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Abstract 

 

I vårt arbete har vi valt att göra en semiotisk analys för att undersöka stereotypa könsnormer 

samt hur de förändras i de två versionerna av Disneys saga Skönheten och Odjuret. Detta har 

vi gjort genom att titta på specifika karaktärer och scener samt jämfört de två versionerna 

emellan. Teorierna som har använts i texten är performativitet och den heterosexuella 

matrisen av Judith Butler som hon skriver om i bland annat sin bok Genustrubbel (2007) samt 

den manliga blicken av Laura Mulvey (1975) för att få djupare analyser.  En av våra metoder i 

uppsatsen är intervjuer där informanterna fick, utifrån frågor, tolka scenen med sången om 

Gaston. Det vi har sett i våra analyser är att det har skett en utveckling, från filmen från 1991 

till den från 2017, i hur könsstereotyper visas upp. Något man kunde se i analysen av 

intervjuerna var att det skilde sig beroende på hur insatta informanterna var i genusfrågor 

samt om de hade sett filmerna innan. Något annat som man kunde se var likheter mellan våra 

analyser och informanternas analyser i till exempel hur karaktären Gaston har blivit skapad 

utseendemässigt. Vi anser att den nyare versionen av filmen har gjort en utveckling ur ett 

feministiskt samt queert perspektiv. Vi har även reflekterat över att detta har att göra med hur 

samtiden har sett ut, alltså att filmerna speglar samhället.  

 

Nyckelord: Disney, genus, maskulinitet, könsstereotyper, normer, könsroller, 

femininitet, feminism, performativitet, den manliga blicken, den heterosexuella 

matrisen, filmanalys 



 

Förord 

Vi vill tacka vår handledare Lena Martinsson för sin vägledning och hjälp genom arbetets 

gång. Martinsson har bidragit till att ge oss motivation och uppmuntrat oss till att alltid hitta 

det roliga i det vi gör. Vi vill även tacka våra informanter som har bidragit till vårt arbete samt 

gett oss möjlighet att få ett djupare perspektiv i våra analyser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Innehållsförteckning 

1. Bakgrund och problemformuleringar                                                                      6 

2. Syfte                                                                                                                              6 

3. Frågeställningar                                                                                                          7 

4. Avgränsningar                                                                                                             7 

5. Tidigare forskning                                                                                                       7 

6. Teoretiska perspektiv                                                                                                  9 

7. Metod och material                                                                                                    11 

      7.1. Filmerna                                                                                                             11 

      7.2. Bildsemiotik                                                                                                       11 

      7.3. Intervjuer                                                                                                           12 

      7.4. Upplysningar om översättningar                                                                     13 

      7.5. Vårt Samarbete                                                                                                 13 

8. Once upon a time                                                                                                       14 

      8.1. Presentation av filmerna                                                                                  14 

9. Karaktärer                                                                                                                 15 

      9.1. Belle                                                                                                                   15 

      9.2. Odjuret                                                                                                              22 

      9.3. Gaston                                                                                                                25 

      9.4. LeFou                                                                                                                 28 

10. Scener ur filmerna                                                                                                   29 

      10.1. Sången om Gaston                                                                                          30 

          10.1.1. Intervjuerna                                                                                             32 

      10.2. Belle och Maurice                                                                                           35 

11. Den manliga blicken                                                                                                37 

      11.1. 1991                                                                                                                  37 

      11.2. 2017                                                                                                                  38 

12. Stockholmssyndromet                                                                                             39 

13. Övriga observationer                                                                                              41 

 

 

 



5 

14. Slutsatser                                                                                                                  43 

15. Källhänvisning                                                                                                         47 

16. Bilagor                                                                                                                      48 

17. Baksida                                                                                                                     55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

1. Bakgrund och problemformuleringar 

 

Vi valde att göra en semiotisk studie av Disneys två filmatiseringar av sagan Skönheten och 

Odjuret för att vi ansåg att det skulle vara intressant att se hur denna utvecklas i takt med 

samhället. Anledningen till att vi valde att analysera just film är för att det är problematiskt 

med hur det idag visas upp heterosexuella normer och stereotyper. Disneys sagor och filmer 

är otroligt populära över stora delar av världen för både barn och vuxna, vi tyckte att det 

därför var relevant att välja en Disney-film att analysera då dessa når ut till en stor publik och 

kan skapa uppfattningar om kön och könsstereotyper, samt att medier har mycket makt och 

formar tankar och åsikter. 

 

Vi analyserar strukturer och stereotyper i filmerna genom att utgå från den heterosexuella 

matrisen som Judith Butler skriver om, samt att vi analyserar hur Disney väljer att porträttera 

och visa fram sina karaktärer på ett problematiskt sätt genom Butlers teori om det 

performativa könet (Butler, 2007). Vad vi anser är problematiskt med hur Disney porträtterar 

sina karaktärer är till exempel överdrivna kroppsformer samt sexualiserade kroppar. Vi 

använder oss även av Laura Mulveys teori om den manliga blicken för att analysera 

sexualiseringen av kvinnor i filmerna. Genom att använda oss av dessa teorier ger det en 

djupare analys av hur kön och könsstereotyper skildras i dessa populära filmer och passar 

därför utmärkt som en genusvetenskaplig studie. Genom att analysera båda versionerna av 

sagan kan vi även analysera hur dessa stereotyper och strukturer förändras. 

 

2. Syfte 

 

Vi vill undersöka vilka könsnormer som upprepas och förändras i Disneys Skönheten & 

Odjuret och hur dessa upprepningar har förändrats från versionen från 1991 till den nyare från 

2017. Vi vill uppnå en förståelse för hur normativa karaktärsskildringar har utvecklats i hur de 

porträtteras inom filmindustrin. Förhoppningen är att vår forskning kommer bidra till ökad 

kunskapen och medvetenheten kring hur Disney upprepar könsnormer och hur förändring av 

denna upprepning sker över tid. 
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3. Frågeställningar 

 

 

1. Hur ser vi könsnormer i Disneys två versioner av sagan Skönheten och Odjuret samt 

hur upprepas och förändras de? 

2. På vilket sätt skiljer scenerna och karaktärerna sig åt mellan filmerna? 

3. Kan tolkningarna skilja sig åt beroende på hur insatt en är i Disneys filmer samt hur 

genusmedveten en är? 

 

4. Avgränsningar   

 

Vi valde att analysera Disney-filmer och då främst Disney-prinsessor eftersom det finns 

många aspekter som är intressant att analysera kring det ur ett genusperspektiv. Arbetet 

fortsatte därefter med att fokusera och rikta in oss på en prinsessa för att smalna av vårt 

arbete. Vid en diskussion kom vi fram till att filmen Skönheten och Odjuret hade en intressant 

handling och hade intressanta delar att analysera ur ett queert och feministiskt perspektiv. 

Ytterligare en anledning till att vi valde just dessa filmer var för att det finns två versioner av 

sagan, med 26 års mellanrum. Vi ville därför undersöka ifall det fanns en utveckling, ur ett 

genusperspektiv, bland annat i hur karaktären Belle utvecklas ur en feministisk diskurs och 

samtid, samt att LeFous karaktär är uttalat queer i den nya filmen. Efter att ha sett hela 

filmerna valde vi att avgränsa oss och göra analyser på två specifika scener. Genom att välja 

kortare scener kunde vi också gå djupare i vår analys och utveckla våra tankar. Vi beslöt oss 

för att använda oss av intervjukommentarer på enbart en av dessa scener också för att inte 

arbetet skulle bli för stort. Vi valde att fokusera på fyra karaktärer. De valdes utifrån hur stor 

relevans de hade för filmen samt vilka som teorierna kunde appliceras på.  

 

5. Tidigare forskning 

 

I kandidatuppsatsen Disneys sagor: En värld kantad av stereotyper har författarna Helen 

Olsson och Shpresa Salihu undersökt ifall Disneys sagor innehåller stereotypa 

karaktärsskildringar, jämfört hur dessa har utvecklats genom åren samt hur detta påverkar 
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barn. Det de kom fram till var att de kan hitta många stereotypiska skildringar i de 17 böcker 

de analyserar och att dessa inte har förändrats märkvärdigt över tid. När det gäller barns 

påverkan av dessa kom de fram till, genom sin litteratur, att det finns skilda åsikter om. 

Genom texten har de använt sig utav flera andra texter om Disney, vissa som varit mycket 

kritiska och vissa som har försvarat Disney. Vi väljer att använda oss av denna forskning för 

att titta på stereotyper inom Disney, specifikt i filmerna om Skönheten och Odjuret. Våra egna 

analyser av filmerna har jämförts med deras för att utveckla våra argument och få en mer 

utvecklad diskussion. Då vi delar de åsikter som författarna har genom sin text kan deras 

uppsats därför användas för att stärka våra egna slutsatser.  

 

I kapitlet “Man föds inte till barn- man blir det” ur boken Varför är Disney så populärt?: De 

tecknade långfilmerna ur ett barnperspektiv av Margareta Rönnberg (2001) tar hon en 

försvarande roll till Disneys kritiker när hon analyserar de stereotypa skildringar som kan ses 

inom Disneys sagor. Ett exempel på de kritiker som refereras till i Rönnbergs text är Jack 

Zipes som kritiserar Disneys sätt att visa upp de stereotypa könsrollerna genom en kvinna i 

nöd som behöver en stark prins för att rädda dem, vilket enligt Zipes visar på en norm om att 

män är störst, bäst och vackrast. Rönnberg går också emot tankar om att barn skulle påverkas 

negativt att dessa karaktärsskildringar. Enligt Rönnberg anpassar sig inte barnen till dessa 

rollförväntningar utan lär sig att se dem och ifrågasätta dem. Vi håller inte med om Rönnbergs 

teorier helt och tänker därför att den är bra att använda oss av för att väcka fler tankar och få 

oss att utveckla hur vi tänker kring Disneys stereotyper gentemot Rönnbergs.  

 

Vi hade velat förankra uppsatsens analyser med mer tidigare forskning men på grund av 

tidsbrist har vi inte hittat någon litteratur som vi ansåg var relevant och främjande för vårt 

arbete. Vi valde därför att lägga mer tid på våra egna analyser av filmerna. Vi reflekterar över 

att det hade gett oss ännu intressantare analyser om vi hade haft mer forskning arbetande i 

texten.  
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6. Teoretiska perspektiv  

 

Teorierna vi valt att använda oss av har alla koppling till könsroller, könsuttryck och 

könsnormer. Vi anser att detta passar i vår studie för att analysera hur dessa roller upprepas i 

Disneys filmer om sagan Skönheten och Odjuret, samt hur de förändras mellan de olika 

versionerna.  

 

Judith Butler skriver i sin bok Genustrubbel- Feminism och identitetens subversion (2007) om 

begreppet performativitet. Performativitet handlar om en upprepning av handlingar och i 

förlängningen också om de normer som skapar ett socialt kön. Hur vi pratar, rör oss och beter 

oss stärker intryck av att vara en man eller kvinna. Vi beter oss som att kön/genus är något 

inneboende i oss men egentligen, enligt Butler, är det något som produceras och reproduceras. 

När Butler då säger att genus är performativt menar hon att det är kulturellt format och inget 

som finns inom oss från början. “Med andra ord skapar handlingar och gester, formulerade 

och manifesterade begär, illusionen att det finns en inre organiserande genuskärna, och denna 

illusion vidmakthålls diskursivt för att reglera sexualiteten inom den reproduktiva tvingande 

heterosexualitetens ramar” (Butler, 2007: 214). Vi anser att begreppet performativitet är 

viktigt i vår studie just för att det finns två versioner av filmen som gör att vi kan se hur den 

utvecklats med samhället. Eftersom det performativa genuset är kulturellt format kan vi se 

denna utveckling genom filmerna.  

 

När vi analyserar könsrollerna i filmerna valde vi att även använda oss av Judith Butlers teori 

om den heterosexuella matrisen, en teori som hör samman med teorin om de performativa 

könen (Butler, 2007). Den heterosexuella matrisen är ett ramverk, eller ett dominant genus 

och sexualitetsnorm, som används för att förklara heteronormen och det samhälle vi lever i 

idag. Matrisen formar normer om könen man och kvinna, som till exempel att de ska vara 

varandras motsatser i bland annat beteende, utseende samt intressen. De ska sedan attraheras 

och åtrå varandra på ett heteronormativt sätt. Genom att spela ett slags skådespel med våra 

kön-/genusuttryck och upprepa normer om hur vi ska leva återskapar vi hela tiden olikheterna 

mellan det som är kvinnligt och manligt. Butler anser att det är matrisen som utgås från när 

kön skapas, även vid vår egen bedömning av vad som inte är socialt godkänt och vad som är 

godkänt beteende i samhället. Butler använder sig av andra teoretiker som Lacan, Riviere och 
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Freud i boken för att förklara ämnet. Den heterosexuella matrisen påstår vi är viktig för vår 

studie för att den ger oss verktygen som behövs för att kunna förstå oss på och analysera 

relationerna mellan karaktärerna i filmerna. Vi valde även att använda oss av denna matris för 

att kunna analysera karaktären LeFou som tolkas som en queer karaktär.  

 

En annan teori som vi kopplade samman med den heterosexuella matrisen och det 

performativa könet är Laura Mulveys teori om den manliga blicken. I Mulveys bok Visual 

Pleasure and Narrative Cinema skriver filmteoretikern om hur konventionellt hollywood-

berättande i film utgår ifrån den manliga betraktaren, bilderna är konstruerade för att 

tillfredsställa hans lust. Två begrepp Mulvey använder sig av, som Freud skrivit om, och som 

är viktiga i hennes bok är skopofili (nöje i att titta) och narcissism (identifikation). Baserat på 

teorier av Freud, Lacan och Sacher Masoch förklara Mulvey hur karaktärerna i dessa filmen 

delas in i två fack: de aktiva (männen) och de passiva (kvinnorna) och hur detta påverkar den 

kvinnliga representationen negativt. “The Male Gaze” är ett begrepp Mulvey använder för att 

beskriva hur dessa filmer skildras ur en maskulin synvinkel. Mulvey menar på att det finns tre 

blickar riktade mot ett objekt: kamerans, åskådarens och huvudkaraktärens och alla dessa är 

manligt kodade. Alltså dominerar den manliga blicken över den passiva kvinnan som blir ett 

objekt. I boken skriver Mulvey “I en värld karakteriserad av sexuell obalans har lusten i att se 

klyvts mellan det aktiva/manliga och det passiva/kvinnliga. Den bestämmande manliga 

blicken projicerar sin fantasi på den kvinnliga gestalten, som stiliseras i enlighet med den. I 

sin traditionella exhibitionistiska roll är kvinnorna på en gång uppvisade och betraktade, deras 

utseende är kodat för att ge en stark visuell och erotisk verkan, så att de kan sägas konnotera 

egenskapen att-vara-betraktad” (Mulvey 1975:52). Hon menar att karaktärer i hollywood-

filmer ofta följer dessa ramar som delar in män och kvinnor i aktiva och passiva roller och att 

detta görs genom den manliga blicken. Varför den manliga blicken som teori passar in i vår 

studie är för att vi vid djupare analys av filmerna kunde se flertalet exempel på när kvinnor 

ställs ut som objekt för männen att titta på.  
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7. Metod och material 

 

    7.1. Filmerna 

 

Vi valde att använda oss av Disneys två versioner av sagan Skönheten och Odjuret för att det 

var en av de filmer som Disney valt att vidareutveckla. Det var därför intressant att analysera 

hur filmmakarna valt att utveckla sagan, se vilka ändringar som gjorts och hur detta speglar 

hur samhället har sett ut när de gjordes samt hur det har utvecklats utifrån teorierna vi valt att 

jobba med.  

