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Abstract 

In this essay the Disney-movie Mulan from 1998 has been analyzed through a feminist 

approach. In a time when feminism once again is a burning issue and since there is still 

a debate regarding Mulan and feminism this essay wanted to investigate if Mulan could 

actually be called a feminist movie. 

Based on Judith Butler’s feministic ideas regarding how gender is a construction and 

a masquerade combined with Laura Mulvey’s theory about the male gaze in movies and 

Margareta Rönnbergs explanation of the female coded hedonic power versus the male 

coded agonic we writers have made an narrative analysis of the movie Mulan and also 

an analysis of the character Mulan and found clear examples of how the movie breaks 

with current norms of gender, confirms the theory of masquerade and doesn’t conform 

to the male gaze. However, the movie is problematic since it contains scenes that also 

confirm current power and gender structures and scenes with just women are given very 

short screentime, something we have explored through the Bechdel-Wallace-test. 

If you look at the movie as a whole, goes in depth into the movies narrative and look 

at the character Mulan it is this essays conclusion that Mulan is a feministic movie. 
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Abstrakt 

I denna uppsats analyseras Disneyfilmen Mulan från 1998 ur ett feministiskt perspektiv. 

I en tid då feminismen återigen står högt upp på dagordningen och eftersom det 

fortfarande debatteras kring Mulan och feminism ville vi författare undersöka på djupet 

om Mulan kan kallas för feministisk. 

Med utgångspunkt i Judith Butlers feministiska teorier om hur genus konstrueras och 

är en maskerad kompletterat med Laura Mulveys teorier kring den manliga blicken i 

film samt Margareta Rönnbergs förklaring av den kvinnligt kodade hedoniska makten 

kontra den manligt kodade agoniska så har vi författare gjort en narrativ analys av 

filmen Mulan samt en karaktärsanalys av karaktären Mulan och hittat tydliga exempel 

på hur filmen bryter med rådande genusnormer, bekräftar maskeradbegreppet och bryter 

mot den manliga blicken. Filmen är dock problematisk då den innehåller scener som 

också bekräftar rådande makt- och genusstrukturer och där scener mellan kvinnor ges 

väldigt lite speltid, något vi utforskat genom Bechdel-Wallace-testet. 

Ser man dock till filmen i sin helhet, går in på djupet i dess narrativ och undersöker 

karaktären Mulan så är det denna uppsats mening att Mulan är en feministisk film. 
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1. Inledning 

I en tid då feminism återigen är en brännhet fråga kändes det väldigt naturligt att välja 

just det som ämne för vår uppsats. Men ämnet är brett och har ändlöst med möjliga 

diskussionsfrågor, så var skulle vi börja? Varför inte i vår egen barndom? Valet föll på 

feminism i film och mer specifikt på Disney och filmen Mulan från 1998. 

Under arbetets gång så har dock en fråga varit särskilt svårbesvarad; vad är 

egentligen feministiskt? Går det ens att avgöra om någonting är feministiskt eller inte? 

Just eftersom ämnet är så brett så råder det många olika meningar om vad feminism är. 

Är feminismen kvinnornas kamp eller ska den även inkludera andra genuskategorier 

och vilka är i så fall dessa? Är feminismen en politisk rörelse eller har den mer att göra 

med psykologi? 

I ett försök att hitta vår definition av feminism har vi fokuserat på Judith Butlers bok 

Genustrubbel (2007). I den presenterar hon maskeradbegreppet, alltså att genus är något 

vi iklär oss, men också mer generella teorier kring hur vi skapar genus. Genus är inte 

någonting som är naturligt fastställt vid födseln utan vi är alla del i skapandet och 

upprätthållandet av genusnormer och kan således också förändra dem. Detta känns extra 

intressant i Mulan då hon låtsas vara en man både i beteende och fysiskt. 

För att komplettera Butler och föra in den feministiska analysen mer på film har vi 

även använt oss av Laura Mulvey (2007) och hennes teorier kring blicken och mer 

specifikt den manlig blicken. Här ligger fokuset mer på hur kvinnor framställs i film och 

för vem. 

I kombination med detta har vi också använt oss av Bechdel-Wallace-testet, ett test 

för att mäta kvinnlig representation i film och som används för att märka ut feministisk 

film med den så kallade A-märkningen. Bechdel-Wallace-testet är inte ett akademiskt 

framtaget test men belyser absolut ett viktigt problem i filmindustrin, att kvinnor får 

mycket mindre tid på filmduken. Att bara ha den tid som kvinnor representeras som en 

måttstock för huruvida en film är feministisk eller inte tycker vi inte räcker. 

Genom att använda oss av Butler och Mulvey i kombination med den djupanalys av 

filmens narrativ som vi har gjort upplever vi att vi kommit lite närmare en mer 

genomgående feministisk analys av Mulan än vad vi skulle ha gjort bara med Bechdel-

Wallace-testet. 

Varför valde vi då just Mulan som analysobjekt? Vi upplever att det har pågått och 

fortfarande pågår en debatt kring Disneys filmer. Margareta Rönnberg skriver i sin bok 
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Varför är Disney så populär? bland annat att de som försvarat Disneys roll som 

kulturbärare - framförallt för barn - ofta kallats för “den amerikanska 

kulturimperialismens lakejer.” (1999, s.7). 

Rönnberg beskriver även ett fenomen som hon kallar för disneyfiering, alltså att 

Disney genom utelämnande och mystifiering tar bort sådant som skulle kunna öppna för 

diskussion om konflikter mellan klass och ras, politik, sex och våld. Disney beskylls för 

att “‘rena’ världen från allt problematiskt” men får samtidigt kritik för att ha för mycket 

våld och sex i sina filmer. Även filmernas könsroller har kritiserats hårt. Kritiken har 

dels varit att de kvinnliga karaktärerna visas upp som objekt för den manliga blicken 

medan männen bara är ”platta pappmän” och när huvudkaraktärerna är kvinnor får de 

kritik för att ha framställts som ”söta, passiva, tålmodigt lidande” och i behov av en man 

för att bli räddade (Rönnberg 1999, ss.13-14). 

Mulan är en film som ofta dyker upp i diskussionerna kring Disney och feminism. 

Dels hyllas den för sin feminism (Faye Harms 2016; Kapadia & Thornton 2017) men 

har även fått kritik för att upprätthålla könsroller och stereotyper (Fung u.å.).  

Mulan handlar om en ung kvinna som tar sin pappas plats i den kinesiska armén, 

besegrar hunnerna och räddar Kina. Redan här skulle vi kunna argumentera för att 

filmen är feministisk men är den verkligen det? I slutet av denna uppsats hittar ni svaret. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Som beskrivet ovan så pågår det en debatt kring feminism och Mulan, därför vill vi 

författare undersöka just om det går att hitta stöd för feministiska teorier i filmen. 

Disney är en stor koncern vars filmer ses av många människor vilket gör ämnet 

relevant. 

Frågor vi kommer att arbeta utifrån är: 

• På vilka sätt kan Mulan uppfattas som en feministisk film? 

• På vilka sätt kan Mulan uppfattas som en feministisk karaktär? 

 

1.2 Material och urval 

I denna uppsats kommer Disneyfilmen Mulan från 1998 utforskas ur ett feministiskt 

perspektiv. Att det blev just Mulan beror på att det är en av filmerna som ofta dyker upp 

i debatten kring Disney och feminism, som beskrivet ovan. Den här uppsatsen kommer 

bara att utforska det feministiska perspektivet och inte ge sig på en bredare 

intersektionell tolkning, alltså inte utforska teman som etnicitet och klass och hur dessa 
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förhåller sig till varandra. Vi har analyserat den svenska översättningen, med enstaka 

undantag där vi jämför med den engelska. Anledningen till dessa begränsningar är att 

detta är en C-uppsats och att fördjupa sig i flera olika perspektiv skulle ta för mycket 

tid. 

 

2. Bakgrund 

Mulan släpptes 19 juni 1998 i USA och regisserades av Tony Bancroft och Barry Cook 

(IMDb u.å.a). Filmen har vunnit ett flertal utmärkelser, de flesta Anniestatyetter för 

bland annat bästa manus, bästa röstskådespelare och bästa regi och nominerades även 

till en Oscar för bästa musik (IMD u.å.b).  Filmen hade premiär i Sverige 13 november 

och innehåller bland annat röstinsatser från Papa Dee, Mikael Persbrandt och har Divina 

Sarkany som huvudrollen Mulan (Svenska filminstitutet u.å.). 

 

2.1 Tidigare forskning 

I Mouse morality som i huvudsak handlar om Disneys retorik förklarar Annalee R. 

Ward att vad som skiljer Mulan från annan Disneyfilm är bland annat att historien som 

presenteras i filmen inte styrs av ett romantiskt syfte. Även om de lyckas väva in 

romantik i slutet av filmen så fokuserar handlingen i huvudsak på en självständig dotter 

som är villig att offra sig själv för familjen och landet. Allt detta på eget bevåg (Ward 

2002, s.94). 

Filmen togs väl emot av publik och kritiker och Disney själva hyllade filmen för att 

vara ansvarstagande gentemot att fylla universella behov. Men kritiska röster hörs också 

som menar på att Mulan är bara ännu en Disneyfilm fylld med stereotyper (Ward 2002, 

s.95). 

Denna typ utav hatkärlek kring filmen Mulan är återkommande. Dels kritiseras den 

från det feministiska hållet, som vi författare valt att fokusera på, men det har också 

diskuterats huruvida Mulan uppfyller kriterier för kinesisk kultur och tradition. Och det 

är detta som Ward lägger sitt fokus på. Enligt Ward präglas den österländska kulturen 

mer av en kollektiv syn på livet och samhället medan den västerländska, framförallt 

amerikanska, normen förespråkar en mer individualistisk livsåskådning (Ward 2002, 

s.97). Utifrån detta intersektionella perspektiv analyserar Ward sedan filmen med 

Mulans agerande i fokus. 
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I Varför är Disney så populär? utforskar Margareta Rönnberg Disney i stort med ett 

fokus på barnens perspektiv. Enligt Rönnberg kan Disneyfilmer delas in i 3 kategorier: 

djurfabler, undersagor och husdjursbiografier. Djurfabler är till exempel Lejonkungen, 

Bambi och Pinocchio. I husdjursbiografier listas bland annat Lady och Lufsen, Robin 

Hood och Mästerdetektiven Basil Mus. Medan filmer som Snövit och Skönheten och 

Odjuret är undersagor (1999, ss.40-44). 

