen och kvinnan 

som varandras motsatser och de befinner sig i olika arenor. Kvinnan avviker från normen, 

som är mannen. Mannens överordning är också tydlig i båda versionerna då mannens 

egenskaper befinner sig högre upp i hierarkin än kvinnans egenskaper. Enligt Hirdmans 

(1988) formel (se avsnitt 3.2) som beskriver separationen mellan könen, blir kvinnan alltid en 

kombination av (aB) och mannen blir alltid (A). I versionen från 2019 får den kvinnliga 

huvudkaraktären positionen (A) endast vid ett tillfälle då hon utses till sultan och befinner sig 
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högre upp i hierarkin. Detta händer som sagt endast en gång och normen är fortfarande att hon 

är underordnad mannen.   

 

Den största skillnaden mellan filmerna inom kategori ett och två är att kvinnan framställs i 

båda filmerna med traditionellt kvinnliga egenskaper som sorgsenhet, rädsla och försiktighet, 

men i den nya versionen tillskrivs hon även klassiska manliga egenskaper som styrka och 

självständighet. Antagandet bakom scenen är i båda filmerna att kvinnan är beroende av 

mannen och accepterar sin roll, skillnaden är att hon får en ökad självständighet i versionen 

från 2019.  

 

Det andra temat består av kategori tre och fyra: utseende och tal samt ojämlikhet. Hos dessa 

går en svag utveckling att identifiera mellan år 1992 och 2019. Vad gäller talet är det ingen 

skillnad mellan de två filmerna, då Jasmine talar utan brytning i båda filmerna precis som 

rollfiguren Aladdin. Rollfiguren Jafar talar däremot med brytning. Både den kvinnliga och 

den manliga huvudkaraktären, Jasmine och Aladdin, symboliserar godhet, medan rollfiguren 

Jafars karaktär symboliserar ondska. Det är inte specifikt för de onda karaktärerna att tala med 

brytning år 2019 då även sultanen talar med brytning och han symboliserar godhet, precis 

som den kvinnliga huvudkaraktären. I versionen från 1992 är det mer tydligt att de onda 

karaktärerna talar med brytning, och de goda talar utan brytning.    

 

Jasmine tecknas 1992 utifrån ett traditionellt kvinnligt kroppsideal. En skillnad mellan 

filmerna är att hon 2019 har mer kläder på sig, dock har hon fortfarande de typiska kvinnliga 

dragen som långt svallande hår och smal midja samt ett flirtigt beteende precis som väst har 

tillskrivit kvinnorna i öst enligt Said (1978).   

 

Det går fortfarande att identifiera en separation mellan öst och väst där Jasmine och Aladdin 

representerar väst och den övriga befolkningen representerar öst genom till exempel talet. Det 

är fortfarande en tydlig underordning av kvinnor med en österländsk etnicitet och antagandet 

bakom scenen är i båda versionerna att kvinnor från öst är förföriska, vilken Said (1978) 

beskriver. Variablerna kön och etnicitet förstärker varandra (De los Reyes, Mulinari, 2005) 

och detta kan vi se då den kvinnliga huvudkaraktären är både kvinna och har en österländsk 

etnicitet vilket gör henne till avvikande och annorlunda från två håll.  
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Inom kategori tre och fyra finns endast en svag skillnad att anmärka mellan filmerna. Det är 

fortfarande en tydlig separation mellan öst och väst där öst ses som avvikande och motsatsen 

till väst.   

 

6.2 Övergripande diskussion  

Tidigare forskning som berör genus och etnicitet i animerad film visar att det har skett en 

förändring av framställningen av kvinnligt och manligt då manliga rollfigurer har fått mer 

kvinnliga egenskaper och kvinnliga rollfigurer har fått mer manliga egenskaper. Mannen har 

blivit mer omsorgsfull och kvinnan har blivit mer självständig. Kvinnan visar dock 

fortfarande ett tydligt beroende av en man och framställs än idag med tydliga kroppsideal.     

Även i nyare filmer skildras den onde ofta som ”den andre” med brytning och ett utseende 

som ska föreställa att personen kommer från öst, samt en tydlig exotifiering när andra kulturer 

än den västerländska presenteras då platsen som ska föreställa öst beskrivs som annorlunda 

gentemot väst.   

Forskning visar på mer blandade egenskaper hos både manliga och kvinnliga rollfigurer, 

vilken ligger i linje med min studie som visar att den kvinnliga huvudkaraktären i Aladdin blir 

tillägnad nya egenskaper i den nya versionen i form av styrka och självständighet. Dock finns 

även strävandet efter giftermål och en man, precis som den tidigare forskningen också visar. 

Vidare visar versionen från 2019 att separationen mellan öst och väst fortfarande finns kvar.  