 

Vi började vårt arbete med att se på båda filmerna för att sedan fastställa vilken ingång som 

skulle fungera bra i vårt arbete. Genom hela arbetets gång såg vi hela filmerna med jämna 

mellanrum för att hålla dem fräscha i minnet. Vissa gånger valde vi att fokusera på specifika 

saker i filmerna, till exempel the male gaze. De scener som valdes ut som extra intressanta att 

analysera sågs naturligtvis fler gånger för att få så mycket intryck som möjligt för att göra en 

mer ingående analys. Vi har valt att markera var i filmerna de olika scenerna kom för att göra 

det lättare för läsaren att hitta.  

 

    7.2. Bildsemiotik 

 

Vi har valt att använda oss av boken Representation skriven av Jessica Evans, Sean Nixon 

och Stuart Hall i vår semiotiska metodanalys av filmerna. I kapitel 1 The work of 

representation refererar Hall till Jonathan Cullar och som skriver: “Language is a system of 

signs” (Evans m.fl., 2013). Vidare förklarar Hall att materiella föremål också kan fungera för 

att kommunicera och ha en mening. Som ett exempel på detta skriver Hall om trafikljus. 

Beroende på om lampan i ett trafikljus lyser rött eller grönt betyder det olika saker. Det 

behöver inte stå skrivet “stopp” eller “kör”, bara av att se vilken färg det är förstår vi vilka 

signaler det sänder ut. Stuart Hall refererar till Ferdinand de Saussures teorier om semiotik 

och förklarar att alla tecken (signs) består av två delar, “the signifier” och “the signified”. 

“The signifier” står för själva konceptet av ett objekt och “the signified” står för vad vi kan 

läsa ut av objektet, vad vi associerar det med. 
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Genom att använda oss av begreppen “signifier” och “signified” kan vi se vad olika delar i 

filmerna syftar på och har för betydelse utifrån vad karaktären har på sig samt hur den rör sig. 

Till exempel när vi ser Gaston, i scenen med sången om Gaston i filmen från 1991, lyfta upp 

ett bord över huvudet med en arm. På bordet sitter trillingarna och ler och sjunger om hur 

stark han är. Vad vi läser ut av detta är att Gaston vill visa upp sin manlighet för att få 

bekräftelse. Att vara stark är något som anses vara manligt därför när vi ser hur hans kropp är 

animerad med muskulösa armar och hur han använder dessa tolkar vi honom som en manlig 

man. Kvinnorna i denna scen är också en stärkande faktor till Gastons manlighet, utifrån den 

heterosexuella matrisen. Eftersom den heterosexuella matrisen går ut på att det finns två kön 

och de ska åtrå varandra blir Gastons manlighet starkare när den bekräftas av kvinnorna. 

 

    7.3. Intervjuer 

 

Under arbetets gång valde vi att använda oss av intervjuer som metod för att få en ännu mer 

djupgående analys. Vi kom då fram till och upptäckte i vår egen analys av filmerna att våra 

uppfattningar var olika om hur en scen skulle tolkas. Eftersom alla kan tolka olika beroende 

på olika erfarenheter och förutsättningar man har ville vi därför ha med intervjuerna för att 

visa på hur oförutsägbara tolkningarna av filmerna är. När vi valde intervjupersoner bestämde 

vi oss för att ta hjälp av två personer som sett hela filmerna tidigare och två som skulle få se 

scenerna från filmerna för första gången för att få en kontrast, mellan de som vuxit upp med 

karaktärerna i sagan och de som fick sin första inblick i vuxen ålder. Informanterna som 

intervjuades är i åldrarna 20–30 år och 50–55 år, där de som är insatta i filmerna är mellan 20-

30 och de som aldrig sett filmerna förut är mellan 50-55 år. Intervjupersonerna har vi valt att 

hålla anonyma för att behålla deras integritet. Vetenskapsrådet skriver i sin rapport God 

forskningssed (2017) att “Anonymisering av uppgifter är i vissa fall en förutsättning för att 

etikprövningsnämnder ska godkänna en studie. Det kan exempelvis ske genom att 

personuppgifter eller namn på insända enkätsvar eller prover tas bort så att det sedan blir svårt 

eller i praktiken omöjligt att hänföra ett visst svar eller prov till en bestämd individ” 

(Vetenskapsrådet, 2017:41). Det är därför inte tillåtet att behålla informanternas personliga 

information i uppsatsen som kan spåras till en specifik individ. De fortsätter även med att 

tillägga att det inte är nödvändigt i alla studier att veta vem individen är, bland annat när 

studien går ut på olika personers ställning i en fråga. Det finns därför ingen anledning för oss 
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att spara den informationen. Intervjupersonerna valde vi ut genom att gå igenom personer i 

våra umgängeskretsar och familjer. Vi valde ut de som vi ansåg var bäst lämpade och 

uppfyllde de kriterier vi hade, alltså hur insatta de var i Disney samt de filmer vi analyserar. 

En av intervjuerna skedde över e-mötestjänsten Zoom, då hade vi bett vår informant att se på 

de utvalda scenerna tidigare och ställde sedan våra frågor om scenerna. Denna intervju gjorde 

vi båda ihop för att vi båda var bekanta med informanten. De resterande tre 

intervjupersonerna delade vi upp och gjorde på varsitt håll utefter vem som var bekant med 

informanten. Matilda utförde en och Tilda utförde två intervjuer. Under intervjuerna använde 

vi oss av ljudinspelning för att sedan transkribera vad som sades. Vi delade upp det så att vi 

transkriberade två intervjuer var.  

 

 

    7.4. Upplysningar om översättningar 

 

I filmerna finns det tre tjejer i byn där Belle bor som i folkmun kallas för “The bimbettes” i 

den äldre versionen från 1991, översatt till svenska heter de “Bimbona”, för deras blonda hår. 

I den nyare versionen från 2017 kallas de i folkmun “Village lasses”, översatt till svenska 

heter de “Byns töser”. Eftersom det inte är bekräftat att Disney själva gett dem dessa namn 

väljer vi istället att kalla dem för “Trillingarna” för att inte använda nedvärderande namn som 

inte är Disneys egna. 

 

    7.5. Vårt samarbete 

 

Genom att arbeta ihop har vi kunnat utveckla analysen. Vi har dessutom gjort ett liknande 

arbete ihop tidigare, vilket fungerade bra, och ville därför fortsätta arbeta ihop. På grund av 

rådande omständigheter kring Covid-19 har vi inte haft möjlighet att ses och fick därför 

bedriva arbetet på distans. Detta samarbete har fungerat bra tack vare videosamtal samt delade 

dokument. Under arbetets gång har vi växlat mellan självständigt och gemensamt arbete, för 

att få variation, både med skrivandet och analys av filmerna för att effektivisera arbetet. 

Arbetet har också varierat mellan att läsa, skriva, se på film och diskutera vilket har varit en 

givande blandning. Som nämndes tidigare valde vi att samarbeta för att kunna göra en djupare 

analys, vilket vi anser har åstadkommits. Tack vare våra diskussioner där det har varit delade 
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meningar har vi kunnat komma fram till olika tolkningar som inte hade varit möjligt att 

komma fram till enskilt. Det har varit en positiv utmaning att ha skilda meningar då detta lett 

till analyser kring våra egna tolkningar. Det har även bidragit till att utvidga arbetet och 

analysera hur andra personer kan tolka samma scen. 

 

8. Once upon a time 

 

    8.1. Presentation av filmerna 

 

Skönheten och Odjuret är en saga från 1700-talet som Disney filmatiserat först 1991 sedan 

2017. Utöver Disneys version av sagan har det gjorts tre filmer, en tv-serie, en musikal och en 

opera. Disneys filmatisering av sagan (1991, 2017) handlar om en självisk prins som på grund 

av sina fördomar får slottet, och alla som bor där, att hamna under en fruktansvärd 

förtrollning. Prinsen förvandlas till ett odjur och hans enda chans att bli en prins igen är om 

någon kan älska honom för den han är innan en magisk ros har vissnat. I en by en bit från 

slottet bor Belle, en ung kvinna på 17 år, med sin pappa Maurice, en uppfinnare. Hon känner 

tidigt att hon inte passar in i byn och dess lantliga liv, hon vill ut och upptäcka världen. I 

samma by bor ungkarlen Gaston, en man som alla kvinnor drömmer om att få. Tillsammans 

med sin vän/hjälpreda LeFou försöker Gaston att vinna Belle och få henne att gifta sig med 

honom. Dock är hans kärlek till Belle inte besvarad. En dag, när Belle letar efter sin pappa 

som försvunnit, hamnar hon i slottet där Odjuret har tagit hennes pappa till fånga. Belle ber att 

Odjuret ska ta henne istället, Odjuret går med på detta och släpper hennes pappa fri. I slottet 

kommer Belle att träffa den förtrollade personalen, bland annat en ljusstake som heter 

Lumière och en klocka som heter Clocksworth. Tack vare dessa karaktärers hårda arbete med 

att få Belle och Odjuret att bli kära kan förtrollningen till slut brytas. Filmens författare i den 

gamla filmen från 1991 är Linda Woolverton, Brenda Chapman, Chris Sanders, Burny 

Mattinson, Kevin Harkey, Brian Pimental, Bruse Woodside, Joe Raft, Tom Ellery, Kelly 

Asbury och Robert Lence. Regissörerna i den filmen är Gary Trousdale och Kirk Wise. I 

skapandet av den nya filmen medverkade Stephen Chbosky och Evan Spiliotopoulos som är 

författare samt Bill Condon som är regissör. 
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9. Analys av karaktärernas betydelse i filmerna 

 

Vi har valt fyra karaktärer som vi anser har stor betydelse i filmerna och som är intressanta att 

analysera utifrån de teorier som har valts till arbetet. Till exempel kan den heterosexuella 

matrisen (Butler, 2007) appliceras på karaktärer vi tolkar som queera utifrån deras handlingar 

och gester. I våra analyser av karaktärerna och scenerna använde vi oss även av bildsemiotik 

och begreppen “signifier” och “signified” (Evans m.fl., 2013). Som nämndes tidigare står “the 

signifier” för själva konceptet av ett objekt och “the signified” står för vad som kan läsas ut av 

objektet. Genom att använda dessa begrepp kunde vi koppla ihop vad som hände i filmerna 

med vad som kunde läsas ut av det för att få en större förståelse för hur det som vi ser tolkas. 

 

    9.1. Belle 

 

Vi har tolkat Belle som en mer passiv karaktär i den äldre versionen än vad hon är i den nya. 

Till exempel när hon i den senare versionen tillverkat sin egen tvättmaskin med hjälp av en 

åsna som drar en tunna, alltså är hennes skapande av uppfinningen “the signifier”. Det vi 

tolkar av detta, “the signified”, är därför att hon har en större uppfinningsrikhet och en mer 

lösningsorienterad inställning till vardagsproblem i den nya filmen som saknas i den gamla. 

Dessutom förstår hon sig på sin pappas uppfinning och ger honom delarna för att fixa den 

innan Maurice själv vet vad som behövs. Vi uppfattar Belle som mer självständig och händig i 

den nyare versionen, detta visar sig både i hur intellektuell hon är samt fysiskt händig. I 

scenen när Belle har förts till sitt rum efter att hon blivit tagen av Odjuret kan vi se ett mycket 

tydligt exempel på hennes karaktärsutveckling. I filmen från 1991 springer hon gråtandes och 

slänger sig på sängen. Men i versionen från 2017, när hon blivit lämnad ensam, tittar hon sig 

omkring i rummet och försöker direkt komma på ett sätt att fly. Genom att använda sig av en 

karaktär som Belle, en ung kvinna som inte nöjer sig med att bli en vanlig lantortstjej som 

enbart finns för att tjäna sin make, tolkar vi det som att Disney har försökt att skapa en 

relaterbar karaktär till flickor och unga kvinnor under den tredje vågens feminism. Under 

scenen när hon går genom byn och sjunger om sin dröm om att få ut något mer av livet kan vi 

se kvinnor som runt henne som lever ett liv som hon stämplar som icke strävansvärt. Vi får en 

känsla av att Belle nästan ser ner på folket som bor i byn och känner sig bättre än dem för att 

hon inte vill leva småstadslivet. Det kan tolkas som att hon enbart ser det livet som den 
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enklaste vägen men att hon är ämnad att göra något större, att hon inte tänker nöja sig med ett 

tråkigt liv.  

 

I en scen får vi se Belle lära en av flickorna i byn att läsa. Detta möts med negativa 

kommentarer från andra i byn som tycker det är opassande med kvinnor som kan läsa. Här 

kan vi se en feministisk utveckling i Belles karaktär vilket ger oss uppfattningen att 

filmskaparna har tänkt mer på vad Belles karaktär ska förmedla. Trots detta har hon kvar de 

mer kvinnliga dragen också som att ta hand om hemmet och djuren och hon tar hand om 

Odjuret när han skadat sig. Judith Butler skriver i sin bok Genustrubbel (2007) om 

performativa könsroller och hur de reproduceras och skapar ett socialt kön. Genom att 

använda sig av typiska drag på karaktärer utifrån vilket kön de har reproducerar Disney dessa 

förutbestämda egenskaper och utseenden. När vi analyserar de drag och egenskaper som Belle 

har ser vi hur hon framställs som en typisk kvinnlig karaktär. Dessa drag upprepas även 

genom hela filmen vilket förstärker det kön som hon ska representera. De kvinnliga 

egenskaperna anser vi är som starkast i den äldre versionen, men de finns ändå med i den nya 

fast då finns det också mer inslag av maskulina kvalitéer. Detta kan vi se i hur Belle är mer 

självständig och kan försvara sig själv på ett sätt hon inte kunde i den tidigare versionen. Samt 

att hon uppfattas som smartare och mer uppfinningsrik i hemmet. Det är därför intressant att 

analysera Disneys val av egenskaper som de tilldelar karaktären i den nya versionen då de 

fortsätter att upprepa de klassiskt kvinnliga egenskaperna, men med fler inslag av 

maskulinitet, vilket ger karaktären en annan roll och en annan personlighet. Dock ser vi, som 

sagt, att de typiskt kvinnliga dragen, som att vara omhändertagande, fortfarande som de mest 

överhängande egenskaperna.  

 

Det är lätt att tänka på Belle som en feministisk Disney-karaktär, detta för att hon läser 

mycket, vilket inte var normen på landsbygden under 1700-talet. Dock när typen av böcker 

som Belle läser analyseras ser vi att det är mycket kärleksromaner. Vilket vi tolkar som 

typiskt kvinnligt, att drömma om kärlek och prinsar. Ett exempel på detta är i filmernas första 

låt när Belle går genom byn och läser, då sjunger hon “Oh! Isn’t this amazing. It’s my favorite 

part because you’ll see. Here’s where she meets Prince Charming, but she won’t discover that 

it’s him ‘til chapter three” (2017: 00:07:12), (1991: 00:05:45). Dessutom nämner hon för 

Odjuret, i den nya versionen, att hennes favoritbok är Romeo och Julia, en klassisk 
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kärlekshistoria. Här kan vi se hur Judith Butlers teori om den heterosexuella matrisen (Butler, 

2007), följer med genom att visa att en ung kvinna ska drömma om och åtrå en man. Matrisen 

går ut på att en man och en kvinna ska vilja ha och attraheras varandra. Dessa två ska besitta 

olika egenskaper och vara varandras motsatser som tillsammans ska komplettera varandra. 