Undersagan, även kallad fesagan, är en nöjesbetonad berättelseform som ofta 

innehåller magi eller andra fantasifulla inslag. Huvudkaraktären är i regel en flicka som 

under filmens gång hittar sin ”sanna identitet” och gör övergången från flicka till ung 

kvinna (Rönnberg 1999, ss.41-42). Huvudkaraktären söker efter sin egen identitet i 

förhållande till andra. Som Rönnberg skriver ”Flickan frågar sig: ’Hur ser jag ut i andras 

ögon, jämfört med den jag själv tycker mig vara?’” (1999, s.63). 

Indentitetssökandet handlar också om det sexuella uppvaknandet, men det är inte 

nödvändigtvis just det romantiska eller sexuella som är det verkliga behovet utan ett 

uttryck för att behöva ”en intim kontaktperson att spegla sin egen jagbild mot.” 

(Rönnberg 1999, s.70). 

På 90-talet ändras dock undersagorna något. Det blir fler manliga huvudkaraktärer 

som genomgår samma inre resa som de kvinnliga, där det inre blir viktigare än det yttre 

och kvinnorna behöver inte längre hitta sig själva genom sin kvinnlighet utan mer 

genom att ”demonstrera självständighet, rättvisepatos och oräddhet” (Rönnberg 1999, 

s.80). Mulan som kom ut 1998 kom ut för sent för att arbetas in i detta kapitel om 

undersagor i Rönnbergs bok, men eftersom filmen kom ut sent 90-tal tyder det på att 

Mulan faller in i denna nya kategori av kvinnliga hjältinnor. 

I sitt kapitel om Mulan går Rönnberg djupare in på skillnaderna mellan de äldre och 

de nyare undersagorna. Bland annat skriver hon om den mer aktiva rollen som Mulan 

intar. ”I motsats till tidigare Disneyhjältinnor, som ’drömt’, ’önskat’ och ’längtat’, ’vill’ 

Mulàn någonting och är också fast besluten att se till att faktiskt få detta uträttat.” 

(Rönnberg 1999, s.153). Således bevisar Mulan enligt Rönnberg att kvinnor inte saknar 

förmågan att göra så kallade manliga sysslor. Det är snarare oftare viljan som fattas. 

Kvinnor har ofta framställts bara ha möjligheten att fly eller att använda sig av män för 

att exempelvis få skydd i krig. Mulan bryter detta mönster genom att själv slåss för sig, 

sin familj och sitt land. Hon står alltså upp för det hon tror på (Rönnberg 1999, ss.154-

155). 
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Både Ward och Rönnberg är överens om att Mulan bryter mot normer kring kvinnligt 

beteende, att filmen snarare kretsar kring Mulans personliga utveckling och 

identitetsskapande än någonting annat. Ward lägger visserligen ett mer intersektionellt 

perspektiv på sin analys än denna uppsats men Rönnberg har, utöver barnperspektivet, 

även ett feministiskt perspektiv vilket gjort hennes analys intressant att lägga till vår 

egen. 

 

3. Teori 

I detta kapitel kommer vi presentera de teorier kring feminism och filmvetenskap som 

har använts i uppsatsen. 

 

3.1 Feminism 

Med utgångspunkt i Judith Butlers teorier kring genus arbetar denna uppsats utifrån 

uppfattningen att feminism är kampen för jämställdhet, oavsett genustillhörighet. Alltså 

är det inte bara den kvinnliga kampen utan en kamp för allas rätt att få vara vem man 

vill. 

I boken Genustrubbel reflekterar Judith Butler kring Jaques Lacans användning av 

begreppet Fallos, alltså den så kallade Lagen som fastställer könsskillnader som norm 

och ett måste för att kunna förstå sig själv som individ. Fallos används dock både om 

män och kvinnor där kvinnor kan ”vara” Fallos medan män ”har” Fallos. Kvinnornas 

varande av Fallos är dock essentiellt för den manliga identiteten. 

 

Att som kvinna ”vara” Fallos innebär alltså att återspegla den falliska makten, att vara 

ett tecken på denna makt, att ”förkroppsliga” Fallos, att utgöra platsen för dess 

inträngande och att beteckna Fallos genom att ”vara” dess Andra, dess frånvaro, dess 

brist, den dialektiska bekräftelsen på identitet. 

(Butler 2007, s.102) 

 

Fallos är dock ett mer symboliskt begrepp som inte är helt förenligt med 

verkligheten. ”Det är bara skenbart som det manliga subjektet är meningsskapande och 

därmed betecknande.” (Butler 2007, s.103). Identiteten som manlig förutsätter en 

kvinnlighet som återspeglar det manligas makt. Manligheten kan således inte finnas 

utan kvinnlighet utan är beroende av att det just finns något annat som kan bygga upp 
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dess makt. Således försvagas det manliga utan det kvinnliga och begreppen ”att ha” 

och ”att vara” Fallos blir egentligen orimliga (Butler 2007, s.104). 

Det är här som begreppet maskerad kommer in, ”att när kvinnor tvingas ’te sig såsom 

varande’ Fallos rör det sig ofrånkomligen om en maskerad.” Begreppet antyder att 

genus egentligen kan kokas ned till ett spel, en skenbarhet eftersom kvinnor egentligen 

maskerar sig till Fallos. Det antyder också att det egentligen finns ett annat kvinnligt 

varande, innan maskeraden, som alltså skulle kunna vara ett sätt att bryta ned den 

fallogocentriska världsbilden. Begreppet maskerad är dock omdiskuterat då det råder 

delade meningar om vad det faktiskt innebär att maskera sig, vad det egentligen är som 

kvinnor döljer. Det kan vara avsaknad av en fysisk fallos och denna bristfällighet eller 

så kan det vara det egna kvinnliga begäret, bland mycket annat (Butler 2007, s.105-

106). 

 Butler ger en möjlig tolkning baserad på Joan Rivier, nämligen att kvinnor maskerar 

sig för att kunna ta plats i det offentliga rummet på samma sätt som män. Den 

maskulina identifikationen är inte nödvändigtvis sexuell utan ett sätt för kvinnor att 

rivalisera män och våga ta plats (Butler 2007, s.109). 

Utöver maskeradbegreppet så resonerar Butler även kring genus i stort. Butler menar 

att vårt genus liksom vår identitet inte är fast. Begreppet är mycket större än så. 

 

Genus är någonting komplext vars fullständigande alltid skjuts upp så att det aldrig helt 

är vad det är vid någon given tidpunkt. En öppen koalition kommer därför att bejaka att 

identiteter än upprättas och än överges, alltefter vilka syften som föreligger; den 

kommer vara en sammanslutning som tillåter mångahanda konvergenser och 

divergenser utan att lyda någon norm för slutgiltiga definitioner.  

(Butler 2007, s.67) 

 

Vår identitet är inte nödvändigtvis den samma från födseln till döden. Att därför sätta 

en fast genusidentitet på varje person går inte eftersom identitet i sig är ombytligt. 

Identitet uppstår genom handlingar och i fallet genus genom att upprepa stiliserade 

handlingar som ger en effekt eller en illusion av genus vilket betyder att 

genusidentiteten konstrueras. Det finns således inget sant eller falskt beteende när det 

kommer till genus, alltså ingen sann manlighet och kvinnlighet utan en mångfald av 

genusformer. Som Butler skriver: “Genus kan varken vara sanna eller falska, varken 

verkliga eller skenbara, varken primära eller sekundära. Som troliga bärare av dessa 
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attribut kan genus emellertid också visas vara alltigenom otroliga.” (Butler 2007, 

ss.219-221). 

En del av hur genus konstrueras är hur män och kvinnor visas upp i exempelvis film. 

Enligt Laura Mulvey har kvinnor traditionellt två funktioner i film, antingen som det 

erotiska objektet för karaktärerna i filmen eller som det erotiska objektet för åskådarna 

som ser filmen. Kvinnor ges en passiv roll och finns där för att tittas på och åtrås. 

Kvinnor bromsar upp filmens narrativ för att visas upp för den – oftast – manliga 

huvudkaraktären, den manliga blicken. Män å andra sidan visas inte upp som objekt 

utan är de som får saker att hända och driver handlingen framåt (Mulvey 2006, ss.62-

63). 

I blicken är det männen som har makten, dock har kvinnor traditionellt tilldelats en 

typ av makt, den hedoniska. Den hedoniska makten innebär makt som kommer genom 

vackert utseende och ”indirekta kontrollmetoder såsom underhållande av 

ömhetsbetygelser eller sex” (Rönnberg 1999, ss.155-156). Detta står i motsats till den 

agoniska makten, alltså makten genom fysiskt våld och styrka. Genom att kvinnor 

tillskrivs hedonisk makt förstärks vikten av kvinnors utseende, att kvinnor är beroende 

av en man och måste lägga sin energi på att förföra mannen istället för att vara 

självständiga och starka. Detta är också en maktordning som upprätthålls genom att lära 

ut att flickor är svagare än pojkar och att de komplimanger flickor får ofta handlar om 

utseende (Rönnberg 1999, ss.155-156). 

Mulveys teori om blicken tycks bekräfta ett samhälle där kvinnor bara finns till för 

mäns njutning, att det enda sättet för kvinnor att nå makt är genom sitt utseende. Men i 

ett samhälle där genus är en konstruktion så går denna maktordning att ändra och andra 

attribut kan värderas högre än utseende och fysisk styrka. Således blir den feministiska 

kampen inte bara en kvinnornas kamp utan en kamp för alla individer att vara den de är 

utan att placeras in i fack beroende på genustillhörighet. 