För att göra denna typ av undersökning var den valda metoden ett relativt självklart val, då 

innehållsanalys studerar innehållet i materialet. Att komplettera detta med en semiotisk analys 

är nödvändigt för att undersöka och identifiera antaganden bakom scenen samt identifiera 

maktordningar som återskapar ojämlikhet då de förstärker varandra.  
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6.3 Slutsats och vidare forskning 
 

Intersektionalitet vill beskriva hur maktordningar som till exempel kön och etnicitet 

tillsammans återskapar ojämlikhet då dessa variabler förstärker varandra. Detta blir tydligt i 

båda filmerna när jag plockar isär variablerna kön och etnicitet för att analysera dessa i 

separata rum för att skapa kunskap om hur de påverkar varandra (De los Reyes, Mulinari, 

2005, s. 23).  

 

Efter utförd analys kan vi konstatera att det finns både likheter och skillnader mellan 

Aladdinfilmerna producerade 1992 och 2019. Den kvinnliga huvudkaraktärens 

självständighet har utvecklats, dock är hon fortfarande begränsad och beroendet av en man är 

fortfarande tydligt. Den kvinnliga huvudrollen har fortfarande egenskaper som hon har 1992: 

sorgsenhet, rädsla och försiktighet. Dock börjar hon visa på klassiska manliga egenskaper 

som styrka, modighet och självständighet. Även om kvinnan får dessa nya egenskaper, är 

mannen fortfarande överlägsen och innehar en starkare grad av dessa egenskaper.    

Tidigare forskning som berör genus i animerad film pekar på en förändring, men det är 

fortfarande en lång väg kvar till att det är jämställt och manliga och kvinnliga karaktärer får 

lika mycket taltid och får synas lika mycket. Det är dock viktigt att påpeka att det är ett 

framsteg att de manliga och kvinnliga karaktärerna har fått mer blandade egenskaper, och 

framförallt att kvinnan har fått en ökad självständighet. Vad gäller talet är det fortfarande 

tydligt att huvudkaraktärerna talar utan brytning medan andra karaktärer i filmerna talar med 

brytning. Utseendemässigt har den kvinnliga huvudkaraktären mer kläder på sig, men hon har 

fortfarande ett utseende som går att likna med det traditionella kvinnliga kroppsidealet. Det är 

även fortfarande en sexualisering av kvinnan från öst och hon framställs som förförisk, precis 

som Said (1978) beskriver.  

Därför blir min slutsats att det har skett en förändring vad gäller konstruktionen av femininitet 

hos den kvinnliga huvudkaraktären mellan Aladdinfilmerna producerade år 1992 och 2019. 

Dock är det fortfarande tydligt att öst och väst hålls åtskilda och är varandras motsatser.  

Efter att ha dragit denna slutsats är det intressant att fundera över fortsatt forskning inom detta 

område. Jag hade velat se en kvalitativ innehållsanalys av alla nya versioner av gamla 

Disneyfilmer. Intressant skulle vara att undersöka om någon förändring i konstruktionen av 

femininitet har skett i fler filmer än Aladdin, eller om kvinnliga rollfigurer fortfarande 
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framställs i traditionella könsroller och på samma sätt och med samma egenskaper som 

tidigare. Om resultatet skulle visa att de nya versionerna visar på en förändring, är en 

intressant fråga vart denna trend är på väg och vart den kommer sluta. Kommer blandade 

egenskaper att bli det nya idealet? Kommer det att ske en förändring i samhället av normer 

kring genus på längre sikt? Skulle flera nya versioner visa på en ökad jämställdhet är detta ett 

steg på vägen mot ett mer jämställt samhälle, och en mer jämställd värld.  
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Bilaga: Kodschema 
 
Kategorier Underkategorier Teman Scener 

Ökad 
jämställdhet 

kvinnan som sekundär 
karaktär, kvinnan får en 
större plats, traditionella 
könsroller 

Från traditionella 
könsroller till den 
moderna kvinnan och 
mannen (tema 1) 

1–8 

nya 
egenskaper 

kvinnan får manliga 
egenskaper, feminina drag 
hos manliga rollfigurer 

Från traditionella 
könsroller till den 
moderna kvinnan och 
mannen (tema 1) 

5–8 

tal och 
utseende 

ett stereotypiskt utseende, 
brytning och dialekt hos 
den andre 

en viss grad av 
förändring (tema 2) 

1–8 

    

ojämlikhet separation 
en viss grad av 
förändring (tema 2) 

2,3,4,5,7 

 
 
Scener: 
1 Jasmine och sultanen samtalar i trädgården 1992 
2 Marknaden 1992 
3 Aladdin ber sultanen om lov att gifta sig med Jasmine 1992 
4 Jasmines och Aladdins första möte 1992 
5 Jasmine samtalar med tjänsteflickan Dahlia 2019 
6 Jasmines sång 2019 
7 Jasmine tar tillbaka Aladdin 2019 
8 Jasmines och Aladdins första möte 2019 
 