Detta kan även kopplas till performativitet där det görs till typiskt kvinnligt att drömma sig 

bort och läsa sagor. Vi funderade kring varför vi ansåg att det är en typiskt kvinnlig egenskap 

att drömma sig bort och vi kom fram till att eftersom kvinnor, genom historien, inte haft 

samma frihet och samma möjligheter som män har det blivit mer naturligt att kvinnor 

drömmer sig bort medan män inte behöver drömma för de kan förverkliga sina drömmar 

själva. Män kan bara göra det som de vill medan kvinnor bara kan drömma men har inte 

möjligheten att uppfylla sina drömmar. I filmerna sjunger och pratar Belle drömmande om 

personerna och platserna i sina böcker, medan karaktären Gaston mer aktivt försöker 

förverkliga sin dröm om att få Belle som sin fru. När dessa karaktärer ställs emot varandra är 

de performativa könsrollerna tydliga. Det är tydligt visat vilket kön som har möjligheten att 

uppnå sina drömmar och mål, och det är tydligt vem det är som bara får drömma. En 

anledning till att Belle inte aktivt försöker uppfylla sina drömmar skulle kunna vara för att 

hon inte vill lämna sin pappa som behöver hennes hjälp. Detta är också en typiskt förväntad 

kvinnlig egenskap, att vara omhändertagande och hjälpsam i hemmet. Något vi såg som 

komiskt i framställandet av den självständiga mannen som klarar sig själv och kvinnan som 

behöver en man som skyddar henne är att det gång på gång bevisas att mannen är oförmögen 

att klara sig själv. Gaston berättar att han behöver en fru som kan laga mat åt honom och ta 

hand om hemmet, samt att Maurice behöver Belle där för att underhålla hemmet när han 

jobbar på sina uppfinningar. Vi anser därför att det blir tydligt vem det är som egentligen 

behöver den andra. Vi tycker att kvinnan är mer självständig eftersom hon från tidig ålder lär 

sig hur hon ska ta hand om sig själv och en framtida man, medans männen lär sig hur de ska 

jaga och följa sina drömmar. Männen räknar med att de ska ha någon hemma som sköter allt 

annat.  

 

Belles intresse för kärleksromaner skriver även författaren med alias GLOSSWITCH om i sin 

artikel How feminist was Disney´s original Beauty and the Beast (2017). I artikeln skriver 

författaren om sina upplevelser av den äldre versionen av Disneys film Skönheten och Odjuret 

(2017), både som ung och som vuxen. GLOSSWITCH hade tidigt sett filmen som 
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feministisk, detta trots att hon tidigt börjat läsa feministisk litteratur. Efter att sedan ha sett 

filmen i vuxen ålder med sin son började hon ifrågasätta synen som hon haft innan. Hon 

skriver om scenen när Belle går genom byn och läser: “Belle also reads books. This is 

feminist, even if said books are about ‘far off places, daring swordfights, magic spells, a 

prince in disguise!’ (hence not exactly the Scum manifesto). It doesn’t really matter what 

you’re reading, though, as long as you’re reading…” (GLOSSWITCH, 2017). Författaren 

poängterar här att Belle ses som en feministisk karaktär för att hon läser men det hon läser är 

inte särskilt feministiskt. Romaner och sagor om prinsar och prinsessor är det som anses vara 

feminin litteratur. Att Belle därför läser detta istället för att läsa faktaböcker eller liknande, 

som på den tiden var maskulint kodad litteratur, anser GLOSSWITCH inte är feministiskt.  

 

En annan talande skillnad i Belles karaktär mellan de olika versionerna är i scenen efter Belle 

och Odjuret har dansat ihop. I den nyare filmen frågar Odjuret Belle: “You think you could be 

happy here?” och Belle svarar: “Could anybody really be happy if they aren’t free” (2017: 

01:28:08). Detta tycker vi är ett rimligt svar som också får oss att bli påminda om att hon 

faktiskt är hans fånge. I den äldre versionen frågar Odjuret: “Are you happy here with me?” 

till vilket Belle svarar “Yes” (1991: 01:00:26). Vi tycker detta visar på hur Belles karaktär har 

utvecklats från att bara lägga sig platt till att vara mer självständig och ha en egen vilja. En 

fråga vi ställde oss här var om Belles svar i den äldre versionen var ärligt eller om hon var 

rädd för Odjuret och enbart sa vad hon trodde att han ville höra. Om det senare är fallet ser vi 

den nya versionen som en bra utveckling också då för det visar på att hon vågar stå upp för 

sig själv och säga vad hon känner. Vi kan tolka förändringen av svaret som att filmskaparna 

ville ha en karaktär som kunde stå upp för sig själv, en karaktär som kunde vara en bättre 

förebild.  

 

Vi anser att förhållandet mellan Belle och Odjuret är problematiskt men vi tycker ändå det 

gjordes bättre i den nya versionen. För det första verkar det gå längre tid, jämfört med den 

gamla, mellan att Belle blir tillfångatagen och att hon utvecklar känslor för sin kidnappare. 

Det är svårt att av få en tidsuppfattning i filmerna, särskilt eftersom det alltid är vinter kring 

Odjurets slott, men vår uppfattning är att det går längre tid innan Belle får känslor för Odjuret 

i den nya, vilket vi ser som en liten förbättring för att det känns mer realistiskt när hon har 

mer tid på sig att lära känna honom och hinna ändra sin uppfattning om honom. Detta får oss 
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att se Belle mer som en egen person och inte som att hennes enda syfte är att föra den manliga 

karaktärens berättelse framåt. I den nyare versionen är det också mycket tydligt när Belles 

känslor för Odjuret ändras vilket är när de som jobbar i slottet berättar för Belle om Odjurets 

uppväxt och hur hans pappa påverkade honom negativt. Detta gör också att vi lättare kan 

förstå hur Belle ändrar sin uppfattning om honom då det blir lite som en förklaring till varför 

Odjuret är som han är. Att Belle ska bli kär i Odjuret och därigenom få honom att ändra sig 

och bli en bättre människa är en viktig del av sagan och för att allt ska kunna lösa sig och bli 

ett lyckligt slut. Allt hänger på att Belle ska frigöra Odjuret och rädda honom från hans 

olyckliga öde. Att den kvinnliga huvudkaraktären ska fixa den manliga och göra honom till en 

bra människa är något vi kan känna igen från flera andra berättelser men även i verkliga 

händelser till exempel som kvinnor som blir tillsammans med brottslingar för att de tror att de 

kan ändra på dem och få fram deras fina sidor. Det är även detta som hela filmen går ut på, att 

få Odjuret att kunna älska en annan människa för att kunna rädda alla i slottet. Belles roll blir 

därför tydlig, att det är hon som ska lära honom detta och samtidigt bilda känslor för honom 

också.  

 

I kandidatuppsatsen Disneys sagor: En värld kantad av stereotyper där författarna Helen 

Olsson och Shpresa Salihu undersökt ifall Disneys sagor innehåller stereotypiska 

karaktärsskildringar beskriver de Belle som en vacker flicka som drömmer sig bort från den 

lilla by hon bor i. Hon är snäll och hjälpsam då hon ofta ses sköta hushållet. Författarna 

skriver även att Belle tolkas som en smart karaktär då hon läser mycket (Olsson & Salihu, 

2010:26). I vår undersökning har vi tolkat Belle på liknande sätt. I uppsatsen fortsätter Olsson 

och Salihu med att dela in huvudkaraktärerna i Disneysagorna de valt i olika kategorier 

baserat på hur dessa karaktärer tolkas av författarna. Belle hamnar då under kategorin 

Drömmaren, som de sedan delar in i två underkategorier: Kärlekssökaren och 

Självständighetssökaren. Belle tilldelas kategorin Kärlekssökaren som beskrivs som 

“drömmande och längtande efter kärlek, och då oftast efter en vacker och stilig prins” (Olsson 

& Salihu, 2010:32). Detta håller vi också med om att det passar in på Belle och vi kan se detta 

i vad hon läser, eftersom hennes favoritbok i den äldre versionen är sagan om en flicka som 

träffar en man som hon senare får reda på är prinsen samt att favoritboken i den nyare 

versionen är Romeo och Julia. Likheterna mellan dessa böcker är tydliga där båda innehåller 

kärlek mellan en man och en kvinna som oftast är förbjuden.  
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I sin resultatdiskussion i kandidatuppsatsen tar författarna upp att deras undersökning visade 

på att det fanns en majoritet av manliga karaktärer i de utvalda Disneysagorna (70%), detta 

trots att det är mer än hälften av sagorna som har en kvinnlig huvudkaraktär 

(11/20).  Författarna refererar då till Att animera de unga – Barnkulturens disneyfiering av 

Henry Giroux som skriver om att männen i Disneys sagor framställs som mer betydelsefulla 

och att kvinnornas vilja alltid grundar sig i något som har att göra med den manliga 

karaktären (Olsson & Salihu, 2010: 40). Detta tycker vi oss se i sagan om Skönheten och 

Odjuret. Belle ska vara huvudkaraktären som drömmar om att hitta någon som förstår henne. I 

detta kan vi se hur Belles vilja nyttjar Odjuret mål om att bli människa igen, genom att vinna 

hennes kärlek.  

 

I boken Varför är Disney så populär?: De tecknade långfilmerna ur ett barnperspektiv (2001) 

skriver Margareta Rönnberg, som var professor i filmvetenskap, om sina tankar kring kritiken 

mot Disney. Rönnberg refererar till Jack Zipes som hävdar att alla Disneys sagor går ut på 

“att den förtryckta hjältinnan måste räddas av modig prins, vilket förment skulle förmedla 

budskapet att manliga individer är bäst och starkast” (Rönnberg, 2001:61). Detta motsätter sig 

Rönnberg och tar sagan om Skönheten och Odjuret som exempel och menar på att det då är 

Belle som räddar Odjuret från att förbli ett odjur. Vi håller med Rönnberg om detta och anser 

att, olikt andra sagor, är det den kvinnliga karaktären som räddar den manliga i Skönheten och 

Odjuret. Vi började sedan fundera på ifall Odjuret också räddar Belle och kom att tänka på 

scenen när Odjuret räddar Belle från vargarna i skogen. Men när vi funderade kring detta 

vidare kom vi fram till att det kanske inte var så det hände. Belle har precis flytt från slottet 

och Odjuret när hon stöter på de farliga vargarna i skogen och helt plötsligt kommer Odjuret 

och slår undan vargarna. Men Odjurets tanke kanske inte var att rädda Belle utan att återigen 

kidnappa henne och föra tillbaka henne till slottet och var därför tvungen att ta henne från 

vargarna. I en konversation mellan Belle och Odjuret senare den kvällen när hon försöker 

tvätta hans sår säger Belle att han måste vara mer försiktig, Odjuret svarar då att hon inte 

skulle flytt. Ett sätt att tolka detta på är att det var på grund av att hon flydde som de hamnade 

i situationen, alltså att han var tvungen att springa efter henne och hämta hem henne igen och 

var därför tvungen att slåss mot vargarna, vilket stärker vår teori om att han inte hade som 

avsikt att rädda henne utan att hämta tillbaka henne. Ett annat sätt att se på det är att det var på 
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grund av att hon flydde som hon blev attackerad av vargarna och att han därför var tvungen 

att rädda henne. Men det senare anser vi inte är lika sannolikt då han var för snabb på att 

komma fram till henne för att hunnit se händelsen i sin magiska spegel och hinna ta sig dit för 

att ingripa. Därför tror vi att han följde efter henne. 

 

Margareta Rönnberg delar in sagorna i tre olika grundtyper: djurfabel, undersaga och 

husdjursbiografier (Rönnberg, 2001:61). Detta gör hon utifrån huvudkaraktärens ålder, kön 

och utvecklingsgång. Det liknar hur Olsson och Salihu delar in karaktärerna i olika kategorier 

(Olsson & Salihu, 2010: 32). I Rönnbergs bok hamnar Skönheten och Odjuret under kategorin 

undersaga (även kallad fesaga), som har magi och lyckliga slut som gemensamma nämnare. 

Om denna kategori skriver Rönnberg: “Centralfiguren är i regel en flicka i tonåren, vars 

‘sanna identitet’ förnekas och förkvävs av en ond modersgestalt. Detta hot tvingar henne ut ur 

hemmets överhettade konfliktfält. Flickan söker skydd i ett isolerat reservat, där hon kan få 

sin kvinnliga jagbild speglad i andras ögon och fantisera kring romantiska möten med 

drömprinsen. Efter att ha fått sina positiva sidor uppenbarade och bekräftade, blir hon till slut 

förlöst av prinsen från hotet mot sin sanna identitet. I förlängningen av det lyckliga slutet 

skymtar löftet om framtida parbildning och eget hem” (Rönnberg, 2001:63). Vi kan till viss 

del hålla med om en del saker hon skriver, dock är det några delar vi inte förknippar med 

Belle och filmen. Till exempel finns det ingen konflikt mellan huvudkaraktären och en 

modersgestalt. Vi diskuterade även kring att Belle skulle bli “förlöst” av Odjuret och vad det 

egentligen stod för. Att hon skulle bli “förlöst” av honom handlar om att hon äntligen skulle 

kunna vara sig själv och känna en gemenskap som hon inte haft innan. Men det är inte bara 

Odjuret, enligt oss, som förlöser Belle utan också tvärtom. Belle räddar odjuret från sitt 

fördärv och från sitt eget självhat. Detta kan vi återigen koppla till att kvinnan ser en trasig 

man och försöker laga honom. Vi kan koppla det Rönnberg skriver om att flickan i sagan flyr 

till “ett isolerat reservat” (Rönnberg, 2001:63) till när Belle drömmer sig bort i sina böcker 

och skärmar av från det som händer runt omkring. Vidare skriver Rönnberg on undersagans 

huvudkaraktär: “Flickan frågar sig: ‘Hur ser jag ut i andras ögon, jämfört med den jag själv 

tycker mig vara?’ Ur denna nya differentiering av personligheten utvecklas en inre 

identitetsupplevelse, men även en mer självbespeglande osäkerhetskänsla. Man frågar sig 

ständigt vad man betyder för andra, inte (som småpojkarna) vilken ‘art’ man tillhör, eller om 

man är stor eller liten. Den unga kvinnan tycker sig vara vuxen, vacker och god, men måste få 
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detta bekräftat av andra” (Rönnberg, 2001:63). Här kan vi se fler likheter med Belle. Belle är 

osäker på vem hon själv är, det märker vi tydligt när hon frågar sin pappa om hon är konstig. 

Hon får då bekräftelse av sin pappa i den nya versionen när han berättar för henne om hennes 

mamma som, precis som hon, var udda och före sin tid. Men i den tidigare versionen får hon 

inte den bekräftelsen från sin pappa eller någon annan i byn, men vi kan istället se att hon 

söker den hos Odjuret och de som bor på slottet. Vi är dock inte säkra på om hon får den 

bekräftelse som hon vill ha i den äldre versionen. 