 

3.2 Film 

Film var i början av sin historia ”det dittills mest fullkomliga försöket att skapa ett 

medium som var verklighetsnära.” (Braaten, Kulset & Solum 1997, s.36). Filmens syfte 

var att visa hur vår värld fungerar, en objektiv återspegling av den synliga världen. 

Sättet detta görs är dock genom illusion (Braaten, Kulset & Solum 1997, s.36). 

Ett exempel är klipp i film. Georges Méliès fotograferade runt sekelskiftet trafiken i 

Paris. Filmremsan fastnade och när detta problem var åtgärdat hade en likvagn tagit 
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över platsen där en buss tidigare stått. För personen som tittade på filmremsan var det 

plötsligt som att bussen blivit en likvagn. Méliès upptäckte hur han kunde leka med tid 

och rum och hur film kan skapa nya verkligheter genom illusioner (Braaten, Kulset & 

Solum 1997, s.52). 

Klippning används dock inte bara för illusioner utan har också en stor påverkan på 

filmens rytm och sinnesstämning. Snabba klipp kan öka känslan av spänning medan 

långsamma klipp istället kan skapa en känsla av lugn. Klipp kan också användas för att 

hoppa mellan två olika perspektiv eller handlingsförlopp i exempelvis actionladdade 

scener eller så ser klippet till att en scen sömlöst glider in i nästa, allt beroende på vad 

för känsla som filmskaparen vill förmedla (Braaten, Kulset & Solum 1997, ss.34-35). 

Hur en film byggs upp är en stor del av filmens narrativ. I Robert McKees bok Story 

delar han in en film i flera mindre beståndsdelar. Den minsta beståndsdelen är beat, 

bytet mellan aktion och reaktion. Detta kan exempelvis vara ett kort replikskifte mellan 

två karaktärer. Flera beat bygger upp till enskilda scener och flera scener i följd skapar 

en sekvens. Flera sekvenser bildar en akt som tillsammans slutligen bildar vad McKee 

kallar för story, alltså filmens narrativ. Jämförs det tillstånd som filmens början har med 

det tillstånd som är i slutet framträder det McKee kallar ”the arc of the film”, alltså den 

stora förändring som skett och som är slutgiltig och oåterkallelig. Händelser i scener, 

sekvenser och akter kan fortfarande ändras, oavsett hur dramatiska, men inte historiens 

klimax. Antingen har världen filmen utspelat sig i ändrats eller så kan det vara 

huvudkaraktären som gått från att exempelvis vara naiv och godhjärtad till att bli cynisk 

och kall (McKee 1997, ss.35-42). 

 Allt det som ingår i filmens story får dock åskådaren inte alltid se. Det åskådaren 

faktiskt ser kallar McKee för plot. Plot är sättet på vilket story byggs upp och leder 

åskådaren igenom filmen. Detta kan dock göras på olika sätt och McKee delar in plot i 

tre grundtyper, archplot, miniplot och antiplot där archplot räknas som den klassiska där 

handlingen är kronologisk och följer huvudkaraktärens kamp mot – främst – yttre 

fiender. Miniplot fokuserar istället på inre konflikter medan antiplot exempelvis inte 

följer någon kronologisk ordning eller ens har en konsekvent bild av filmens verklighet 

(McKee 1997, ss.43-47). 

Även Braaten, Kulset & Solum beskriver hur filmer använder sig av 

en ”handlingsorienterad dramatisk struktur”, något som kan liknas vid McKees plot. 

Deras modell delar in filmen i fyra delar: 
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1.       Anslag med presentation av personer, miljö och huvudkonflikt. Vanligen 

introduceras konflikten genom att ett harmoniskt, statiskt tillstånd bryts och 

det skapas konflikt mellan rollfigurerna. 

2.       Fördjupning och konfliktupptrappning. Konflikten och 

personmotsättningarna förstärks. 

3.       Klimax, där huvudkonflikten når sin höjdpunkt, peripeti eller vändpunkt, till 

exempel slutduellen i en klassisk westernfilm. 

4.       Konfliktlösning och nedtrappning mot sammanfattning och avslutning. 

(Braaten, Kulset & Solum 1997, s.99) 

 

Alltså har de flesta filmer en så kallad dramatisk kurva där filmen börjar i en typ av 

normaltillstånd som bryts genom konflikten och sedan återgår till ett nytt 

normaltillstånd vid filmens slut. 

Dock är det inte bara narrativ som undersöks när det kommer till film. Eftersom film 

är en vad som kallas en multimodal text, alltså blandar olika typer av medium som 

rörlig bild, ljud, språk och färg, krävs det en annan typ av analys för att helt förstå en 

films betydelse. Det behövs även en semiotisk analys. Semiotik är ”läran om hur vi 

skapar betydelse i världen genom att se allt som tecken.”. Tecken kan antingen tolkas 

denotativt, alltså precis som vad de faktiskt är, eller genom konnotation, alltså genom de 

gemensamma kulturella associationer som tecknet skapar (Vigsø 2010, ss.234-235). I 

nästkommande kapitel kommer vi författare ge en djupare förklaring på hur vi tillämpar 

dessa begrepp i vår analys. 

 

4. Metod 

Här presenterar vi de tre metoder vi har använt för analysen av Mulan. Dessa innefattar 

narrativ analys, karaktärsanalys och Bechdel-Wallace-testet. 

 

4.1 Narrativ analys 

Denna uppsats huvudsakliga analys fokuserar på filmen Mulans narrativ. Narrativ är 

viktiga för oss människor eftersom det är så vi bygger upp och förstår världen omkring 

oss och händelser som påverkar oss (Larsen 2002, s.123). Vi författar har valt att göra 

en narrativ analys för att få en helhet på filmen och försöka utröna vad den faktiskt 

handlar om. Går det exempelvis att säga att det finns någon form av feministisk tanke 

med filmen eller att den har en feministisk sensmoral? 
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Narrativ analys kan göras på olika sätt. Dels kan man göra en makroanalys, alltså 

analysera filmens generella handling. Men man kan också gå in i mer specifika scener 

och analysera dessa för sig eller i sekvenser med varandra. Analysen i denna uppsats är 

en kombination mellan dessa metoder, just för att få helheten men för att även förstå 

delarna som bygger upp helheten. 

Vi började med att göra en segmentering av filmen vilket innebär att vi skrivit ned 

scen för scen vad som händer och på så sätt fått filmens narrativa struktur (Jernudd 

2010, s.295). Dessa scener lade vi sedan ihop i större sekvenser enligt McKees mönster 

som finns beskrivet ovan. 

 

4.2 Karaktärsanalys 

En stor del av filmens narrativ är även dess karaktärer. Det finns dock olika sätt att 

analysera en karaktär. Ur ett feministiskt perspektiv kändes det extra relevant för oss 

författare att titta på just hur karaktärer framställs både rent fysiskt men även genom sitt 

handlande. Vi har därför valt att göra en analys av karaktären Mulan med fokus på det 

semiotiska.  

Inom semiotiken ser man att saker får sin betydelse genom tecken och inte genom 

vad det endast och faktiskt är. Genom kultur och kontext skapas tolkningsramar som 

gör att ett tecken kan tolkas lika för personer i samma kontext. Tecken kan bland annat 

tolkas, som tidigare nämnt, genom denotation och konnotation. Ett exempel på 

denotation kan vara en person med röda ögon som då får konnotationen att personen 

antingen har gråtit eller är allergisk (Vigsø 2010, s.235). 

Semiotik är dock en analysform som kan tillämpas väldigt brett. I analysen har vi 

författare fokuserat på Mulans handlingar och hur hon framställs fysiskt under filmens 

olika sekvenser, vilka associationer och tolkningar detta väcker och om dessa är 

förenliga med Butler och Mulveys feministiska teorier. 

Även om analysen främst gjorts på karaktären Mulan så har viss uppmärksamhet 

getts karaktärerna kring henne. I Filmskolan av Johan Holmberg beskriver han de tre 

karaktärpositioner som är viktigast i en film. De tre positionerna består av 

huvudkaraktären, hjälparen och motkraften. Dessa tre karaktärspositioner kan bestå av 

fler än en person eller gestalt, beroende på filmens handling, men åskådaren får i de 

allra flesta fall främst följa huvudkaraktären i dennes kamp för att besegra motkraften 

assisterad av sin hjälpare. Motkraften är det problem som huvudkaraktären utsätts för 
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och representeras oftast av en person eller gestalt, men motkraften kan även vara en 

naturkatastrof eller annat farligt fenomen (2007, s.13). 

Huvudkaraktären målas ofta upp som underlägsen motkraften, detta för att stärka 

karaktärens utveckling genom filmen. Holmberg beskriver detta som att gå från nolla 

till hjälte. Åskådaren ska i filmens början fråga sig hur motkraften någonsin ska kunna 

besegras och svaret är enligt Holmberg genom list och mod, men också med hjälp av 

hjälparen, även om det är huvudkaraktären själv som tillslut löser problemet (Holmberg 

2007, ss.13-14). 

 

4.3 Bechdel-Wallace-testet 

Bechdel-Wallace-testet är ett test som kom till 1985 genom serietidningen Dykes to 

watch out for av Alison Bechdel. Testet kallas ofta bara för Bechdel-testet men 

skapades enligt Bechdel av hennes vän Liz Wallace och insisterar på att testet därför ska 

heta Bechdel-Wallace. Testet går ut på att två namngivna kvinnliga karaktärer ska tala 

med varandra om någonting annat än män (A-list 2016c). 

Vi har valt att ha med Bechdel-Wallace-testet för att det används för något som 

kallas A-märkning. A-märkningen är ett projekt för att öka kvinnlig representation i 

film och används i 10 olika länder där Sverige har med 30 biografer som en del av 

projektet (A-list 2016a). Även om Bechdel-Wallace-testet inte är ett vetenskapligt test, 

vilket föreningen A-list som utför A-märkningen är medvetna om, så hävdar de att testet 

ändå är en bra markör som visar på strukturella problem i fördelningen av 

representation mellan män och kvinnor på bioduken (A-list 2016b). Att se problemet är 

det första steget för att göra någonting åt det och eftersom det används inom 

filmindustrin idag för att uppmärksamma kvinnlig representation så kändes testet 

relevant för denna uppsats. 