 

Rönnberg skriver att undersagor har utvecklats mycket under de senaste tio åren “de 

nytillkomna tonårsflickorna är avgjort självsäkrare än sina något äldre pojkvänner och 

betydligt mer världsvana och kritiskt värderande än de tidiga, drömmande prinsessorna. Det 

handlar nu inte bara om att visa upp ‘kvinnliga’ attribut som skönhet och moderlighet, utan 

demonstrera självständighet, rättvisepatos och oräddhet” (Rönnberg, 2001:65). Detta menar 

Rönnberg stämmer in på Skönheten och Odjuret från 1991 men vi kopplar det till den nyare 

versionen av sagan där Belle som karaktär fokuserar mer på att klara sig själv. Eftersom 

texten skrevs år 2001 hade hon därför bara filmerna som kom innan dess att utgå ifrån. Vi kan 

därför förstå att hon kunde se den tidiga versionen av filmen som framåtsträvande och att 

Belle var olik de andra prinsessorna i sitt sätt att uttrycka sig. Dock har vi idag andra 

perspektiv och har sett en version som skiljer sig från filmen från 1991. Vår uppfattning av 

samma film skiljer därför sig eftersom vi har olika erfarenheter. Det som Rönnberg ser som 

en ny typ av Disney-prinsessa som är mer självständig och orädd är olikt från vad vi ser. 

 

 9.2. Odjuret 

 

Prinsen, eller Odjuret som han kallas i filmen, är en karaktär som ändras mycket under 

filmens gång. När vi i början av berättelsen får höra om hur slottet hamnade under en 

förtrollning får vi uppfattningen att prinsen är en bortskämd och ytlig ung man. På grund av 

att prinsen vägrar släppa in en gammal kvinna och ge henne skydd från vädret förvandlas den 

hon till en vacker tjuserska och lägger en förtrollning över slottet och de som bor där. Först 

när hon förvandlats till en ung vacker kvinna försöker prinsen be om ursäkt vilket visar på hur 

ytlig och utseendefixerad prinsen är. Det är därför trollkvinnan förvandlar honom till ett 

odjur, för att lära honom en läxa om att skönhet sitter på insidan. När vi sedan får träffa 
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prinsen när han är ett odjur får vi lära känna honom som en elak, envis och självisk karaktär 

som verkar ha tappat allt hopp om att någonsin bli människa igen. Odjuret har svårt att hålla 

sitt humör i styr och blir arg så fort något inte går hans väg. Filmskaparna vill få oss att tro att 

detta kan komma att bero på hans rika uppväxt och hårda uppfostran av sin själviska pappa. 

Och eftersom han själv är miserabel låter han detta gå ut över de i hans omgivning. Eftersom 

Odjuret blev dömd på livstid tar han ut det över Belles pappa, och sedan Belle som tar sin 

pappas plats. 

 

Under filmens gång får vi se en annan sida av honom som lockas fram tack vare Belle. Han 

börjar då visa sina känslor mer och börjar behandla Belle på en snällare sätt. Vi tycker oss 

dessutom se en snällare version av Odjuret i den nya filmen, jämfört med den äldre, även 

tidigare i filmen när han precis tillfångatagit Belle. I den nya versionen låter Odjuret Belle 

säga farväl till sin pappa innan hon blir inlåst, det gör han inte i den gamla versionen. 

Dessutom ber han senare i filmen om ursäkt för det han gjort mot Belle och hennes pappa, 

vilket också saknas i den gamla. Detta tycker vi visar på en bra utveckling mellan filmerna 

och gör det mer förståeligt att Belle fattar tycke för honom. Vi ser också en skillnad i hur 

Odjuret rör sig i de olika filmerna, i den gamla går han ofta på fyra ben, alltså är hur han går 

“the signifier”, medan han i den nya alltid går på två ben vilket gör att han verkar mer som en 

människa än ett djur, “the signified”. Detta kan också vara en anledning till att vi har mer 

förståelse för Odjuret och Belles kärleksrelation då han ses som en mer mänsklig karaktär. 

Trots att Odjuret genom filmerna börjar visa en mer mjuk sida (som ses som feminint) finns 

det, i den nya filmen, scener där han försöker visa på en hårdare, kanske manligare sida. Ett 

sådant exempel är när Belle berättar för Odjuret att hennes favoritbok är Romeo och Julia. Då 

stönar Odjuret och säger “Why is that not a surprise.” Belle undrar vad han menar med det på 

vilket han svarar “Well, all that heartache and pining and…”  och sedan imiterar han att han 

blir äcklad av det genom att räcka ut tungan och säger “So many better things to read” (2017: 

01:08:57). Han tycker det är typiskt att Belle älskar en bok som handlar om kärlek för att hon 

är kvinna och han vill understryka att han inte gillar sånt genom att göra grimaser för att själv 

ses som mer manlig. Senare i filmen ser Belle Odjuret sitta och läsa och frågar vad han läser 

på vilket han svara “nothing” och stänger snabbt igen boken (2017: 01:14:50). Belle hinner 

ändå se boken, som är en kärleksroman, och retas lite med honom eftersom han verkade tycka 

böcker om kärlek var töntiga. Odjuret försöker försvara sig själv genom att säga att den 
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handlar om “Knights and men and swords and things” (2017: 01:15:00). Detta är mycket 

tydliga exempel på hur starka könsroller som finns och som Odjuret känner att han måste leva 

upp till. Här kan vi också se hur det performativa blir tydlig (Butler, 2007). Detta är 

könsroller som är djupt rotade och kopplade till manlighet, en föreställning om att riktiga män 

inte läser om kärlek eller prinsar och prinsessor, utan de ska läsa om riddare och män med 

svärd. Det är inte socialt accepterat av en man att läsa samma litteratur som en kvinna finner 

intressant om det inte innehåller detaljer eller en handling som är typiskt manligt kodat. Trots 

att Odjuret försöker anpassa sig till könsnormerna läser han ändå boken vilket gör att det blir 

dubbelt. Det förklaras i den nya versionen av filmen att han uppfostrats större delen av sin 

uppväxt av sin pappa då hans mamma dog när han var liten. Filmskaparna vill därför få oss att 

tänka att hans pappa lärt upp honom att vara en manlig man som inte läser om kärlekshistorier 

och bryr sig om typiskt kvinnliga saker. Det är tydligt att han skäms över sitt intresse för 

romantiska romaner. Att de har valt att inkludera hans egna intresse för läsandet på ett annat 

sätt i den nya versionen, än vad som visas i den gamla där han bara visar Belle biblioteket och 

pratar lite runt böckerna, ser vi som en central förändring för filmens budskap. Det ger en 

annan bild av Odjuret och det är förmodligen medvetet från filmskaparnas sida att beskriva 

mer av hans intressen och bakgrund för att ge en större förståelse av karaktären. Det blir även 

ett intresse som Belle och Odjuret har gemensamt vilket gör dem mer kompatibla med 

varandra.  

 

Filmen är skapad för att få oss att se Gaston som skurken i dramat som försöker vinna Belle. 

Men något som inte pratas om lika mycket är det problematiska med Odjuret och hans 

handlingar. GLOSSWITCH skriver i sin artikel How feminist was Disney’s original Beauty 

and the Beast? (2017) hur vi fokuserar på den sexistiska karaktären Gaston och hur han 

försöker använda sig av hennes pappa för att vinna hennes kärlek. Dock anser 

GLOSSWITCH att vi blir förblindade av denna sexistiska karaktär att vi missar vem det 

faktiskt är som tar Belles pappa till fånga och som sedan kan tillfångata den unga flickan som 

kan bryta förtrollningen. Författaren förklara att anledningen till att vi missar detta är för att 

det inte är Odjuret som det är meningen att vi ska se som den onda. GLOSSWITCH skriver: 

“In order to have this new feminism, you still need sexists. Fortunately, Beauty and the Beast 

provides us with the character of Gaston, who is your classic, out-and-out, unreconstructed 

chauvinist. Indeed, he’s so stereotypically chauvinist you might forget for an entire hour that 
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he’s not actually the one keeping a woman prisoner until she falls in love with him. Gaston 

might attempt to use Belle’s father as a means of coercing Belle to be with him; the Beast is 

the one who bloody well does it” (GLOSSWITCH, 2017). Gaston är karaktären som 

filmskaparna valt ut som den tittarna ska tycka illa om och se som problemet i sagan, det är 

han som Belle ska passa sig för. Men mitt i detta tappar vi bort oss och lägger inte märke till 

vem det är som faktiskt utför allt det som Gaston bara försöker göra. Författaren skriver 

vidare att “Structurally, it turns out there’s very little Gaston wants to do to Belle that the 

Beast doesn’t actually do” (GLOSSWITCH, 2017) vilket visar på problematiken som finns i 

karaktären. Det vi anklagar skurken för att planera och drömma om är något som vår prins i 

sagan utför under hela filmens speltid. Det förklaras även vidare i texten att det är på grund av 

att Odjuret inte öppet visar sitt kvinnohat samt att det han gör utför han medans han 

fortfarande är ett odjur och därför har en identitetskris som gör att tittarna inte uppfattar 

honom som en dålig karaktär. 

 

    9.3. Gaston 

 

Gaston är byns hunk. Han är mannen som alla tjejer drömmer om att få gifta sig med, alla 

utom Belle. Gaston är en självcentrerad man som trivs mycket bra i uppmärksamheten som 

han får. I båda filmerna råder det inget tvivel om hur bra självförtroende han har. Det finns 

scener i både den nya och gamla filmen där vi kan se honom tittandes i en spegel eller något 

annat som går att spegla sig i, “the signifier” är att han speglar sig, pratandes till sig själv. 

Detta får oss därför att utläsa honom som en självcentrerad och narcissistisk karaktär, “the 

signified” är den narcissistiska mannen vi tolkar honom som. Att Belle inte är intresserad av 

Gaston är inget han ser som ett hinder, han ser det snarare som en mer spännande jakt. Han 

uttrycker sig i filmen flertalet gånger där han bland annat säger “It’s the ones who play hard 

to get that are always the sweetest prey” (2017: 0:10:40). Varje gång han pratar med Belle 

uttrycker hon sin åsikt i frågan om att vara hans fru, alltså sin smärre avsky för honom. Men 

det är tydligt att Gaston inte är killen som tar ett nej. Trots att han har flera kvinnor som kan 

tänka sig att bli hans fru väljer han att satsa på flickan som säger nej gång på gång. Det visar 

på en överdriven självgodhet och att han inte tänker ge sig förrän han fått det han vill. 

Filmskaparna vill få oss att tolka Gaston som en bortskämd kille som alltid fått det som han 
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vill ha. Även tolka hans intresse för jakt, som visas upp i flertalet scener, som ett bevis på 

ruset han får av att fånga sina byten.  

 

Gaston är även en mycket misogyn karaktär, alltså en man med starkt förakt mot kvinnor. 

Han säger till exempel i en scen i den gamla filmen att “Det är inte bra att en kvinna läser. 

Snart får hon en massa idéer och tänker” (1991: 00:08:48) där han säger “tänker” som att han 

äcklas av ordet. Han uttrycker även att Belle är “den lyckliga mö jag ska rädda” (1991: 

00:06:55), att han ska rädda henne från sig själv och från sina egna tankar och idéer. Belle 

uttrycker även att Gaston är förhistorisk, vilket vi håller med om i hur filmen visar upp honom 

som mycket bakåtsträvande karaktär. Ett uttryck som passar bra in på honom är “det var 

bättre förr”. Något som stärker vår analys om att Gaston är en misogyn karaktär är när han 

berättar om sin framtid. I den framtiden skulle han kunna komma hem från dagens jakt till en 

fru som står vid spisen och som sedan masserar hans fötter. Detta är något som han även anser 

att kvinnor ska ha som dröm. I den gamla filmen har han i en scen planerat och ordnat med 

bröllop. När gästerna och prästen väntar går han in och ska fria till Belle, ännu ett exempel på 

hans självförtroende där han förväntar sig att Belle ska vilja gifte sig med honom direkt. I 

samtalet med Belle säger han till exempel att “det är dagen då dina drömmar går i 

uppfyllelse” (1991: 00:18:29).  

 

Gaston älskar att höra hur bra och vacker han är. Som med jakten får han ett lika stort rus av 

att bli bekräftad. I scenen där hans kompis LeFou sjunger om hur fantastisk han är kan vi se 

hur hans självförtroende bara stiger mot slutet. Efter att ha fått ett starkt nej från Belle om 

giftermål blir han arg och förlorar sin gnista. Men tack vare LeFous uppmuntrande ord och 

sång bestämmer han sig sedan för att hans jakt efter Belle inte är över. Varför är han 

oförmögen att ta ett nej? Han uttrycker även att han inte vill ha en kvinna som vill ha honom 

från början. I en konversation med LeFou i den nyare filmen att det som han finner attraktivt 

hos Belle är att hon inte skämmer ut sig och överdriver bara för att vinna honom. Han ser 

alltså Belles nej som en lek och att hon bara spelar svårfångad. Detta beskriver han även när 

han säger “It’s the ones who play hard to get that are always the sweetest prey” (2017: 

0:10:40). Detta är ett tankesätt som vi har stött på tidigare, att en kvinna inte ska vara för lätt 

att få för då blir hon inte respekterad.  
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Ytterligare en sak vi funderade kring var den stora kontrasten i Gaston och LeFous utseenden, 

speciellt i den äldre versionen. Där är Gaston lång, muskulös och har ett kantigt ansikte 

medan LeFou knappt är hälften så lång och har en rund kropp och ansikte och görs därför till 

en mindre heterosexuell man. I filmen från 2017 ser vi också dessa skillnader men inte lika 

extremt som i den animerade. Gastons attribut är typiskt manliga och vi funderade över om 

det är ett medvetet val från filmskaparnas sida att ha LeFou som Gastons högra hand för att 

Gaston ska se bättre ut. Anledningen till att vi tror det är för att Gaston inte verkar hålla 

LeFou särskilt varmt om hjärtat, med tanke på hur han behandlar honom. Därför tänkte vi att 

han kanske har en annan anledning till att alltid ha LeFou vid sin sida, eller helt enkelt bara 

för att ha en springpojke. 

 

Filmskaparna har valt att göra en karaktär som har ett överdrivet manligt utseende och med 

tydligt manliga egenskaper. När vi använder oss av Butlers teorier om performativitet och den 

heterosexuella matrisen (Butler, 2007) är Gaston en mycket intressant karaktär att analysera. 

Han har de typiska manliga dragen som man kommer att tänka på när man föreställer sig en 

man, särskilt i den äldre versionen där karaktären är animerad och därför går att överdriva 

mer. Där är han stor och lång med en grov haka och stora muskler. I den nya versionen har 

han ungefär samma kroppstyp som i den gamla men inte lika överdriven. Här upprepas de 

normer som finns kring hur en man ska se ut. Även hans intressen är typiskt manliga, som 

jakt, strid, vapen och kvinnor. Ur ett heterosexuellt perspektiv är han den perfekta mannen till 

sättet och utseendet för att komplettera en kvinna. Han är motsatsen till vad en kvinna bör 

vara och se ut, vilket stämmer in på den heterosexuella matrisen. Trots detta har han en mer 

feminin sida, han är fåfäng och mån om sitt utseende vilket kan tolkas som ett typiskt 

kvinnligt drag. Han tittar sig gärna länge i spegeln och i den nya pratar han till sig själv samt 

ger sig själv komplimanger. Detta får oss att fundera över om filmskaparna valt att göra 

honom till en egoistisk karaktär för att få oss att tycka illa om honom och vara på Odjurets 

sida, eller om det var meningen att göra honom normbrytande på det sättet. Det är även 

nedsmutsande att upprepa feminina drag, vilket kan vara ett sätt att förlöjliga honom. 
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  9.4. LeFou 

 

LeFou är Gastons högra hand och kompis i filmerna. Något som han i den första filmen 

verkar vara mycket nöjd med, dock verkar han vilja ha något mer i den nya filmen. I den 

gamla filmen får vi inte se mycket av hans personlighet och hur han är när han inte 

umgås/följer efter Gaston. Han ser upp mycket till Gaston och försöker nästan imitera honom, 

dock uppfylls inte detta. Hans imitering av Gaston imponerar inte på tjejerna. Men i den nya 

versionen kan vi se en queer version av karaktären. Där kan vi även se som en konflikt i 

honom. En konflikt där han pendlar mellan att vilja vara som Gaston, vilja vara Gaston och 

vilja ha Gaston. Detta visas fram genom små hintar i filmen. En scen där vi har två olika 

tolkningar är när Gaston precis har pratat med Belle på marknaden (2017: 0:10:36). När hon 

uttryckt sig att hon inte är intresserad berättar Gaston att han gillar kvinnor med ryggrad som 

inte slänger sig efter hans fötter. När Gaston sedan går mot trillingarna som ropar till honom 

sträcker Lefou på sig och svänger till med huvudet (2017: 0:11:01), rörelsen är “the signifier” 

i scenen, på ett sätt som får oss oeniga. Denna scen kan tolkas som att Lefou härmar Gaston 

för att också kunna förföra flickorna, tolkningen av rörelsen som en härmning av Gastons sätt 

att vara blir därför “the signified”. Men en annan tolkning kan vara att han försöker efterlikna 

det som Gaston attraheras av, en person med ryggrad och charm.  

 

Ytterligare en scen i filmerna där Lefou kan tolkas som en queer karaktär är i scenen där han 

sjunger en sång för att muntra upp Gaston (1991: 00:27:07), (2017: 0:36:33). Här sjunger han 

om allt han tycker om med Gaston. Detta kan ses som en vänlig handling för att vara snäll 

mot sin vän, men hade vi sett en kvinnlig karaktär sjunga en liknande sång till en annan 

manlig karaktär hade detta tolkats som en kärlekshandling. Här ser vi tydligt hur den 

heterosexuella matrisen genomsyrar våra tolkningar av karaktärernas relation. En fråga vi då 

ställde oss var om detta är en kärleksförklaring till Gaston? Det vi tror kan bidra till att det 

inte ses som en kärlekssång är att det är en man som sjunger till en annan man. Det är alltså 

en homosexuell relation vilket inte är vanligt i Disneys filmatiseringar av sagor. Det är inte 

heller någon som rakt ut säger att LeFou är homosexuell. LeFou söker på olika sätt närhet av 

Gaston men lyckas inte alltid. I den äldre versionen försöker han krama Gaston när de skrattar 

efter att de har kallat Maurice galen framför Belle (1991: 00:09:23). Men i försöket att få en 

kram blir han bortslagen. Även i den nya filmen tar han Gastons armar runt sig efter att de 
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gjort ett vänligt handslag, och Lefou sitter sedan nära honom på armstödet av fåtöljen senare i 

den scenen. Det blir därför normbrytande när vi utgår från den heterosexuella matrisen att en 

man åtrår en annan man. Genom att tolka Lefou som queer gör det honom till en karaktär som 

bryter normerna kring hur relationer och kärlek ska se ut. Han bryter även den performativa 

upprepningen av hur män ska vara, detta gör han inte bara genom att vara kär i en annan man 

utan även genom att uttrycka sig feminint med kroppen, genom till exempel specifika 

handrörelser i den nya versionen samt piruetter i den gamla versionen.  

 

En annan scen som visar upp LeFous riktiga jag i den nya filmen är i slutstriden på slottet. 

Där byter han sida mitt i striden, från att tidigare ha stått på Gastons sida till att stå på slottets 

sida (2017: 01:44:18). Han tycker inte om det som Gaston står för längre och väljer istället att 

hjälpa slottet att slåss mot sina så kallade vänner. Detta ser vi som ett uppvaknande från 

karaktärens sida att äntligen inse sitt eget värde och vad som inte fungerade i relationen 

mellan honom och Gaston. Här säger även Mrs Potts “You’re too good for him, anyway” 

(2017: 01:44:20). Även det kan vi ta som en hint om LeFous sexualitet eftersom det är något 

man brukar säga till en som fått sitt hjärta krossat av en person man älskar. Även i den sista 

scenen i den nya versionen där alla dansar i den stora salen kan vi se honom dansa runt med 

olika tjejer (2017: 01:56: 49). Mitt i dansen byts det danspartners och då hamnar han med en 

annan man (2017: 01:58:17). I den stunden står tiden nästan still och man kan se i bådas ögon 

hur det blev som ett uppvaknande, som att de äntligen förstått vilka de är. I den gamla 

versionen byter dock inte LeFou sida i striden, han fortsätter istället att strida för Gastons sida 

och står bakom honom i alla väder. Där kan vi se en utveckling som Disney valt att göra 

mellan filmerna.  

 

10. Scener ur filmerna 

 

Vi har valt ut två scener att jämföra mellan den gamla och den nya versionen. Vi valde just 

dessa två för att vi ansåg att det fanns mycket spännande att analysera i dem, särskilt när vi 

jämför dem. Den första scenen ansåg vi att det fanns mycket att säga om Gaston och LeFous 

relation och den andra scenen tyckte vi var intressant att ha med för att se utvecklingen mellan 

de olika versionerna av karaktären Belle. Även här har vi valt att använda oss av bildsemiotik 

för att analysera karaktärernas handlingar i scenerna. Vi har då använt oss av begreppen “the 
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signifier”, det vi ser, och “the signified” (Evans m.fl., 2013), hur vi tolkar det vi ser, för att 

göra en djupare analys.  

 

    10.1. Sången om Gaston (1991: 00:27:07), (2017: 00:36:34) 

 

En betydande scen som finns i båda filmerna är musikalscenen med sången om Gaston.  

Scenen utspelar sig i en bar där LeFou sjunger sången för att muntra upp Gaston efter att ha 

blivit avvisad av Belle. I sången tar han upp flertalet egenskaper som Gaston har, bland annat 

sjunger han om att det inte finns någon i staden som är hälften så manlig som han är. En fråga 

som kom upp under tiden vi tittade på scenen var om låten är en slags kärleksförklaring från 

LeFou, främst i den nyare versionen. Med tanke på vad som sjungs i låten tolkar vi det som 

att LeFou sjunger om allt han tycker om med Gaston och vad han tycker att Gaston är bäst på. 

Som vi förklarat innan är anledningen till att vi ser detta som en kärleksförklaring att hade vi 

bytt ut LeFou till en kvinnlig karaktär hade det tolkats som en kärleksförklaring, men 

eftersom LeFou är en manlig karaktär kan det tolkas som en vänskaplig gest. Eftersom vi 

tolkar LeFou som en queer karaktär tolkar vi därför denna sång som en kärlekshandling från 

hans sida. LeFou sjunger även om att alla vill vara Gastons passopp. Kan det finnas en 

djupare betydelse bakom detta, till exempel att de vill vara hans fru/make eller vill de bara 

vara hans betjänt? Något som förstärker tanken om att männen kan vara intresserade av 

Gaston på ett emotionellt plan är delen där LeFou sjunger ”You can ask any Tom, Dick or 

Stanley. And they’ll tell you whose team they prefer to be on” (1991: 00:27:55), (2017: 

00:37:20). Orden “prefer” och “team”, enligt vår uppfattning, är ord som ofta används inom 

hbtqia+-kretsar. Är detta då en hint om LeFous sexualitet och känslor för sin vän? Vi märkte 

också en skillnad mellan de olika versionerna när denna rad sjungs. I den gamla versionen 

verkar männen omkring LeFou inte bry sig särskilt mycket om det. I den nya versionen pekar 

LeFou också på de tre männen när han sjunger namnen och de reagerar som att det är dem 

han refererar till. Sedan när LeFou sjunger “And they’ll tell you whose team they prefer to be 

on” (2017: 00:37:24) vänder männen blickarna mot LeFou och rynkar på ögonbrynen. Efter 

att LeFou gått därifrån kan vi se hur de tre har en diskussion där en av dem pekar på en annan. 

De verkar ha tagit illa upp. Detta får oss att reagera starkare och fundera ännu mer kring den 

meningen. Vi tolkar det, som vi skrivit innan, att de på ett emotionellt plan skulle kunna ställa 

upp och tjäna Gaston eller vara hans partner då vi kopplar begreppet “team” till hbtqia+-
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rörelsen. Men det kan också tolkas bara rakt av som att de vill ställa upp och stå på Gastons 

sida. Männens reaktion när LeFou sjunger om att de vill vara i samma lag som Gaston anser 

vi vara en aning homofobisk. Det får oss att tydligt se heteronormen som var då och 

fortfarande finns. Om vi kopplar det till den heterosexuella matrisen kan vi se det som 

otänkbart ur deras perspektiv att kunna ha känslor för Gaston, det stämmer inte överens med 

det heteronormativa samhället. 

 

Något annat intressant som LeFou väljer att göra är att efter det vänskapliga handslaget, i den 

nya versionen, ta Gastons armar runt sig som i en omfamning, omfamningen är här “the 

signifier”. Vi kan tolka detta som en inre önskan om att få hålla om eller bli omhållen av 

Gaston, vår tolkning av handlingen som en önskan är “the signified”. LeFou frågar också 

Gaston, i omfamningen, om det är för mycket på vilket Gaston svarar ja (2017: 00:37:56). Det 

kan vi förstå som att LeFou förstår att denna gest inte är riktigt passande för två män som är 

kompisar. Även här kan vi använda oss av den heterosexuella matrisen. Den rådande 

heteronormen var så stark på den tiden att det inte fanns på kartan att två personer av samma 

kön kunde få känslor för varandra. När LeFou då väljer att agera efter sina känslor blir det fel 

för hur det var på den tiden. Även om Gaston skulle börja få samma känslor för LeFou är det 

förmodligen ganska osannolikt att han skulle erkänna det.  

 

Genom hela scenen får vi se hur folket i byn har stor respekt för och ser upp till Gaston, 

speciellt i den nyare versionen. Förutom själva låttexten som de sjunger som handlar om hur 

fantastisk och enastående Gaston är, de beskriver honom med stereotypiskt manliga 

egenskaper, var det en del andra saker vi lade märke till i scenen. På väggarna i rummet finns 

målningar av Gaston där han står i ståtliga poser med texterna “Gaston the victor” och 

“Gaston the hunter”. I den äldre versionen av scenen syns på väggen en tavla av Gaston, det 

förstärks i den nya då de har målningar direkt på väggarna, vilket är mer permanent. Detta 

visar på hur högt folket i byn håller Gaston. De bekräftar även Gastons manlighet genom att 

berömma honom för det. Vi kopplar samman detta med Butlers teori om det performativa 

yttrandet av könsnormer (Butler, 2007). När de upprepar och hyllar Gaston för hans 

egenskaper och utseende upprepar de dessa normer och skapar ett ideal att sträva efter.  
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I den nya versionen ser vi också hur folket flyttar undan alla grejer från borden när Gaston 

kliver upp och efter Gaston varit uppe på borden börjar andra också gå upp som att det bara är 

okej att göra det efter att Gaston har gjort det eller som att folket ser upp till Gaston så pass 

mycket och vill av den anledningen göra som honom. Vi kan också se Gaston interagera mer 

med kvinnliga karaktärer i denna version. I den gamla är trillingarna nästintill de enda 

kvinnliga karaktärerna i scenen, men i den nya är det överhuvudtaget mer folk och däribland 

fler kvinnor. I en scen ser vi en kvinna sitta i en mans knä när Gaston drar åt sig kvinnan och 

lyfter upp henne på sin axel för att visa hur stark han är. Varken kvinnan eller den andra 

mannen verkar ha nåt emot detta vilket också visar på vilken pondus Gaston har. Det är 

dessutom en egoboost för Gaston, att han kan få vilken kvinna han vill. För vem kan säga nej 

till en sådan manlig man? Även här sker det performativa upprepningar av manliga 

könsnormer när han ska lyfta kvinnor för att bevisa sin styrka. 

 

LeFou är genom hela scenen mer intim med Gaston än i den äldre versionen, i början av låten 

masserar LeFou Gaston. I den äldre versionen är de närgångna men inte på samma sätt, 

LeFou dunkar Gaston i ryggen, trycker ihop hans ansikte i en grimas och hänger från ett bälte 

runt hans hals. Dessa gester gör att vi tolkar deras relation som mer vänskaplig än romantisk. 

Dock fortsätter låten lite senare i den gamla filmen. Då berättar Gaston för LeFou om sina 

planer för att kunna gifta sig med Belle och sedan sjunger de och dansar tätt ihop. Sedan 

håller LeFou om Gastons arm ner för vad som föreställa ett altare. Då får vi se en helt annan 

sida av deras relation. Trots att Gaston förmodligen föreställer sig att det är Belle han gör 

detta med är det en helt annan typ av närhet han har med LeFou jämfört med tidigare i låten, 

vilket LeFou är glad över. Här kan vi också koppla det till heterosexuella matrisen när vi 

analyserar gången ner för altaret där det är två män som går med varandra.  

 

    10.1.1. Intervjuer 

 

Av informanterna vi valt att intervjua är två personer mellan 20–30 år och två personer mellan 

50–55 år. Intervjupersonerna fick se scenen med sången om Gaston, dessvärre är det 

ytterligare en del av scenen som de inte fick se vilket är scenen där Gaston och Lefou dansar 

och sedan går ner för det som ska föreställa en altargång. Detta var för att vi inte reflekterade 

över att även den var en del av sången när vi utformade intervjuerna. Det får vi därför ha i 
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åtanke när vi analyserar svaren. Som vi skrev tidigare har vi även valt att inte gå ut med 

informanternas kön, namn och exakta ålder enligt Vetenskapsrådets rapport God 

forskningssed (2017) där de skriver att det inte är nödvändigt för vår typ av studie att skriva ut 

information som kan härledas till en specifik individ (Vetenskapsrådet, 2017:41). 

 

I intervjuerna kunde vi se att de yngre hade ett queer-perspektiv som inte var lika tydligt hos 

de andra. Detta tror vi kan ha flera olika anledningar. En sak vi tror kan ha påverkat är 

intresset för genus och queera teorier. Båda informanterna är intresserade av och insatta i 

genus, en av dem har dessutom studerat genusvetenskap. Genom att vara insatt i ämnet samt 

att ha de glasögonen på sig när man ser filmen har troligtvis påverkat deras sätt att se på 

karaktärerna Gaston och LeFou samt relationen mellan dem. En annan del som kan spela in i 

deras tolkning av scenerna är att de är så kallade Disney-fans och har fått höra andras åsikter 

samt lyssnat på filmskaparnas egna mål med filmerna. Intervjuperson ett konstaterade detta i 

sin intervju: “man vet att LeFou i live-action ska vara queer”. Något annat vi kan se som en 

bidragande faktor till skillnaden mellan informanterna i 20–30 årsåldern och informanterna i 

50–55 årsåldern är just åldern och hur det sett ut i samhället under åren de vuxit upp. I dagens 

samhälle samt i sociala medier är det mer socialt accepterat med queera personer samt att det 

finns ett genustänk idag som inte fanns under 70- & 80-talet. RFSU skriver i en debattartikel 

på sin hemsida att man fram till den 19 oktober 1979 var sjuk om man var homosexuell 

(RFSU, 2009). Därför kan vi förstå att det var ett annat synsätt på den tiden som kom att 

påverka hur man såg på homosexuella personer och homosexualitet överlag. Dock kunde vi se 

skillnader även mellan informanterna i 50–55 års åldern. När vi jämförde svaren mellan dem 

kunde vi se att en av informanterna hade ett mer queert och genusanalytiskt tänk i sin analys 

av scenen, vilket den andra personen saknade. Intervjuperson två lyfte fram, när vi frågade 

vad hen såg för skillnader mellan scenerna, att det finns mycket att se om man har ett 

genusperspektiv och tog som ett exempel att det bara handlade om det yttre när det kom till de 

få kvinnor som var med i scenen i den gamla versionen och att i den nya var det mer jämställt 

mellan könen. 