 

5. Resultat 

Nedan kommer en sammanställning av resultaten. 

 

5.1 Resultat av narrativ analys 

Som beskrivet ovan har vi författare först gjort en segmentering och delat upp filmen i 

olika scener som vi sedan delat in i sekvenser. Vi kom fram till att filmen består av fyra 

sekvenser som även sammanfaller bra med Braaten, Kulset och Solums indelning av en 
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films dramatisk struktur (se kapitel 3.2). De olika sekvenserna är: 1. Presentation av 

Mulan och konflikten, 2. Mulans övergång till man, 3. Kriget mot hunnerna och 4. 

Upplösningen. 

 

Sekvens 1 - Presentation av Mulan och konflikten 

Filmens första sekvens inleds med ett intro, i en målning med musik och filmens titel 

“Mulan”. Målningen visar upp landskapet kring den kinesiska muren och görs i en 

traditionell kinesisk stil. Även musiken använder sig av österländskt klingande 

instrument vilket direkt ger åskådaren en indikation på filmens plats och tid. 

I filmens första riktiga scen får åskådaren se en soldat gå uppe på muren när en falk 

kommer och slår av honom hjälmen. Snart förstår han att det är ett anfall. Hunnerna tar 

sig upp över muren och soldaten sätter igång varningseldarna för att signalera vad som 

håller på att hända. 

Meddelandet når kejsaren och han befaller att landets trupper ska skickas ut mot 

hotet och att det ska rekryteras så många som möjligt till armén. Han säger att han inte 

vill ta några risker och att en man kan vara skillnaden mellan vinst och förlust. 

Nästa scen får vi se Mulan sitta i sin säng och repetera när hon plötsligt inser att hon 

är försenad. I filmens första scener går det snabbt mellan klippen. Här lugnas tempot 

ned och vi får följa Mulan en längre stund vilket indikerar hennes roll som 

huvudkaraktär. 

Hennes pappa sitter i familjetemplet och ber till deras förfäder att hjälpa Mulan hos 

äktenskapsmäklerskan. Hon kommer med te till honom som han blivit ordinerad av 

doktorn, men han schasar iväg henne så att hon inte skall bli ännu mera försenad. 

När Mulan kommer ridandes på sin häst i full galopp in till staden så fortsätter det 

indikeras att hon är slarvig. Hon skickas raka spåret för att bli fixad inför mötet med 

äktenskapsmäklerskan och blir under ett sångnummer tvättad och fixad. De sätter upp 

håret på henne, klär på henne traditionella kläder, sminkar henne och sjunger samtidigt 

om kvinnoideal som behagar männen och gör familjerna stolta. Detta förstärker dels 

idén om att kvinnor bara har hedonisk makt och finns till för den manliga blicken. Dock 

visas också att kvinnorollen faktiskt är en typ av maskerad då Mulan rent fysiskt ändras 

för att ”bli kvinna”.  

Under sången får Mulan även en lyckosyrsa av sin mormor som hon tycker att Mulan 

behöver för att klara av mötet med äktenskapsmäklerskan. När sången är slut ropar 

äktenskapsmäklerskan in Mulan. Väl där går allting fel och det slutar med att Mulan 
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kastar te över äktenskapsmäklerskan som börjat brinna på grund av Mulans klumpighet 

under mötet. Äktenskapsmäklerskan blir vansinnig och säger att Mulan aldrig någonsin 

kommer att få en make eftersom Mulan inte lever upp till hur en kvinna ska vara. 

När hon kommer hem är hon skamsen och besviken på sig själv. Hon kan inte se sin 

pappa i ögonen och går istället ut i familjens trädgård och sjunger om sin osäkerhet, hur 

hon inte kan bli vad samhället och hennes föräldrar förväntar sig och att hon bara vill 

vara sig själv. Under sången tvättar hon bort sminket och släpper ut håret. Vid sångens 

slut sätter hon sig under körsbärsträdet. Mulans pappa kommer dit och pratar med henne 

i metaforer om hur folk utvecklas i olika takt i ett försök att uppmuntra Mulan. 

Trummor hörs och kejsarens rådgivare Chi Fu rider in i staden med kungörelsen om 

kriget och kallelsen till armén. En man från varje familj kallas fram, även Mulans 

pappa. Mulan försöker stoppa honom och ”vanärar” familjen genom att säga emot en 

man. Pappan tar emot krigskallelsen och haltar utan sin käpp in i huset. 

Inne i hemmet plockar han fram sitt svärd och gör några rörelser men faller ihop på 

golvet på grund av sin skada. Mulan står utanför och ser vad som händer hennes pappa 

och båda visar tydliga tecken på oro. 

I nästa scen sitter familjen och äter middag under tryckt tystnad. Mulan slår sin kopp 

i bordet och säger att hennes pappa borde stanna hemma. Pappan blir bara provocerad 

och det slutar med att han säger åt Mulan att veta sin plats. Hon springer ut i regnet och 

gråter. Utifrån ser hon sina föräldrar bli oense genom ett fönster. Lampan i deras rum 

släcks och det är då hon bestämmer sig - hon tänker gå ut i kriget istället för sin pappa. 

Det här är första sekvensens vändpunkt, stunden då Mulan verkligen går från sin 

tidigare stabila tillvaro och ger sig ut i något helt nytt och okänt. 

Mulan tar krigskallelsen och skär av sitt hår med pappans svärd. Hon klär på sig 

rustningen, hämtar hästen och rider iväg i natten. Mormodern vaknar upp och inser att 

Mulan är borta och väcker resten av huset. Familjen förstår att hon gett sig iväg för att ta 

sin pappas plats i armén och utrycker rädsla över det möjliga dödstraff som väntar 

Mulan om hon blir påkommen. 

 

Sekvens 2 - Mulans övergång till man 

Sekvensen börjar i familjetemplet där förfäderna vaknar. Mushu introduceras när han 

väcker förfäderna till rådslag och hans roll som hjälpare indikeras. Förfäderna bråkar 

om Mulans beteende och vad som kommer att hända. De bestämmer sig för att skicka 

den kraftfullaste av familjens väktare, den stora stendraken, till hennes hjälp. Mushu vill 
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ta platsen, men får inte på grund av gamla misslyckanden och skickas istället för att 

väcka stendraken. Stendraken fortsätter dock att sova och Mushu råkar istället ha sönder 

statyn. Han lurar förfäderna att stendraken är vaken och tar drakens plats för att hjälpa 

Mulan och hoppas på så sätt återta sin plats som väktare i templet. Syrsan erbjuder 

honom hjälp men det är han för stolt för att ta emot. Syrsan följer ändå med. 

I nästa scen ser vi hunnerna rida fram i ett mörkt ödelagt landskap. De tillfångatar två 

män ur den kejserliga armen och Shan-Yu säger åt dem att hälsa kejsaren att skicka sin 

starkaste armé och låter den ena löpa. Även om hunnerna presenterats tidigare i filmen 

är det extra tydligt här vem som är Mulans motkraft, nämligen Shan-Yu. Shan-Yu är 

också ett tydligt exempel på den typiskt manligt kodad makten, den agoniska, då hotet 

om våld alltid är närvarande kring Shan-Yu. 

I scenen efter står Mulan i en skogsglänta och tränar på att vara man och soldat. 

Hennes häst skrattar ut henne och hon ber om ett mirakel. Då dyker Mushu upp. Han 

säger att han är skickad av hennes förfäder för att hjälpa henne och de ger sig av till 

lägret och inskrivningen. När hon ska gå in i lägret hjälper Mushu henne att gå som en 

man. Mulan tycker dock att männen är motbjudande och skapar sig fiender direkt 

genom att bråka med männen Ling, Yao och Chien-Po. Det bryter ut ett stort slagsmål. 

Medan slagsmålet pågår får åskådaren se inne i ett tält i lägret hur Shang blir utsedd 

till kapten av sin far, general Li. Rådgivare Chi Fu protesterar och tycker att Shang har 

för lite erfarenhet. Generalen står på sig och säger åt Chi Fu att rapportera så fort 

trupperna är redo att dra ut i krig och går sedan ut ur tältet. När de kommer ut ur tältet 

möts de av ett slagfält. Generalen säger adjö och Shang inser att han har mycket arbete 

framför sig. 

Mulan introduceras för Shang när hon blir utpekad som den som startade bråket. Hon 

lämnar in sin kallelse och pressas till att ge ett namn varpå Mushu kommer med flera 

förslag. Mulan bestämmer sig för att kalla sin manliga persona för Ping och Shang 

beordrar sedan trupperna att städa upp lägret. 

Dagen efter blir Mulan väckt i sitt tält av Mushu. Hon är sen och får skynda bort till 

träningen där alla står uppställda. Shang tar av sig sin tröja och Mulan tittar intresserat 

på hans nakna överkropp, något som går emot Mulveys teorier kring blicken i film då 

det nu är kvinnan som tittar på mannen. 

Shang skjuter en pil i toppen av en stolpe. Soldaterna försöker en efter en att klättra 

upp och hämta den. De har vikter knutna runt varje handled och ingen klarar att ta sig 

upp. Sedan börjar ett sångnummer. Shang sjunger att han ska göra män av dem, trots att 
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de är helt värdelösa. Ingen klarar övningarna och de motarbetar varandra ständigt. 

Mulan är fysiskt svagare än de andra och Shang är besviken och uppgiven. Men i 

gryningen dagen efter lyckas Mulan lista ut hur man tar sig upp för stolpen med 

vikterna. När Shang kommer ut genom tältet skjuter hon pilen vid hans fötter. 

Efter det vänder allt; truppen utvecklas och klarar övningarna. De börjar samarbeta 

och Mulan bygger upp sin styrka och springer ifrån de andra. Hennes tidigare svaghet 

och klumpighet är borta. Huvudkaraktären har gått från att vara en nolla till att bli en 

hjälte. 