 

Tre av fyra informanter la märke till och höll med varandra i frågan om Gastons maskulinitet. 

De sa att Gaston visas som stark vilket är en typisk maskulin egenskap, vilket är samma sätt 

vi tolkat honom på. Två av dessa informanter sa dessutom att de kvinnliga karaktärerna i 
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scenen är förtjusta i Gaston och att detta också stärker hans maskulina sida. Andra exempel på 

maskulina drag som Gaston bär som dessa två informanter nämnde var att han kan hantera 

vapen samt att han inte äter veganskt, då kött är kopplat till manlighet. Intervjuperson tre, som 

inte gav exempel på dessa maskulina drag, förklarade att vad som gör Gaston till en typiskt 

maskulin karaktär är också att folket runt omkring Gaston bekräftar detta, hen säger: “Det är 

som att han säger jag är en man men framförallt att alla andra är såhär ja, du är en man”. 

 

När det gäller Gaston och LeFous relation förklarade alla förutom en att de kunde se 

skillnader mellan de olika versionerna. Intervjuperson tre sa att hen kunde se att Gaston 

värdesätter LeFou mer i den nya versionen vilket intervjuperson ett och två höll med om och 

sa ytterligare att LeFou var mer som Gastons tjänare än vän i den gamla och att de i den nya 

var mer på samma nivå. Intervjuperson ett sa också att detta sågs i hur de var klädda, “Gaston 

har röda liksom tajta kläder och LeFou går nästan klädd i trasor. I live-action ser det mer ut 

som att de är på samma samhällsklass”. 

 

Något annat som kom upp i intervjuerna var skillnaden mellan filmerna utifrån att en av dem 

är animerad och den andra är live-action, alltså att det är skådespelare som spelar 

karaktärerna. Detta var något även vi reflekterade över i denna scen. Tre av de fyra 

intervjupersonerna poängterade att det är skillnad i hur karaktärerna porträtteras mellan de två 

versionerna. Detta för att det går att göra mer överdrivna attribut och rörelser i en animerad 

film jämfört med om det skulle vara riktiga människor. Intervjuperson två och fyra tog upp att 

Gastons maskulinitet skiljer sig här eftersom det är gjort mycket överdrivet i den animerade 

filmen, till exempel med hur stora muskler han har och vad han kan göra med dessa. 

 

Intervjuperson fyra nämnde också att hen tyckte den animerade versionen av sagan var mer 

barnvänlig än den andra på grund av avsaknaden av värjor, som används i den nya versionen 

av filmen. När vi funderade kring det själva kom vi fram till att vi tycker tvärtemot. Enligt oss 

är den animerade filmen mer brutal, särskilt i just denna scen som de skulle analysera. Till 

exempel när LeFou sätter ett bälte runt Gastons hals som han hänger i och sedan tar Gaston i 

med bara sin hals så att bältet går sönder (1991: 00:27:45) eller senare i scenen när Gaston 

slår till LeFou så hårt att han flyger långt upp i luften (1991: 00:28:32). Vi tror att 
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anledningen till att vi tycker denna version är mer brutal, och därför kanske inte så 

barnvänlig, just för att det går att överdriva rörelser med hjälp av animation. 

 

En sak vi insåg angående våra analyser är att trots att det bara var dessa två scener 

informanterna skulle utgå ifrån när vi ställde våra intervjufrågor hade intervjupersonerna som 

sett filmerna tidigare med sig sina tankar om karaktärerna utöver scenerna de skulle analysera. 

De informanter som inte sett filmerna tidigare hade mindre att gå på och kunde inte alltid ge 

lika utförliga svar. Vår tanke med att välja både intervjupersoner som tidigare sett filmerna 

och som inte gjort det var att få olika analyser utav detta men vi tänkte inte på att de som sett 

dem tidigare skulle ha med sig mycket från resterande scener. Detta fick vi ha i åtanke när vi 

analyserade deras svar. 

 

I vår analys av intervjuerna kan vi se en skillnad mellan de som sett filmerna tidigare och de 

som inte gjort det. Informanterna som hade sett filmerna tidigare kunde ge en mer utvecklad 

och djupgående analys av scenerna. Eftersom de sett scenerna flera gånger har de hunnit se 

och tänka på saker som man kanske missar när man ser det för första gången, som diskreta 

kroppsrörelser och blickar. Samtidigt kan man märka andra typer av saker när man ser det för 

första gången som de andra kanske missat för att de har sett filmen sedan de var barn och 

därför inte reflekterat över det på samma sätt. Därför tyckte vi det var ytterst intressant att ha 

med informanter från båda dessa grupper. 

 

    10.2. Belle och Maurice (1991: 00:09:27), (2017: 00:11:17) 

 

Vi valde också att analysera scenen i börjar av filmerna där vi för första gången får se Belles 

pappa, som jobbar med sin uppfinning när Belle kommer hem från byn. I denna scen kan vi se 

flera skillnader mellan de två olika versionerna. Belles pappa Maurice är i den nyare 

versionen mer öppen med sina känslor, detta i och med att det berättas om Belles avlidna 

mamma. Detta ser vi som en utveckling från den gamla versionen, där det inte nämns, och 

visar en mer känslig sida av Maurice. Att Maurice kan visa känslor gör att han inte blir en lika 

maskulint kodad karaktär. Den performativa upprepningen av manliga normer om känslor 

förändras och visar på att även män har rätt att få visa när de mår dåligt.  
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Maurice lyssnar även mer på vad hans dotter säger, i den nya versionen, och vad hon 

egentligen menar med det, han är mer lyhörd. I den äldre versionen föreslår han att Belle ska 

försöka bekanta sig med Gaston när hon uttrycker att hon känner sig annorlunda och utanför, 

detta föreslår han däremot inte i den nya, där är han genom hela filmen emot Gaston. I den 

nya versionen svarar han, när Belle frågar om hon är konstig, att hennes mamma också var 

utanför och kallades konstig, han berättar även att mamman var före sin tid. Skaparna av 

filmen vill därför få oss att tänka att det är från sin mamma som Belle fått sina egenskaper 

som gör henne annorlunda och unik. Detta gör också att Belle får ett nytt band till sin mamma 

som hon inte hade i den gamla versionen. Filmerna skiljer sig även åt i vad Maurice 

uppfinner, något som även kan relateras till Disneys val att visa upp en mer känslig sida av 

honom, där han i den första versionen bygger en stor maskin som ska underlätta 

vedklyvningen, medans i den nya lagar han en speldosa som ska föreställa honom själv 

målandes med sin avlidna fru som modell. Även detta ändrar de performativa könsrollerna till 

att det är accepterat av en man att vara kreativ på ett mer typiskt kvinnligt sätt med små 

detaljer.  

 

I den äldre versionen beter sig Maurice mer klumpigt och visar upp en tokigare sida av sig 

själv, hur vi tolkar honom är “the signified”, som tappar byxorna och får maskinen att nästan 

explodera, att han tappade byxorna och klumpigheten med maskinen är alltså “the signifier”. 

Detta har Disney valt bort i den nya versionen där han är ordningsam samt lugnt och stilla 

sitter och pysslar, vilket vi tolkar som en förbättring och en utveckling av karaktären som vi 

inte fick se förut. I den nya versionen är Belle även den som vet vad som behövs för att fixa 

speldosan, i den äldre uppmuntrar hon bara sin pappa och pushar honom till att komma på 

lösningen, vilket vi anser är en viktig utveckling för Belles karaktär. Utvecklingen gör att hon 

ses som en smartare karaktär och bryter mot könsnormerna om vad kvinnor ska syssla med. 

Det är tydligt att skaparna av filmen tänkt ett steg längre när de utvecklat karaktärerna i den 

nya versionen av sagan. De har valt att bryta fler normer och utmana de performativa 

könsrollerna som finns i denna scen vilket vi tycker är centralt för filmens budskap.  
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11. Den manliga blicken 

 

I Laura Mulveys bok Visual Pleasure and Narrative Cinema skriver Mulvey om hur 

konventionellt hollywood-berättande i film utgår ifrån den manliga betraktaren, bilderna är 

konstruerade för att tillfredsställa hans lust, som hon valt att kalla The male gaze. Det handlar 

alltså om hur kvinnor porträtteras, i film, ur ett manligt perspektiv. Detta innebär att kvinnliga 

karaktärer blir sexualiserade och objektifierade för mäns tillfredsställelse. 

Vi har valt att analysera filmerna utifrån denna teori för att vi anser att det är relevant för en 

genusvetenskaplig filmanalys, dessutom på en film som anses vara feministisk.  

När vi studerade de två filmerna kunde vi se scener där så kallade “the male gaze” 

förekommer. Huvudsakligen var det karaktärer som befann sig i bakgrunden som förmedlade 

dessa blickar och inte huvudkaraktärer. Vi kunde också se en skillnad mellan filmen från 

1991 och den från 2017 i hur ofta detta förekom. 

 

    11.1. 1991 

 

När vi skulle titta efter den manliga blicken i den tidigare versionen från 1991 hittade vi 

flertalet scener där vi kunde se hur den manliga blicken visar sig. Nedan tar vi upp de scener 

vi kunde hitta som utmärker sig utöver de andra. 

 

Första scenen vi reagerade på i filmen är när vi ser hur Belle går förbi två gamla damer och i 

bakgrunden kommer en man som inte kan slita blicken från henne (1991: 00:04:33). Detta är 

vanligt förekommande i filmer där kvinnor sexualiseras. Ett annat exempel i filmen är när en 

man ska trimma en kunds mustasch men kan inte koncentrera sig när Belle går förbi utan 

stirrar på henne och klipper av halva mustaschen (1991: 00:04:41). Detta är ett typiskt 

exempel där en kvinna används i filmer för att visa att hennes skönhet ska få männen eller 

killarna att tappa koncentrationen. Ett annat tydligt exempel på sexism i filmen är i scenen där 

en kvinna ska köpa kött och mannen som säljer henne köttet stirrar rakt ner på hennes bröst 

(1991: 00:04:49). Det är inte bara opassande att ha med i en film skapad för barn, det är också 

förnedrande för alla personer som har bröst. Disney visar upp med detta att det är okej att titta 

på andras bröst. Detta förekommer också fler gånger. Ett exempel är när vi kan se att 

trillingarna står vid en vattenpump och sjunger om Gaston (1991: 00:07:24). Då kommer 
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LeFou förbi och stirrar rakt på deras bröst och sträcker ut tungan för att sedan bli översköljd 

med vatten. Vad sänder detta för signaler till unga barn som tittar på filmerna? Ytterligare 

sexualisering av kvinnor förekommer när vi kan se tre män som står utanför bokaffären där 

Belle är och stirrar in genom fönstret (1991: 00:05:30), sedan när hon går ut kan en man inte 

längre stå upp utan lyfts upp av sina kompisar för att kunna stirra på henne. Att män står och 

stirrar på kvinnor är inget ovanligt i filmen. I scenen med sången om Gaston sitter trillingarna 

och sjunger om honom samtidigt som tre män står och stirrar på dem (1991: 00:28:39).  

 

I sista scenen när alla som varit förtrollade i slottet återigen blivit människor kan vi se 

karaktären Plumette gå förbi den andra karaktären Lumiere, vilka under filmens gång visat 

upp sitt förhållande, och viftar en dammvippa i hans ansikte (1991: 01.19.03). Lumiere 

skrattar till då Plumette går förbi, spanar in hennes kropp, gör rörelser med händerna som att 

han ska ta henne samt går efter med en blick av lust. Men på vägen mot henne blir han 

stoppad av vännen Clocksworth som vill stryka över allt gammalt groll. Genom att använda 

oss av Laura Mulveys teorier kan vi se denna scen ur ett annat perspektiv. Ett perspektiv som 

ifrågasätter hur Lumière ser på Plumette och förstår det på ett annat sätt än att bara se det som 

ett kärleksfullt beteende. Vi tolkar det, med hjälp av the male gaze, som att hon blir mer av ett 

objekt för hans lust mer än vad hon är personen han älskar.  

 

    11.2. 2017 

 

När vi sedan analyserade den nya versionen med Mulveys glasögon fick vi intrycket av att 

Disney försökt att städa upp det som var sexistiskt i den gamla filmen. Här förekom inte de 

manliga blickarna i samma utsträckning som i den tidigare versionen. En anledning till att 

denna version är mer städad, och enligt oss barnvänligare, kan ha att göra med vilken tid 

filmen gjordes och kom ut. Idag finns det en större marknad för feministisk film och 

populärkultur. Ett stort företag som Disney är noga med att göra en film som ska sälja, de går 

dit pengarna finns. Vi tror att filmerna till viss del speglar hur samhället sett ut när filmen 

gjordes. Olsson och Salihu skriver i sin text Disneys sagor: En värld kantad av stereotyper att 

att det inte behöver vara medvetet från Disneys sida att påverka barn med 

könsrollsstereotyper, utan att det helt enkelt är så som samhället ser ut och att filmerna därför 

skildrar detta (Olsson & Salihu, 2010; 41–42). De skriver även att det förekommer kvinnliga 
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karaktärer som har typiskt manliga egenskaper, som till exempel Pocahontas som visas upp 

som en modig och självständig karaktär (Olsson & Salihu, 2010:40). De tar även upp att 

Rönnberg skrivit att det “förekommer kvinnliga räddare” (Olsson & Salihu, 2010:15), bland 

annat Belle som räddar prinsen från sitt öde som odjur. Detta ser dem som ett försök från 

Disneys sida att motarbeta samhällets könsnormer. Vi håller med Olsson och Salihu i att det 

som visas i filmerna speglar hur samhället utvecklas, däremot anser vi att Disney bör vara mer 

medvetna om hur de framställer karaktärer i sina filmer samt att vara mer inkluderande.  

 

12. Stockholmssyndromet 

 

Nationalencyklopedins uppslagsverks förklaring av Stockholmssyndromet, även kallat 

Norrmalmstorgssyndromet, är att det är ett syndrom där personer som tagits som gisslan 

utvecklar en slags relation med sin förövare samt identifierar sig eller sympasiserar med dem 

(Nationalencyklopedin, u.å). “Personer som tas som gisslan sympatiserar med eller 

identifierar sig med förövarna” (Nationalencyklopedin, u.å). Men syndromet brukar klinga av 

när hotbilden försvinner. 

 

När vi analyserar filmen ser vi flera tendenser till att Belle skulle kunna vara påverkad av 

Stockholmssyndromet, till exempel hennes tillgivenhet till Odjuret under den senare delen av 

filmen. Det börjar med att Belle tar sin fars plats som fånge i slottet. Under tiden som Belle är 

inlåst utan möjlighet att ta sig ut får Odjuret flertalet utbrott när hon inte går med på att göra 

det han vill, som till exempel att äta middag tillsammans. Det är efter ett rymningsförsök där 

han räddar henne som hon börjar få upp ögonen för honom. Hon får också då reda på hur 

Odjurets barndom varit. Odjuret börjar mjukna i hennes sällskap och de inleder en vänskap 

som senare går över till en mer romantisk relation. Men vi anser inte att vi med säkerhet kan 

säga att Belle påverkas av syndromet. I en intervju med journalisten Anthony Breznican 

berättar skådespelaren Emma Watson, som spelar Belle i den nya filmatiseringen av sagan, i 

artikeln Beauty and the Beast: Emma Watson addresses questions over Beast relationship 

(2017) om varför hon anser att karaktären inte kan kopplas samman med 

stockholmssyndromet. Hon beskriver hur hon brottades med den frågan länge i sitt arbete med 

att förstå sig på karaktären. Men hon argumenterar ändå emot. Hon förklarar att “There is no 

sense of, ‘I need to kill this guy with kindness,'” (Breznican, 2017) utan Belle bemöter 
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Odjuret med motstånd. Hon säger även att “He bangs on the door, she bangs back. There’s 

this defiance that ‘You think I’m going to come and eat dinner with you and I’m your 

prisoner — absolutely not,'” (Breznican, 2017). Hon besitter inte därför de tydliga tecknen för 

att kunna förklaras som en person som drabbats av stockholmssyndromet. Syndromet, säger 

hon, kännetecknas av en person som härmar efter det som deras förövare gör och tänker samt 

senare blir kär i förövaren. Men det är tydligt, enligt Watson, att Belle behåller ett fritt 

tankesätt och är självständig. Odjuret och Belles avsky för varandra växte sedan fram till 

vänskap som senare utvecklades till kärlek. Watson förklarar även att det blir en vändpunkt 

för Belles och Odjurets relation när hon rymmer. Hon fastnar då på vägen och blir attackerad 

av vargar, det är då Odjuret kommer till undsättning och räddade henne. Här får Belle då se en 

annan mjukare sida av honom. Det är här som hon senare får upp ögonen för honom. Watson 

berättar att detta är anledningen till att hon gillar filmen, hon säger att “ ‘Beast and Belle 

begin their love story really irritating each other and really not liking each other very much. 

They build a friendship, slowly, slowly, slowly, and very slowly that builds to them falling in 

love,’ she says. ‘They are having no illusions about who the other one is. They have seen the 

worst of one another, and they also bring out the best’ ” (Breznican, 2017). 

 

Vi anser att förhållandet mellan Belle och Odjuret är problematiskt men vi tycker ändå det 

utvecklades till det bättre i den nya versionen. Detta på grund av att vi får en annan bild av 

varje karaktär med hjälp av en bättre bakgrundshistoria. En annan del som skiljer sig är den 

tidsuppfattning man får i den nya versionen där vi tolkar tiden som Belle tillbringar på slottet 

som längre. Detta ger, enligt oss, en mer realistisk bild av hur de kan hinna utveckla känslor 

för varandra. I den gamla versionen tolkar vi det som att tiden som Belle är tillfångatagen är 

kortare vilket ger dem mindre tid för att kunna lära känna varandra och därför få romantiska 

känslor för varandra. Dock kan vi se ett mönster i Disneys prinsessfilmer med känslor som 

utvecklas fort, som i till exempel Snövit och de sju dvärgarna där paret knappt hinner träffa 

varandra innan de fattar tycker för varandra vilket även är fallet i filmen Törnrosa. 

 

I nationalencyklopedins förklaring av syndromet beskrevs det att tillståndet oftast klingar av i 

samband med att fången släpps fri, dock är detta inte fallet i filmen (Nationalencyklopedin, 

u.å). Belles känslor försvinner inte när Odjuret väljer att släppa henne fri för att rädda hennes 

sjuka far. Hon väljer ändå att sedan återvända till slottet för att rädda honom från Gaston och 
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de andra byborna som går till anfall mot slottet. Hon förklarar även sin kärlek för honom efter 

striden över hans döda kropp. Något vi därför frågar oss är om Belle går från att vara 

påverkad av syndromet till att få riktiga känslor för Odjuret? Är det riktiga känslor Belle 

känner eller känner hon att Odjuret fortfarande har ett övertag om henne, fastän att han släppt 

henne fri? Känner hon fortfarande ett hot från honom eller var det riktiga känslor hela tiden? 

Vi får dessvärre inte svar på detta. Det hela beror på om man tolkar henne som påverkad av 

syndromet eller om vi kan avskriva det. Om vi antar att Belle har drabbats av 

stockholmssyndromet kan vi tolka Belles återvändande till slottet som en del av de vanliga 

symtomen, att hon fortfarande känner sig hotad av Odjuret. Men om vi istället tolkar Belles 

känslor utifrån att hon inte har syndromet kan vi se att hennes handlingar utförs genom äkta 

kärlek. Något man kan fundera över är vad som egentligen gör känslor till riktiga. En person 

som är drabbad av syndromet har fortfarande känslor som i stunden är äkta för hen. Det är 

däremot anledningen till känslorna vi syftar på. Är det hennes känslor utan syndromet eller är 

det känslor som är påverkade av det?  

 

13. Övriga observationer 

 

Under vår analys av filmerna har vi lagt märke till ytterligare delar i filmen som vi vill 

problematisera. Kring trillingarna finns det en del spännande att analysera. I den äldre 

engelska versionen är namnet i folkmun på dessa karaktärer “the Bimbettes”, vilket går att 

översätta till bimborna. Nationalencyklopedin beskriver ordet bimbo som en “(attraktiv) 

flicka eller ung kvinna som väcker (medial) uppmärksamhet genom utmanande stil och som 

är (eller låtsas vara) intellektuellt relativt outvecklad” (Nationalencyklopedin, u.å). De tre 

tjejerna är oftast med i de scener Gaston är med i och deras enda motiv i filmen är att tråna 

efter honom. I scenen där byborna sjunger om Belle uttrycker trillingarna att det tycker Belle 

är konstig för att hon inte vill ha Gaston. Enligt trillingarna är Gaston drömmannen och 

förstår därför inte hur Belle inte kan se det samtidigt som de ser på henne med avund för att 

de vill vara i hennes ställe, dem vill vara den som Gaston vill ha. De upprepar därför 

performativa könsroller och anser att Belle är konstig som inte uppfyller dessa och inte åtrår 

mannen som uppfyller de manliga normerna. Detta är problematiskt då de anser att det är 

utseendet man ska utgå ifrån när man väljer sin partner och inte personlighet eller det som 

finns på insidan. Vi kan också se en del skillnader mellan hur trillingarna framställs i de olika 
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versionerna. I den äldre har de blont hår som är löst uppsatt med klänningar som framhäver 

deras bröst och midja. I den nya filmen har de mörkt hår som är mer stramt uppsatt med 

huvudbonader och deras klänningar är inte lika utmanande. Detta får oss att se dem mer som 

egna karaktärer än som en förstärkelse till Gastons maskulinitet. I scenen med sången när 

Belle sjunger om sitt liv i byn kan vi se hur de porträtteras på olika sätt filmerna emellan där 

de i den äldre versionen står vid en vattenpump och trånar efter Gaston, medan i den nya 

versionen står de i en butik och sjunger om hur Belle skiljer sig från resten av byn med arga 

blickar. I filmen från 1991 är trillingarna nästintill de enda kvinnorna med i scenen där LeFou 

sjunger om Gaston och de är mycket sexualiserade, som de är genom hela filmen. De sitter till 

exempel uppe på ett bord medan flera män står omkring och spanar in dem. I den nya 

versionen är det betydligt fler kvinnor med i den scenen vilket gör att det inte står ut lika 

mycket. De är i denna version fortfarande lika trånande efter Gaston men vi får ett lite 

annorlunda intryck av dem. Det är som att deras känslor för Gaston är så överdrivna att vi ska 

tycka de är fjantiga. Efter att Gaston har visat hur stark han är genom att lyfta upp en kvinna 

och LeFou på sina axlar börjar folket klappa i takt och då kan vi se en av trillingarna vara så 

exalterad att hon inte kan klappa i takt. Efter det när Gaston ska kliva upp på ett bord sätter 

han händerna på två av deras huvuden för att få stöd och tjejerna nästan svimmar. Senare i 

scenen börjar en fäktningsscen mellan Gaston och några andra män, vilken Gaston självklart 

vinner, och då ser vi hur trillingarna ser på och skriker och nästan gråter. Könsnormerna 

upprepas och blir som tydligast när man analyserar filmskaparnas sätt att porträttera 

trillingarna. Även den tydliga heteronormen när det inte finns något annat alternativ än att 

kvinnorna ska attraheras och vilja ha en man som Gaston som uppfyller alla krav för hur en 

riktig man ska vara.  

 

En av förändringarna som Disney valt att göra är en sekvens i stridsscenen i slutet av filmen. I 

den första versionen av filmen kan vi se en man som tar sig an att slåss mot garderoben. I den 

filmen fångar garderoben honom och klär ut honom i kjol och pärlor. När han får se sig själv 

hoppar han högt och skriker av rädsla och avsky. I den nya versionen ser vi istället tre män 

som slåss mot garderoben. Garderoben gör samma sak här och fångar in männen och klär ut 

dem i klänningar, peruker och smycken. Skillnaden här är att en av männen, istället för att 

skrika av skräck som de två andra, tycker om hur han ser ut. Han skiner upp och ler från öra 

till öra. Här har Disney igen brutit mot könsnormerna genom har visa en man som tycker om 
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och ser det som ofarligt att vara klädd i typiskt kvinnligt kodade kläder och accessoarer. Även 

detta ser vi som en viktig förändring av Disneys sätt att se på könsnormer och heteronormen 

för att uppnå filmens budskap. Tack vare att det idag är mer socialt accepterat att en man har 

klänning och sminkar sig kan Disney välja att göra en film som utmanar normerna som finns i 

samhället, vilket inte hade varit lika accepterat 1991.  

 

14. Slutsatser 

 

När vi började analysera filmerna uppmärksammade vi att karaktärerna i filmen hade 

utvecklats från versionen från 1991 till den från 2017 på flera plan. Vi såg ett annat djup i 

karaktärerna i den senare versionen som vi saknade i den äldre. Disney tycktes ha tagit ett 

feministiskt steg. Detta kunde vi se i hur vissa könsnormer utmanades. Vi anser också att den 

nya versionen är mer inkluderande ur ett genusperspektiv. Det som är mer inkluderande i 

filmen är bland annat att Belle bryter mot olika könsnormer samt att det förekommer queera 

karaktärer. 

 

Den första frågan vi ställde oss var hur vi ser könsnormer i filmerna samt hur de upprepas och 

förändras i Disneys två versioner av sagan Skönheten och Odjuret. När vi analyserade 

filmerna såg vi hur upprepningen av de stereotypa könsnormerna framgick genom båda 

filmerna. De använde sig bland annat av karaktärer som såg ut och betedde sig efter vad 

normen säger utifrån vilket kön de hade. Dock var det nästan enbart de karaktärer som ansågs 

vara vackra och högt uppsatta som uppfyllde idealen. De karaktärer som inte spelade dessa 

roller fick istället ett utseende och egenskaper som inte uppfyller normerna. Dock var Belle 

ett undantag då hon inte uppfyller normen av hur vad en tjej bör uppföra sig och ha för 

intressen. Upprepningar av könsstereotyper skapar normer och gör att dessa ses som naturliga, 

detta har vi sett i filmerna bland annat genom filmskaparnas sätt att visa upp överdrivet 

stereotypiskt kvinnliga och manliga kroppar på till exempel Gaston och trillingarna. 

 

Karaktären Belle anser vi har gjort en förändring som påverkats av en feministisk diskurs. 

Detta på grund av att vi kan se en annan sida av henne som är mer självständig och 

uppfinningsrik i den nya versionen, samt att hon besitter en del stereotypiskt manliga 

egenskaper i den nya versionen. Till exempel uppfinner och bygger hon sin egen tvättmaskin 
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för att effektivisera arbetet och ge henne mer tid för andra sysslor och intressen. Detta var inte 

egenskaper som visades upp i den äldre versionen. Vi tolkar det därför som att skaparna av 

filmen ville visa upp en annan sida av Belle som vi inte sett innan, en sida av henne som är 

utvecklad utifrån ett uppfinningsrikt och feministiskt sätt. Detta såg vi speciellt i scenen med 

Belle och Maurice. Scenen visar upp en mer lösningsorienterad version av karaktären genom 

att låta henne vara den som hittar lösningen till problemet med speldosan. Att utveckla 

karaktären på ett sådant sätt diskuterade vi även kring hur det speglar samtiden. Det fanns en 

större marknad för feministisk populärkultur år 2017 än vad det gjorde år 1991. 

 

Vi kan även se en utveckling hos Odjuret. Tack vare att filmskaparna valde att ge tittarna en 

bild av hans uppväxt och bakgrund så blir det lättare att ha förståelse över hur han agerar. Vi 

upplever också honom som en snällare och mer sympatisk karaktär i den nya versionen. Detta 

leder även till att vi har en större förståelse för hans och Belles förhållande. Något vi kom 

fram till under vår analys var att karaktären är mer problematisk än vad skaparna av filmen 

vill få oss att tro. Vi blir introducerade till en självisk och utseendefixerad karaktär som vi 

senare får lära känna och tycka om. Dock är hans handlingar genom filmerna av mer skurk-lik 

karaktär. Trots att han till exempel låser in Belles far, sedan håller Belle fånge i slottet, får 

stora vredesutbrott när det inte går som han tänkt sig, tvingar henne till middagar med honom 

och gör allt detta för att få henne att bli kär i honom vill ändå filmen få oss att tycka synd om 

honom och vara på hans sida.  

 

Gaston är vår typiska kvinnohatande skurk. Filmskaparnas sätt att utforma karaktären gör det 

lätt för tittarna att tycka illa om honom, detta kan vi se genom att titta på hur han pratar om 

och beter sig runt kvinnor. Vi tycker inte Gaston har utvecklats något särskilt från den gamla 

till den nya filmen. Den förändring som vi kan se är kroppsformen, vilket beror på att han i 

den animerade versionen har överdrivna typiskt manliga drag som är svårt att få till på en 

riktig människa. Detta är som tydligast i scenen med sången om Gaston, där Gaston på olika 

sätt visar upp sin fysiska styrka genom att bland annat spräcka ett skärp som satt runt halsen 

genom att spänna sig och lyfta olika karaktärer. Dessa upprepningar av hans överdrivna 

kropp, som vi tog upp tidigare, samt berömmet den får av övriga personer i byn skapar en 

naturlig norm. Hans kropp blir därför ett ideal att sträva efter.  
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LeFou som karaktär har gjort en stor utveckling, bland annat ur ett queert perspektiv. Vi kan 

tydligare läsa av hans homoerotiska kärlek till Gaston i den nya. Ett exempel på en scen där 

denna kärlek är extra stark är i scenen med låten om Gaston. Scenen visar upp en annan typ av 

närhet mellan LeFou och Gaston i den nya versionen, samt visar upp en mer queer sida av 

LeFou på grund av låttexten som tydligt visar upp kärleken han har för Gaston. I låten sjunger 

han om allt han tycker om med honom vilket får oss att se den som en kärleksförklaring. Vi 

kan också se en annan självständighet hos LeFou när han i striden byter sida och lämnar 

Gaston. Detta såg vi som ett ställningstagande från karaktärens sida som till sist insåg det 

problematiska i deras relation och till sist insåg sitt eget värde.  