 

Sekvens 3 – Kriget mot hunnerna 

Sekvens 3 tar vid efter att Mulan och resten av soldaterna i armén genomgått sin 

utbildning och på så sätt blivit män. Armén är fortfarande kvar i lägret. Mulan 

accepteras av sina tidigare fiender – Yao, Ling och Chien-Po – men blir nästan 

påkommen av dem vid en lång badscen där hon räddas av Mushu. 

Medan resten av truppen badar får vi se kapten Shang och rådgivare Chi Fu 

argumentera om truppens fortsättning. Shang vill ge sig ut i kriget men Chi Fu anser 

inte att truppen någonsin kommer bli redo. Mulan råkar höra bråket och man anar 

begynnande romantiska känslor till Shang när hon ställer sig på hans sida i konflikten. 

När Chi Fu går för att ta ett bad tar Mushu och syrsan saken i egna händer för att få 

ut trupperna i kriget. De skriver ett meddelande från general Li och överlämnar det till 

Chi Fu och trupperna ger sig iväg till fronten. 

Större delen av resan görs i sång. Soldaterna sjunger om kvinnorna de ska kämpa för, 

vad de önskar i en kvinna och vad kvinnor önskar sig utav män. Sången kommer till ett 

abrupt slut när soldaterna når den bergsby som var fronten och finner den helt förstörd. 

På andra sidan byn hittar de slagfältet där hela den kejserliga armén gått under. Efter en 

kort sorgescen där Shang gör ett provisoriskt altare till sin döda far fortsätter soldaterna 

mot huvudstaden som kejsarens enda hopp. 

På vägen genom bergen blir de anfallna av hunnerna. Med bara en kanon kvar verkar 

hunnerna dem övermäktiga men Mulan tar kanonen, rusar ut på slagfältet mot Shan-Yu 

och skjuter iväg den mot ett berg som startar en lavin. När Shan-Yu inser faran hans 

armé befinner sig i hugger han Mulan över bröstkorgen. Mulan flyr medan lavinen 

begraver hunnerna, inklusive Shan-Yu. Lavinen fångar dock också Shang och Mulan 

ger sig ut i snömassorna för att rädda honom vilket åter igen blir ett brott mot normen av 

den svaga kvinnan och den starka mannen. 
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De kinesiska soldaterna klarar sig men Mulan behöver läkarvård för sina skador, 

vilket leder till den stora vändpunkten. Efter en viss väntan kommer läkaren ut från sitt 

tält och viskar något till Shang. Shang blir uppenbart förvånad, rusar in i tältet och 

möter en Mulan med bandagerad bröstkorg där hennes kvinnliga former blir väl synliga. 

Chi Fu drar ut Mulan ur tältet och avslöjar henne för resten av armén och påbjuder att 

hon måste dödas, helt enligt lagen. Shang väljer dock att skona hennes liv, som en 

återbetalning av sin skuld och fortsätter sedan med resten av soldaterna till kejsaren. 

Mulan blir ensam kvar i bergen. Mushu erkänner sina motiv för att få med Mulan i 

kriget och de bestämmer sig för att resan är över, att det är dags att återvända hem och 

konfrontera familjen och förfäderna. 

 

Sekvens 4 – Upplösningen 

Filmens avslutande sekvens börjar i bergen. Åskådaren får se hur en grupp hunner 

lyckas ta sig upp ur lavinmassorna, bland dem Shan-Yu. Även Mulan och hennes 

följeslagare ser hunnerna återvända och bege sig mot huvudstaden. Istället för att vända 

hem så väljer Mulan att varna armén och följer efter hunnerna. 

I huvudstaden är det stor parad för Kinas hjältar. Mulan rider in i paraden för att 

varna Shang och de andra. Men de vägrar lyssna. Inte heller stadsborna vill lyssna på 

Mulan, vilket Mushu förklarar med att hon nu är kvinna. 

När paraden når kejsaren attackerar hunnerna, kidnappar kejsaren och barrikaderar 

sig inne i palatset. Shang och soldaterna försöker slå sig in med en staty. Mulan har 

dock en annan plan och lyckas få med sig Yao, Ling och Chien-Po som klär ut sig till 

kvinnor under en repris av sångnumret från träningen i lägret. Även Shang ansluter sig 

till gruppen, dock som man, när de klättrar upp för pelarna och in i palatset. Här får 

åskådaren åter igen ett exempel på maskeradbegreppet när männen klär ut sig till 

kvinnor. 

Inne i palatset lyckas de utklädda männen lura Shan-Yus vakter och Shang kan rusa 

ut på balkongen där kejsaren hålls fånge och stoppa Shan-Yu från att döda honom. 

Kejsaren räddas av Chien-Po och de andra männen men Shang blir nedslagen av Shan-

Yu. Istället för att följa efter resten av gruppen hugger Mulan av repet de använt för att 

fly och räddar Shang från Shan-Yus vrede genom att avslöja att det var hon som var 

soldaten som orsakade lavinen. 

Mulan rusar iväg i palatset med Shan-Yu efter sig och gör upp en plan med Mushu. 

Mulan får upp hunnern på taket och naglar fast hans kläder med hans eget svärd. 
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Samtidigt har Mushu hämtat en stor raket som de skickar iväg mot Shan-Yu. Mulan 

rusar bort från taket medan Shan-Yu flyger in i tornet med resten av raketerna som 

orsakar ett stort fyrverkeri och här når filmen sitt klimax. 

Efter ett hopp ned från taket landar Mulan på Shang som är på väg ned för 

palatstrappan. Hon återförenas även med Yao, Ling och Chien-Po som skyddar Mulan 

från rådgivare Chi Fu som återigen vill ställa Mulan inför lagen. Chi Fu blir dock 

avbruten av kejsaren som anklagar Mulan för allt hon har gjort men avslutar sin 

monolog med ”…och du räddade oss allihop.” varpå han bugar för Mulan. Resten av 

folket omkring faller till marken för att hedra henne. Mulan blir sedan erbjuden 

anställning hos kejsaren men väljer istället att återvända hem. 

Hemma hos Mulan sitter hennes far under körsbärsträdet som tappar sina blommor. 

Mulan ger honom de kejserliga gåvorna men han kastar dem åt sidan och säger att ”den 

största gåvan och äran är att ha dig som dotter.” och faller ned på marken hos henne. 

Återföreningen avbryts när Shang kommer till hemmet med Mulans hjälm. Mulan 

bjuder in honom till en middag som han tackar ja till. Det blir sedan en övergång till 

förfädernas tempel där Mushu återställs till en väktares rang. Det blir fest i templet och 

efter ett tack från Mulan till Mushu övergår musiken till att spela under eftertexterna. 

Genom denna analys ser vi författare tydligt hur Mulan följer den dramatiska 

strukturen. Filmen börjar i ett normaltillstånd som bryts genom attacken från hunnerna 

och att Mulan går ut i krig för att sedan återgå till ett nytt normaltillstånd när hunnerna 

är besegrade. 

 

5.2 Resultat av karaktärsanalys 

I analysen av Mulan som karaktär har vi författare fortsatt att följa den sekvensindelning 

som vi gjort för den narrativa analysen och tar Mulans förändring stegvis i förhållande 

till filmens narrativ. 

 

Sekvens 1 

I första scenen vi får se Mulan sitter hon i sin säng iklädd ett ljust linne och ett par 

knälånga underbyxor som skulle kunna vara en pyjamas då det är på morgonen. Hon har 

håret utsläppt och pratar med en varm, kvinnlig röst om hur en god hustru skall uppföra 

sig.  
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I nästa scen bär hon vardagskläder, en form av dräkt med en blandning av ljusa 

färger och även samma blå färg som sin far. I den dräkten rider hon sedan in till staden i 

full galopp och kommer fram för sent med håret utsläppt och halmstrån som sticker ut 

ur kalufsen.   

Här ges skenet av en pojkflicka som rider fort, inte är så bekymrad över hur hon ser 

ut eller hur hon uppfattas. Tvärtom så står hon på sig varje gång familjen påpekar att 

hon är sen och slarvig. 

Hon görs sedan redo för äktenskapsmäklerskan. Kvinnorna sminkar henne och ger 

henne kläder och accessoarer som gör Mulan mera kvinnlig. I denna scen går Mulan 

från att vara flicka till en kvinna och potentiell hustru. Denna scen följer de mer 

traditionella tankarna kring hur en kvinna ska vara. Mulan görs redo för en blivande 

make, tilltalande för en manlig blick. Detta är en tydlig indikation på den hedoniska 

makten men samtidigt blir processen en nästan övertydlig indikation på hur det går att ta 

på sig kvinnlighet genom att Mulans utseende ändras så markant genom smink och 

kläder. 

 

Bilden av den perfekta hustrun varar dock inte länge. Det börjar med att hon pratar 

utan tillåtelse när hennes namn blir uppropat och sen går allting fel. Inget av det som 

händer är avsiktligt, men hennes klumpighet och framfusiga sätt att agera bidrar till 

situationen. 

Mulan blir i det närmaste utslängd från äktenskapsmäklerskan där hon får höra att 

hon aldrig kommer att hitta en man som vill gifta sig med henne. Hon är tydligt 

skamsen när hon kommer hem och sjunger sången om att hon inte passar in. Hon ber sin 
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spegelbild att visa vem hon är samtidigt som hon tar av sig sminket och släpper ut 

håruppsättningen. Trots att hon sminket försvinner så ser hon fortfarande feminin ut 

med fylliga läppar, röda kinder och markerade ögon. 

 

Efter att pappan kallats ut i kriget kommer filmens och Mulans första stora 

vändpunkt. Mulan skär av sig sitt långa, kvinnligt kodade, hår och sätter upp det i en 

boll på huvudet så som männen gör. Hon tar på sig sin fars rustning och rider iväg i 

natten för att ta sin pappas plats i armén. Ett farligt uppdrag på flera sätt då det är 

förenat med dödsstraff att som kvinna klä ut sig till man och gå med i armén. 

Om Mulans tidigare utseende var en övertydlig indikation på maskeradbegreppet i 

dess kvinnliga betydelse så får åskådaren här ett övertydligt exempel åt andra hållet. 

Mulan maskerar sig rent konkret till man i sitt utseende. Det långa håret är borta, 

ögonen är mindre markerade liksom kinderna och hennes kropp blir större med hjälp av 

rustningen.
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Sekvens 2 

Än så länge har vi blivit presenterade för filmens huvudkaraktär Mulan och motkraften i 

hunnerna och Shan-Yu. I början av sekvens 2 får åskådaren även stifta bekantskap med 

huvudkaraktärens hjälpare Mushu. Han dyker upp när Mulan håller på och tränar på 

manligt beteende genom att prata med mörkare röst och säga “grabbiga” saker. Som 

visat tidigare har Mulan mindre färg på läpparna, kinderna och runt ögonen och ser mer 

neutral ut. 

Mushu tar på sig ansvaret att lära Mulan att vara en man och börjar med att lära 

henne hur en man går när de når lägret. Mulan tycker männen är motbjudande och blir 

förvånad över mäns jargong, hur de retas med varandra och är väldigt fysiska med slag 

och knuffar. Mulan säger till Mushu att hon inte tror att hon kommer klara sig som man. 

Men han försöker uppmuntra henne och säger att det bara handlar om attityd och att hon 

skall vara tuff vilket återigen indikerar att genus och i detta fall manlighet är något som 

går att lära sig. 

Mulan gör ett försök genom att hälsa på Yao genom att slå till honom. Istället för 

vänskap hamnar Mulan i ett slagsmål som tar över hela lägret. Mulan undkommer dock 

utan skador och ställs istället inför Shang och försöker förmedla manlighet genom vad 

Mushu lärt henne och vad hon sett männen göra i lägret. I mötet med Shang ger hon 

även sin manliga persona namnet Ping. 

Sedan börjar träningen för soldaterna som Shang leder när han sjunger om att göra 

dem till män. I början av sången sjunger han att de är hopplösa när de misslyckas med 

alla övningar de får göra. Mulan är inte lika stark som de andra och får slita för att 

hänga med. Men Mulan är den som först lyckas med en uppgift. Istället för att använda 

råstyrka så använder Mulan sitt intellekt för att ta sig upp till pilen på stolpen. Hon 

använder vikterna som ett stöd att hålla sig upp med istället för att dras ned. 

Här vänder allt. Hon blir starkare och snabbare, armén klarar sina övningar och 

gemenskap och samarbete uppstår mellan soldaterna. 

 

Sekvens 3 

I större delen av sekvens 3 är Mulan fortsatt utklädd till Ping och har alltså sina mer 

manliga ansiktsdrag och kroppen döljs i regel av antingen uniformen eller rustningen. 

Hon har blivit stark från sin träning och rör sig mer självsäkert bland sina manliga 

kollegor. Under sången där soldaterna sjunger om sin drömkvinna får Mulan till och 

med uppmärksamhet från några kvinnor som arbetar på ett risfält soldaterna passerar. 



 

21 

 

Detta är åter igen ett exempel som går emot Mulveys teori om blicken då det åter igen 

är kvinnor som tittar på – vad det tror är – en man. 

I slaget mot hunnerna i bergen är det Mulan som tar den aktiva rollen och besegrar 

Shan-Yu genom att skapa en lavin. Hon räddar även Shang ur snömassorna och visar 

prov på snabbtänkthet, mod och styrka. 

I slutet på sekvens 3 kommer dock den stora vändpunkten – Mulan avslöjas. Detta 

innebär också ett tydligt skifte i hur Mulan framställs. När Shang kommer in i tältet och 

Mulan reser sig får vi dels se hennes bandagerade bröstkorg som visar hennes kvinnliga 

former men även hennes ansikte har ändrats från Ping. Hon har rosigare kinder och 

längre ögonfransar, så som hon hade i början av filmen när hon var den unga kvinnan 

Mulan, alltså anletsdrag som konnoterar kvinnlighet. 

 

  

 

Sekvens 4 

Resten av filmen fortsätter Mulan att vara kvinnan Mulan. Hon byter kläder från sin 

uniform till mer traditionella kvinnokläder i scenen där soldaterna tar sig in i palatset för 

att rädda kejsaren men annars är det inte så mycket som ändras. Det finns dock en scen 

där Mulans ansikte återigen får mer maskulina drag. När hon avslöjar för Shan-Yu att 

det var hon som stoppade hunnerna i bergen visas en närbild på Mulans ansikte där de 

långa ögonfransarna är borta, något som markerat Mulans kvinnlighet i tidigare scener. 

Ögonfransarna kommer sedan tillbaka efter avslöjandet. 
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Hur Mulan för sig har dock ändrats. I filmens första sekvens upplevs Mulan som 

något klumpig och tafatt, särskilt i de långa kvinnokläderna. I filmens sista sekvens 

klättrar hon på pelare, upp på tak och utför svåra kampsportsrörelser iförd lång kjol utan 

att visa några tecken på sin tidigare klumpighet. Det är även Mulan som tillslut besegrar 

Shan-Yu och räddar männen i sin omgivning från hunnern. 

Även om Mulan i filmens slut återgår till att bära kvinnliga kläder så har de ändrats 

från hennes första utstyrsel. Hennes första klädnad gav ett mer flickigt intryck med mer 

ljusa partier och annan skärning. Kläderna hon bär i slutet är mörkare och mer lika sin 

pappas och mormors kläder i färgerna. Detta kan indikera dels att Mulan har gjort 

övergången från flicka till kvinna men också att hon hittat sin plats i familjen och kan 

återgå till en ny stabil tillvaro i filmens slut. 

 

 

5.3 Resultat av Bechdel-Wallace-testet 

Mulan är 1 timme, 24 minuter och 12 sekunder lång inklusive eftertexter. Mängden tid 

där det bara är kvinnor som interagerar och talar med varandra är 5 minuter och 5 

sekunder. Allt utom 3 sekunder sker i filmens första 11 minuter. 

Klarar då Mulan Bechdel-Wallace-testet? Låt oss påminna om kriterierna: minst två 

namngivna kvinnliga karaktärer ska tala med varandra om någonting annat än män. 

Av de 5 minuter och 5 sekunder kvinnlig interaktion som finns i filmen så är det bara 

39 sekunder som samtalen handlar om något helt annat än män. Den övriga tiden är 

fördelad på dels ett sångnummer där Mulan görs redo för äktenskapsmäklerskan, mötet 



 

23 

 

med äktenskapsmäklerskan och ett kort replikskifte om män mellan mamma Fa Li och 

mormor Fa. 

Sångnumret har en lång rad av kvinnor utan namn i sig, utöver Mulan och hennes 

kvinnliga släktingar, som sjunger om hur de ska göra Mulan vacker och hur hon ska 

bete sig som en riktig kvinna. Det här sångnumret är 2 minuter och 47 sekunder långt. 

Det går att argumentera för att Mulan således klarar Bechdel-Wallace-testet. Men 

sången handlar om hur Mulan ska göras till en kvinna män vill gifta sig med, till en 

blivande brud. Även om män bara nämns explicit några enstaka gånger i sångtexten så 

är ändå andemeningen att göra en man nöjd. Således faller den tid sångnumret 

representerar bort utom två korta replikskiften mellan Mulan och hennes mamma och 

mormor. 

Då återstår scenen med äktenskapsmäklerskan. Scenen är 1 minut och 36 sekunder 

lång och som i sången så nämns män explicit två gånger under scenens gång, men 

scenens hela syfte är att avgöra om Mulan är redo att bli en mans hustru och får därför 

samma andemening som sången. 

Sammanfattningsvis så har filmen Mulan alltså 5 minuter och 5 sekunder totalt av 

scener där kvinnor bara interagerar med andra kvinnor. Av dessa är det dock bara 39 

sekunder som kvinnorna talar om något annat än män. Alltså klarar filmen Bechdel-

Wallace-testet, men 39 sekunder är en väldigt liten del av filmens totala längd. 

 

6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi författare att diskutera kring resultaten vi har kommit fram till. 

Eftersom vi har gjort en narrativ analys så börjar vi helt enkelt från filmens början och 

jobbar oss framåt kronologiskt. 

I filmens anslag blir publiken direkt introducerad till dels filmens plats och tid genom 

scenen med den kinesiska målningen som leder upp till filmens titel. Sedan introduceras 

konflikten med hunnerna och redan i filmens början får vi se kejsaren få nyheterna om 

hunnernas attack varpå han säger åt sin general att samla ihop alla stridsdugliga män i 

Kina för att “[...] ett enda riskorn kan bli tungan på vågen. En man kan vara skillnaden 

mellan seger och förlust.” sedan klipper filmen till en skål med ris. Publiken får sedan 

se att skålen tillhör Mulan vilket visar att hon är filmens huvudkaraktär och även 

förebådar att hon är riskornet som kejsaren talar om. Alltså en form av konnotation.  
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Resten av sekvens 1 är en introduktion av Mulans stabila tillvaro och den situation 

hon befinner sig i. Sekvensen har visserligen en dramatisk start men detta är en del av 

anslaget. Vi får i denna sekvens även bekanta oss med de kinesiska traditioner som 

råder, med fokus på familj och rollen som kvinna och dotter. Mulan utmanar dock dessa 

ideal genom att dels vara sen och inte kunna den kvinnliga uppförandekoden. Hon rider 

in i staden rufsig och verkar obrydd över sitt beteende trots hennes mammas 

förebråelser. Det är först när stadens kvinnor fixar till Mulan inför mötet med 

äktenskapsmäklerskan som Mulan visar tecken på att hon är obekväm och då med de 

kvinnliga koderna. Bland annat ser vi henne slitas mellan två kvinnor som kammar 

hennes hår och hon får svårt att andas när de drar åt hennes midja. Hon sjunger även om 

sin rädsla för att göra bort sig. 

Scenen hos äktenskapsmäklerskan fortsätter visa hur Mulan inte passar in i de 

rådande normerna. Gång på gång antecknar äktenskapsmäklerskan förseelser. Mulan 

framställs som klumpig och de beslut hon tar för att rätta till sina misstag bygger bara 

vidare på det. Mycket av det som går fel kan skyllas på syrsan men Mulans handlingar 

gör bara saken värre, som när hon försöker släcka glöden i äktenskapsmäklerskans 

kläder genom att vifta med sin solfjäder vilket istället skapar eldflammor. Scenen slutar 

med att Mulan döms som ovärdig att vara hustru. 