 

När vi analyserade intervjuerna kunde vi se en skillnad i hur informanterna uppfattade scenen 

med sången om Gaston. En del som gjorde att deras analysera skilde sig var beroende av om 

de hade sett filmerna innan eller om det var första gången. De som hade sett filmerna innan 

hade sen tidigare en bild av karaktärerna och kände redan till dem, medans de som inte sett 

dem innan enbart fick bilda sig en uppfattning av karaktärerna utifrån vad de såg i scenen 

vilket en av intervjupersonerna påpekade. Vi kunde även se en skillnad i hur scenerna 

uppfattas utifrån hur insatt personerna var i genusfrågan. Då intervjuperson fyra inte var lika 

insatt som de andra såg den personen inte karaktärerna utifrån samma perspektiv vilket gjorde 

att den informanten inte såg det som andra såg. Det blev därför intressant att analysera vad en 

person som inte delar våra perspektiv kunde utläsa av scenen. Den intervjun gav en del bra 

vinklar från scenen som till exempel att den första filmen var mer barnvänlig i sitt sätt att 

använda vapen samt att Gastons maskulinitet var överdriven vilket andra intervjupersoner och 

vi höll med om. Dock blev det inte en lika djup analys av scenen då denna person saknar 

verktygen för detta. 

 

För framtida forskning i samband med vår studie anser vi att det skulle vara intressant och 

givande att utveckla intervjuerna. Dels att intervjua fler personer men också att se hur det 

skiljer sig mellan kvinnliga och manliga informanter för att utöka genusperspektivet, det vill 

säga att använda sig av en man och en kvinna i varje kategori. Vi tycker även att det vore 

intressant att använda oss av informanter av olika åldrar som är olika insatta i Disneys filmer, 

inte bara unga insatta och äldre som inte är lika insatta. Något annat vi anser skulle vara 
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intressant och relevant är att undersöka hur barn och unga påverkas av Disneys sätt att visa 

upp stereotypa könsroller, eftersom Disneys filmer i huvudsak är riktade till just barn. 
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16. Bilagor 

 

Intervjuperson 1 (20–30 år) 19/11-20: 

 

1. Hur skiljer sig Gastons och LeFous relation i de två versionerna/filmerna? 

 

Ja, det är ju svårt att veta vad som är, alltså, förexisterande, eller alltså, kunskaper eftersom 

man vet att LeFou i live-action ska vara queer. Men alltså, i filmerna generellt, men det 

kanske bara är de scenerna jag ska uttala mig om? 

 

- Det är bara den scenen. 

 

Ja men alltså, det är ju mer en vän-, alltså, vänskap låter fel. Det är så mycket tjänare i den 

tecknade alltså undersåte och mer det här att han försöker vara fysiskt nära i live-action 
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versionen. Jag försöker tänka var det kan skilja sig, just texten hur det kan.. ja men det är ju 

mer såhär banter i live-action såhär “I needed encouragement thank you LeFou, well there’s 

no one as easy...” att de har en mer relation än vad det känns som i den tecknade. 

 

- Vad var det där ordet du sa, banter? 

 

Ja, du har inte hört det? Okej men det är såhär alltså kompissnack. Jag vet inte hur man.. jag 

måste söka vad det betyder på svenska. Drift, skämt, skämta, småretas alltså såhär vänskapligt 

lite familjärt. 

 

2. På vilket sätt visar sig Gastons maskulinitet?  

 

Det är ju väldigt typiskt manligt så här tjejerna älskar honom, han kan.. han är stark, han äter 

inte veganskt (skrattar). Och han jagar och liksom han är så här manlig man i allt och ska vara 

såhär, slåss och är inte rädd för att ta i med hårdhandskarna så. Och liksom föser bort när han 

blir masserad liksom för att så här inte bli rörd av en annan snubbe. 

 

 

 

3. Vad ser du för tydliga skillnader mellan den nya och den gamla versionen? 

 

Mycket det jag var inne på vid första, att så här i den tecknade är det mycket.. LeFou är en 

undersåte, han är liksom tydligt underlägsen. Det är han fortfarande i live-action men på ett 

mer realistiskt sätt, om man kan säga så. Inte bara den typiska skurkens sidekick utan han har 

också.. LeFous karaktär i allmänhet har mer djup i live-action. Texten har de ju ändrat en hel 

del, de har ju lagt till lite verser och sånt, jag försöker fundera på om det är något de tog bort 

från den första.. 

 

-Det är väl mest att de har ändrat texten men sen är det ju typ “give twelve hip-hips five 

hurrays”. 

 

Ja juste! Ja precis och att det är mer, asså det märks ju att det är en mer musikal..  
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4. Är det något specifikt du reagerat på när du tittat på de olika versionerna? 

 

Jag såg ju nåt när jag kollade på den tecknade, jag kommer inte ihåg vad det var som jag 

reagerade på… 

Ja men att de har ändrat så mycket text, det är väl främst det. Även text som man kanske inte 

tycker borde ha ändrats, alltså det finns inget… det är inte såhär att det är ålderdomlig text 

eller sådär utan det bara… de har bara ändrat av någon anledning jag inte ser i alla fall. 

Något helt irrelevant säkert men som jag tänkte på var att i live-actionversionen så var LeFou 

mycket bättre klädd, såhär jättekonstig detalj men... 

 

-Vad menar du med bättre? 

 

Alltså rikare inte lika... alltså i den tecknade så märks det ju liksom, Gaston har röda liksom 

tajta kläder och LeFou går nästan klädd i trasor. I live-action så ser det mer ut som att de är på 

samma samhällsklass sen är ju Gaston kanske lite ståtligare men.. Det var något jag tänkte på, 

jättekonstig detalj. 

 

Intervjuperson 2 (50-55 år) 20/11-20: 

1. Hur skiljer sig Gastons och LeFous relation i de två versionerna/filmerna? 

De kanske var lite mer på samma nivå i den andra 

 

-Vilken nivå menar du då? 

Ja men lite mer så vänner, den första var mer master and servant. Men det var… även att de 

har olika roller eller nivåer i andra så var det lite mer friendship på något sätt. 

 

-Hur såg du det då? 

 

Nej men det var väl både hur han (Gaston) lyfte upp där i den andra, på axeln eller armen där 

och han (LeFou) gnuggade öronen typ. 
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2. På vilket sätt visar sig Gastons maskulinitet?  

 

Ja i den första så är det ju extremt, med hans nacke och överarmar och ja så. Men det är ju 

lättare när det är animerat såklart ju. Men det är ju det man förknippar med.. det här med att 

vara stark och kunna hantera vapen och ha en viss, så att säga, effekt på kvinnor. Det tycker 

jag fanns i bägge, mer eller mindre samma, men det blev ju extra tydligt i den animerade 

såklart för där går det att överdriva muskler så på ett annat sätt. 

 

3. Vad ser du för tydliga skillnader mellan den nya och den gamla versionen? 

 

Nej men den första var väl mer det här… större skillnader mellan män och kvinnor på nåt sätt, 

så väldigt utpräglat. Det var ju inte så många kvinnor med och de som var där de var ju bara 

woo-oo se på oss, bara det yttre så ju. Så på så sätt var det väl lite mer jämlikt i den andra men 

det är ju nivåskillnader, det är ju inte som natt och dag. 

Nej men han (Gaston) var ju lite mjukare i den andra så, tycker jag. 

 

4. Är det något specifikt du reagerat på när du tittat på de olika versionerna? 

 

Nej men det beror ju på utifrån vilket perspektiv man har, tänker man att den första ja men det 

är en klassisk Disneyfilm ja that’s it, men tänker man in så här genusperspektiv eller annat så 

blir det ju väldigt extremt vad som är manligt, kvinnligt och ja sånt här. Också förhållanden 

mellan två män, alltså om de är vänner eller om de ska hålla en armlängds avstånd för att det 

inte ska kunna missuppfattas. Så det beror lite på vilka glasögon man har på sig. 

 

Intervjuperson 3 (20–30 år) 19/11-20: 

 

1. Hur skiljer sig Gastons och LeFous relation i de två versionerna/filmerna? 

 

Jag tycker att det finns framförallt en skillnad i, alltså fysisk kontakt, tror jag att jag tänkte på 

litegrann. Dels så blir det ju annorlunda när man ser riktiga personer i den nya versionen än 

bara seriefigurer, eller tecknade figurer som i den tidigare versionen. Men, aah, jo men så det 

blir liksom någonting annat när LeFou till exempel masserar Gaston, eller såhär när de, även 



52 

om det ska vara någon slags manlig liksom klapp på axeln liksom sådär, så vet jag att jag 

tänkte på det. Hur skiljer det sig mer? Jo det skiljer ju sig också med vissa repliker och sen 

även blickar, eller som när LeFou i den nya, ehm vad heter det, blinkar alltså en sådär flörtig 

blinkning som jag iallafall tolkar det som att den va riktad till Gaston till exempel. Ehm finns 

det andra skillnader? Men det är nog framförallt de som jag kommer och tänka på.  

 

2. På vilket sätt visar sig Gastons maskulinitet?  

 

(Fniss) Ah. Framförallt på att han upprätthålls av vad alla andra tycker. Att alla andra, eller 

kanske så att de, kanske jag vet inte om han säger det någon gång att det är som att han såhär 

ska utstråla liksom en så otroligt klassisk maskulinitet, ehm. Det är som att han säger jag är en 

man men framförallt att alla andra är såhär ja du är en man.(Skratt) Jag tycker att det är på 

grund av kanske resten i den  lilla byn. Och sen också att när han, eller liksom den enda 

gången som hans maskulinitet hotas kanske är när han uppträder sig istället då med kanske 

mer feminint kodade kvaliteter, som såhär hans narcissism och han han speglar sig och är 

väldigt ytlig. Ehm Det är ju annars ett, eller tycker jag iallafall, liksom klassiskt kodat 

kvinnligt drag. Ehm vilket också gör att jag då läser honom som en queer karaktär. Eftersom 

att det liksom, ah, homosexuella män traditionellt som har blivit ehm sedda på det viset. Och 

det är ju också därför som man  betraktar de som homosexuella liksom. För att de har något 

kvinnligt över sig.  

 

3. Vad ser du för tydliga skillnader mellan den nya och den gamla versionen? 

 

Gällande LeFou och Gaston menar ni då? (Ja eller bara allmänt). Jag tycker att ehm det är 

mycket tydligare, eller jag tycker att LeFou till exempel i den gamla är mycket mer så endast, 

eller inte endast men mycket mer, ser upp till Gaston och i den nya så är det liksom, jag 

upplever det som den karaktären vill vara Gaston och ser upp till honom men vill också, alltså 

åtrår honom även. Det är liksom lite mer komplext(skratt). Ehm och jag tycker också att det är 

i den nya versionen ett uppvisande från Gastons sida att han ändå värdesätter Lefou på något 

sätt som han säger såhär, vad är det han säger, jag tänkte på ehm “You’re the best” eller 

liksom såhär varför har ingen kvinna snappat upp dig eller nåt sånt, säger han liksom. Men 

också att han tar på LeFous axel. För så upplever jag honom inte i den första, utan att han 
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ändå omtanken som han riktar åt någon annan är mot LeFou, i den nya då jag upplever inte att 

han riktar någon omtanke åt någon i den gamla. Ehm förutom såklart när han behöver 

någonting av någon annan, men det gäller ju även för den nya. Antingen för egen vinnings 

skull eller för han behöver såhär höja sin status eller för att han vill ha högre status eller 

sådär.  

 

4. Är det något specifikt du reagerat på när du tittat på de olika versionerna? 

 

Ja med det är väl, det är faktiskt deras relation, ehm, som jag upplever är ja men intressant, 

har tagit tillvara på mer detaljer som kanske, alltså småsaker som kanske finns i den gamla 

men liksom utvecklat det på något sätt i den nyare. Och just att jag känner att den verkligen är 

homoerotisk, alltså jag kan nästan inte säga något annat för det, aah 

 

Intervjuperson 4 (50–55 år) 22/11-20: 

 

1. Hur skiljer sig Gastons och LeFous relation i de två versionerna/filmerna? 

 

Skiljer sig? Åh herregud. Var det någon skillnad? Asså. Deras relation mellan varandra, om 

det skiljer sig från det tecknade till det andra? Men de var väl ganska lika bägge två eller? Va 

de inte det? Jo. Det var väl lite, ja vad säger man, Lefou var ju inte riktigt lika manlig som 

Gaston. Nä men jag tyckte att de va ungefär lika i båda två, asså alltihopa var ju... Den ena var 

väl mer barnvänlig än den andra, men deras relation tycker jag va likadan. 

 

2. På vilket sätt visar sig Gastons maskulinitet?  

 

Ja de som klassas som maskulinitet är väl att vara stor och stark, är det inte det? Jaga, ah, vara 

bäst på det mesta. Det var nog, maskulin. Är det inte sånt man brukar tänka på när det ska va 

maskulint? En machoman, nä (skratt). 
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3. Vad ser du för tydliga skillnader mellan den nya och den gamla versionen? 

 

Tydliga skillnader? Det var väl inte så mycket, jag antar att den tecknade var nyare än den 

andra eller? Är det tecknade äldre, är den äldre? Okej. Kom den 2017? Jag trodde faktiskt att 

den var äldre. Vad sa du nu? Vad det var för skillnader? Ska jag komma ihåg det efter att bara 

ha sett de små klippen? Nä. Det gick väl ut på samma sak. Tydliga skillnader? Det enda jag 

tänkte på va hade de värjor i den tecknade? Det kom jag att tänka på när jag såg den som inte 

va tecknad tänkte jag hade de det i den tecknade? Nä. Men det tänkte jag att det kanske va för 

att den ska vara mer barnvänlig då. Inte vet jag. Nej men det var nog den enda jag tänkte på, 

för annars det la ut på samma sak? Att han Gaston var störst bäst och vackrast typ.  

 

4. Är det något specifikt du reagerat på när du tittat på de olika versionerna? 

 

Ehm. Det jag tänkte på var när han Gaston i den tecknade liksom kanske lite överdrivet 

maskulin, alltså typ i kroppen så. Men å andra sidan så är det ju tecknat. Nä det var nog det 

jag tänkte på egentligen. Varför de ska vara så väldigt muskulösa. Det ser ju inte naturligt ut 

precis, nä. Det var nog det jag tänkte på egentligen. Mm. 
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17. Baksida 

 

Från en tokig filur med trasiga kläder till en mer självsäker figur med välpolerad utsida.  

Från en klänning som skapar skräck till en klänning som ger självförtroende. Från ett 

stockholmssyndrom till ett kärlekssymtom. Från ett oförskämt odjur med humörsvängningar 

till en missförstådd pojke som saknar sin mamma. Karaktärernas förändringar från den ena 

filmen till den andra är många och talande för den förändring som sker i samhället. Och likt 

kola är Disney sega i sin utveckling men till slut släpper det, förhoppningsvis utan större 

komplikationer. 



 

 

 