I nästföljande scen sjunger Mulan en sång om hur hon inte passar in. Detta etablerar 

konflikten Mulan har inom sig, med sin egen identitet och vem hon faktiskt är. Som 

Rönnberg skriver är detta en stor del av undersagan, att huvudkaraktären inte bara slåss 

mot yttre krafter utan att mycket av filmens handling kretsar just kring den egna 

individen och övergången från barn till - i detta fall - ung kvinna och då frigörelsen från 

familjen. Däremot etableras direkt efter den djupa relation Mulan har med sin pappa. 

I uppbyggnaden till vändpunkten får publiken dels se ytterligare tecken på Mulans 

självständighet och normbrytande. Hon talar emot en man - rådgivare Chi Fu som 

kommer med krigskallelsen - och även sin egen pappa. Pappan representerar det 

korrekta uppförandet. Han tar emot sin kallelse trots sin uppenbara skada och väljer att 

hellre halta tillbaka än att gå med käpp, något som skulle kunna tolkas som stolthet och 

heder. Det blir dock uppenbart när pappan övar med svärdet att skadan är för allvarlig, 

vilket Mulan ser när hon smygtittar och leder till konflikten vid middagen där pappan 

ryter ifrån och säger åt Mulan att hitta sin plats. 

Vi har nu nått filmens första vändpunkt. Mulan skär av sitt hår, tar sin pappas 

rustning och rider ut i krig. Återigen är Mulan väldigt aktiv. Hon tar ett snabbt, eget 
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initiativ att ta sin pappas plats för att skydda honom från vad som framställs som en 

säker död. 

Den huvudsakliga medhjälparen introduceras i början på sekvens 2. Den före detta 

väktaren Mushu ges först i uppdrag att väcka den riktiga väktaren, men genom 

klumpighet så förstör han den stora stendraken och tar istället på sig själv att skydda 

Mulan. I detta avseende liknar Mushu och Mulan varandra mycket. De tar sig an stora 

uppgifter trots de svagheter som de visas ha. Båda passar inte in i de rådande normerna 

och båda har misslyckats med sina huvudsakliga uppgifter. Mushu visar dock även drag 

av själviskhet och arrogans som Mulan saknar. Detta passar bra in med det Holmberg 

skriver om att en karaktär ska gå från noll till hjälte, alltså från svaghet till styrka, dels 

genom list och mod men även med stöd av sin hjälpare. 

Det är Mushu som ger Mulan hennes första lektion i vad det innebär att vara man. 

Han instruerar henne hur hon ska röra sig, jargongen män har och hur de hälsar på 

varandra. Mushu säger att manlighet bara handlar om att vara tuff och ha attityd. Denna 

sekvens indikerar att manlighet är något som kan läras ut, en mask att sätta på. 

Männen i lägret introduceras som naturligt aggressiva genom att hälsa på varandra 

hårdhänt utan konsekvenser. De är ohygieniska och korkade och Mulan visar upp 

avsmak för det hon ser och ifrågasätter varför män ska vara på detta sätt. Men även om 

många av männen i lägret visas upp med ett generellt manligt beteende så visas Mulans 

blivande medhjälpare ha olika karaktär. Dels den mer stereotypiska mannen Yao, tuff 

och hård. Sedan Ling som är den roliga killen och Chien-Po som framställs som en typ 

av Buddha-karaktär, som trots sin storlek och styrka är väldigt snäll och lugn. Chien-Po 

deltar dock i det stora slagsmålet som utbryter efter att Mushu förolämpar Yao å Mulans 

vägnar. Alla män visas upp med stora skador som tappade tänder, blåtiror och trasiga 

kläder medan Mulan kommer ur slagsmålet oskadd och orörd. 

Första gången Mulan verkligen måsta visa upp sin nyfunna manlighet är inför Shang 

när han introduceras i lägret. Mulan försöker övertyga genom att prata om - vad hon tror 

är - typiskt manliga ämnen, som att slåss, döda något, “fixa saker” och grilla. Hon 

spänner upp sig, lägger ner tonläget i rösten och försöker spotta en loska som hon sett 

Yao göra tidigare. Reaktionerna från männen runt omkring henne visar bara att det hon 

gör är överdrivet och blir löjligt. De är oförstående och rådgivare Chi Fu antyder skam 

över hennes beteende. 

Genom Shang får publiken se ännu en typ av manlighet. Shang är stolt och ambitiös. 

Han beskrivs som en idealkapten för armén, kommer från en finare familj och visar upp 
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en kropp med tydliga modellkopplingar. Han är vältränad och har inte ärr och blessyrer. 

Att hans kropp visas upp är ett brott mot normen för hur kvinnor och män porträtteras i 

film. Som Mulvey beskriver är det oftast kvinnors kroppar som visas upp i film för 

effekt medan i Mulan så blir det Shangs kropp som visas upp. Mulan reagerar tydligt på 

detta och det blir istället en kvinnlig blick som dominerar. 

Under sången Det ska nog bli män av er nu indikeras återigen att manlighet kan läras 

ut eftersom det inte bara är Mulan som ska bli en man utan även resten av soldaterna. 

Alla männen kämpar med det Shang lär ut även om Mulan tydligt visas som sämst. 

Detta skulle kunna tolkas som att det är på grund av sin kvinnlighet som Mulan är svag, 

något som ofta konnoteras i film. Män är de drivande krafterna som skyddar svaga 

kvinnor medan kvinnor ska lita mer på sitt utseende. Dock som nämnts tidigare kan 

detta också bero på att Mulan är filmens huvudkaraktär och som det ska hon framställas 

som svag så att hon kan få en större utvecklingskurva. 

När det kommer till det feministiska perspektivet har just denna sång fått mycket 

kritik på engelska. Shang sjunger i början av sången “Did they send me daughters, when 

I asked for sons?”, alltså antyds det att kvinnor är svagare än män. Tolkningen på 

svenska blir annorlunda eftersom han på svenska sjunger “Bad om starka killar, vad är 

ni för sort?” vilket ger meningen en helt ny innebörd och på sätt och vis gör den svenska 

översättningen mindre sexistisk eftersom könsskillnaden har tagits bort. Innebörden är 

fortfarande en fråga om svaghet kontra styrka men på svenska blir det inte samma sak 

som kvinnligt kontra manligt, vilket tolkningen blir i den engelska. 

Sången indikerar att Shang ser ner på svaghet generellt och istället lyfter attribut som 

lugn, styrka, lydnad och samarbete som viktiga för manlighet. Två av dessa attribut lyfts 

också upp i filmens början i scenerna kring äktenskapsmäklerskan. Alltså är det inte så 

stor skillnad på vad som anses manligt och kvinnligt utan attributen blir istället allmän 

norm. 

Detta leder oss in på frågan om Mulan i slutet av sången faktiskt blir en man eller blir 

hon bara en stark individ? Hon är uppenbart den som gör störst framsteg. Hon är bland 

annat den som får ner pilen från stolpen, hon springer i täten och besegrar Shang i 

kampsport. Dock gör hela truppen stora framsteg och åskådarna får också se tecken på 

en spirande vänskap med Yao, Ling och Chien-Po. Sången visar mer att träningen ger 

självsäkerhet och en inre styrka. Detta är något som idag, enligt oss, varken är manligt 

eller kvinnligt kodat utan är mer något önskvärt för samhället i stort och som anses 

attraktivt oavsett genus. 
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Efter sången blir Mulan accepterad av de övriga männen och en begynnande vänskap 

visas mellan Mulan, Yao, Ling och Chien-Po. Det är inte lika kamratligt mellan Chi Fu 

och Shang som istället visas argumentera över truppernas framsteg. Mulan råkar höra 

detta och när Shang kommer ut ur tältet försöker hon muntra upp honom på vad som 

kan kallas för ett typiskt manligt vis genom att skämta om att de ska slå Chi Fu. Shang 

ignorerar dock henne bara och Mulan säger då istället “Du förresten, jag tycker du är en 

bra kapten!” varpå Shang stannar upp och visar, om än subtilt, att han tar till sig 

komplimangen trots sin upprördhet. När Shang går iväg visas en närbild på Mulans 

leende ansikte. Här är första gången vi anar ett romantiskt intresse för Shang vilket 

påpekas av Mushu. Detta är också första gången som Mulan aktivt söker kontakt med 

Shang. När den grabbiga skämtsamheten inte fungerade gör Mulan ett avbrott i sin 

mansroll och använder ett mer kvinnligt tilltal vilket vi uppfattar som en återgång till 

den unga kvinnan Mulan. 

I nästa scen tar Mushu en mer aktiv hjälparroll när han och syrsan komponerar ett 

brev från general Li som kallar trupperna till fronten. Medan trupperna marscherar 

sjunger de sången En tjej att kämpa för. Denna sång har också fått en del kritik på grund 

av sitt innehåll. Under sången framförs ideal för hur en kvinna ska vara och se ut. Dessa 

varierar dock mellan männen. Deras drömkvinnors fysiska utseende liknar deras eget. 

När det är Mulans tur att beskriva sin drömkvinna sjunger hon “Öh… finns ingen tjej 

med sunt förnuft som själv vet vad hon vill?”. Till detta svarar männen nej. Detta 

replikskifte är en av de främsta anledningarna till den hårda kritiken och vi håller med 

om att denna sång är problematisk, men vi anser dock att det är när texten läses på egen 

hand som detta blir extra tydligt. Under framförandet skämtas det i bilder även om 

manlighet och männens utseende och brister. I denna sång antyds det även att Mulan 

som Ping är attraktiv för kvinnor, dels i sångtexten men även genom att Mulan får 

uppmärksamhet från kvinnorna på risfältet. Detta blir ett brott kring normen om 

Mulveys begrepp om blicken eftersom att det är en grupp kvinnor som tittar på - vad de 

tror är - en man. Återigen visas kvinnors attraktion istället för bara mäns. 

 När trupperna når fram till fronten är byn förstörd och kejsarens armé ligger slagen 

bland bergen. I denna scen visar Shang sorg över sin döda pappa varpå Mulan beklagar 

sorgen, återigen i ett tonfall som tyder på att hon är kvinnan Mulan och inte sin mansroll 

Ping. Mulan är den enda som aktivt visar sitt beklagande. Att trösta anses ofta vara ett 

kvinnligt karaktärsdrag och i scenen i bergsbyn upplever vi att Mulan har tagit av sig sin 

mask som man och låter sin kvinnliga sida vara framträdande. 
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Trupperna fortsätter marschera och blir attackerade av hunnerna i bergen. Mulan tar 

initiativet till att skjuta den sista kanonen utan något tecken från Shang. Detta tyder 

både på intellekt och mod, men det går också att argumentera för att hon är dumdristig 

och självständig på ett sätt som nästan blir själviskt. Istället för att vänta på order så gör 

hon som hon vill. Visserligen leder hennes beslut till att hunnerna besegras. Mulan 

räddar även Shang från lavinen, vilket blir ännu ett normbrott då det är kvinnan som 

räddar mannen. Genom detta vinner hon Shangs förtroende, i alla fall som Ping. När 

detta sker upptäcks det dock att Mulan är skadad. Läkare tillkallas och filmen når en 

vändpunkt - Mulan avslöjas. Chi Fu visar uppenbar avsmak för att hon är kvinna och 

kräver dödsstraff. Mulans vänner Yao, Ling och Chien-Po protesterar högljutt. Detta 

indikerar att de inte bryr sig om Mulans genus utan vill rädda sin vän. Shang väljer dock 

att skona Mulan men visar tydlig ilska över avslöjandet. Detta skulle dock också kunna 

tolkas som besvikelse. Mulan lämnas i bergen och trupperna fortsätter mot huvudstaden. 

Tidigare har Mulan tvivlat på sin plats i samhället men nu visar hon för första gången 

riktigt tvivel på sig själv. Hon ifrågasätter sitt eget syfte med att gå i krig, om det var för 

att rädda sin pappa eller för sin egen skull. Hon visar här prov på självinsikt, att allt hon 

gjort var för att hitta sig själv och bli en egen och stolt individ. Det här blir också första 

gången som Mulan upplevs som svag i filmen. Detta bygger upp för filmens klimax då 

huvudkaraktären nu är på botten men snart kommer att nå toppen, som Holmberg 

skriver om att gå från nolla till hjälte. 

Mulan bestämmer sig för att återvända hem men när hon ser hunnerna komma upp ur 

snön beger hon sig till huvudstaden för att varna sina vänner. Hon konfronterar Shang 

som vägrar lyssna då hon nu är kvinna. Mulan ifrågasätter honom när han gör skillnad 

på Ping och Mulan eftersom hon fortfarande är samma person. Personligheten har inte 

ändrats med könet, dock är det ingen som lyssnar i staden och kejsaren blir kidnappad. 

Männen försöker använda rå styrka och slå in dörren för att nå kejsaren. Mulan 

däremot har tänkt ut en plan och lyckas få med sig Yao, Ling och Chien-Po. Männen 

klär ut sig till kvinnor i samma stil som när Mulan blev uppklädd inför 

äktenskapmäklerskan i ett försök att komma nära hunnerna som vaktar kejsaren. Detta 

blir en tydlig markering av maskeradbegreppet som är genomgående i filmen. Dock är 

det nu åt andra hållet, män som blir kvinnor. Återigen visar filmen att genus är något 

man kan klä på sig. Däremot visar fortsättningen av denna scen de mer typiska 

genusrollerna och den maktfördelning som finns i samhället. De förklädda männen 

tillåts komma fram till hunnerna just för att de är kvinnor och därför inget hot. Deras 
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agoniska makt - alltså den manligt kodade makten - är borta och ersatt av den hedoniska 

makten som är mer kvinnligt kodad. Något vi dock tycker är intressant är att Mulan inte 

är med i förförelsen av hunnerna utan står i bakgrunden och griper in när de väl slår ned 

hunnerna, alltså spelar inte Mulan lika mycket på sin kvinnlighet utan det får männen 

stå för. 

Fortsättningsvis är det även Mulan som driver planen framåt. Hon stoppar Shan-Yu 

från att följa efter kejsaren och räddar dessutom Shang från hunnern genom att avslöja 

att det var hon som sköt kanonen i bergen och inte Shang. Trots att Shan-Yu är den 

agoniska makten personifierad så reagerar han inte alls på Mulans genus när hon 

avslöjar sig. Han blir istället bara arg över att han blev slagen och inte för att han blev 

det av just en kvinna. 

I filmens klimax slåss Mulan och Shan-Yu på taket. Mulan har endast en solfjäder 

som vapen medan Shan-Yu har ett svärd. Mulan lyckas dock genom smidighet och 

intelligens undvika attack och vrida svärdet ur Shan-Yus händer. Alla tidigare tecken på 

Mulans klumpighet, särskilt i kvinnliga kläder, är här borta. Hon besegrar Shan-Yu 

genom att nagla fast hans kläder med svärdet och sedan skjuter Mushu en raket på 

honom. Mulan dödar alltså inte Shan-Yu själv utan vann med intellekt istället för rå 

styrka. 

I filmens slutskede får Mulan den störst hedern av dem alla - kejsaren bugar för 

henne, vilket leder till att alla runt palatset faller på knä. Hon erbjuds sedan en 

rådgivarplats hos kejsaren men väljer att tacka nej och återvända hem. Hennes beslut 

har fått kritik för att det tyder på att kvinnors plats är hemma. Dock anser vi att detta 

slut är ett vanligt slut för historier som kretsar kring soldater. Jämför vi med exempelvis 

Odyssén händer samma sak. Odysseus vill inget hellre än att återvända hem till sin 

familj och slippa kriget. Att Mulans anledning att återvända hem skulle vara annorlunda 

för att hon är kvinna anser vi därför är en övertolkning. Istället anser vi att detta slut 

följer den dramatiska kurvan och återställandet av normaltillståndet. 

Innan Mulan beger sig hem säger hon hejdå till sina vänner. Yao, Ling och Chien-Po 

visar tydliga känslor, kramar Mulan och Yao börjar till och med att gråta. När det är 

dags för Shang att säga hejdå har han uppenbara problem med vad han ska säga och det 

slutar med en grabbig komplimang om Mulans stridsduglighet. Mulan visar tydligt sin 

besvikelse och rider därifrån. 

Filmens avslut fokuserar på Mulan och återföreningen med hennes pappa. Mulan är 

uppenbart nervös över pappans reaktion på hennes återkomst. Hon ger honom gåvorna 
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från kejsaren men pappan lägger de bara åt sidan, kramar henne och säger “Den största 

gåvan och äran är att ha dig som dotter.”. Pappan accepterar således Mulan som hon är. 

Scenen har fått kritik för att det slutgiltiga godkännandet av Mulans person ligger hos 

hennes pappa, att Mulan behöver en mans godkännande för att kunna acceptera sig 

själv. Vi förstår kritiken men vill också lyfta relationen mellan barn och förälder snarare 

än relationen mellan man och kvinna. I detta fall anser vi att det går att argumentera för 

att Mulan söker sin pappas godkännande just i rollen som barn snarare än som kvinna. 

I slutet av scenen med pappan kommer Shang hem till familjen. Han visas återigen 

som den typiska mannen då han har problem att tala om sina känslor för Mulan och 

använder svepskäl för sitt besök. Detta bekräftar de rådande genusrollerna men scenen 

bryter samtidigt mot dem genom att Mulan tar initiativ och bjuder in Shang på middag. 

Det finns tydliga romantiska undertoner. Men filmen visar aldrig någon fysisk romantik 

mellan dem. Istället slutar filmen med att Mushu återfår sin plats som väktare och det 

blir fest i templet. 

 

6.1 Slutsats 

Hur kan Mulan uppfattas som en feministisk film? Vi ser i analysen klara brott mot 

genusnormer. Till exempel bryter filmen mot normen av den manliga blicken då vi vid 

flera tillfällen kunnat visa på att det är kvinnor som tittar på män istället för tvärt om. 

Filmen följer även teorin om att genus är något som lärs ut och som människor 

maskerar sig med, dels genom flera exempel på karaktärer som faktiskt klär ut sig till 

kvinna eller man men även genom att det ett flertal gånger rakt ut sägs att exempelvis 

manlighet är något en person kan lära sig. Mulan lär sig trots sitt biologiska kön att bli 

man tillsammans med de andra soldaterna och vägrar att anpassa sig till rollen som 

kvinna. Detta är det tydligaste exemplet för Butlers maskeradbegrepp, men det finns 

även fler genom scenen då männen klär ut sig till kvinnor. Därför blir filmen i stort ett 

bra exempel på maskeradbegreppet.  

Mulan har tydliga feministiska undertoner genom att Mulan är en aktiv och drivande 

kraft i filmens handling och de tidigare förklarade brotten mot genusnormer. Filmen 

fokuserar på Mulans personliga utveckling och identitetssökande snarare än något 

romantiskt intresse och trots att filmen har fått en del kritik för att upprätthålla manligt 

och kvinnligt samt knappt klarar Bechdel-Wallace-testet anser vi att de feministiska 

exemplen är fler än de som upprätthåller rådande maktstrukturer. Därför anser denna 

uppsats att Mulan kan kvarstå som Disneys feministiska ikon. 
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6.2 Framtida forskning 

För framtida forskning skulle det vara intressant att undersöka fler filmer från Disney 

ur ett feministiskt perspektiv då fler Disneyfilmer aspirerar på att vara feministiska. Två 

filmer som skulle vara extra intressanta att se närmare på är dels Mulan 2 från 2004 och 

den spelfilm av Mulan som kommer att släppas runt 2020. 

Ett annat ämne som vore intressant att ta vidare från denna uppsats är att undersöka 

hur barn faktiskt uppfattar genus i Disney. Dels att utgå från Margareta Rönnbergs 

teorier som presenteras i hennes bok om Disney men även att jämföra med resultatet i 

den analys som presenteras i denna uppsats. 
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