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    Abstract 

     Den här uppsatsen undersöker Askungens förändring genom tiderna via ett intersektionellt 

     perspektiv, där analys av maktförhållanden i sagan ingår. Analysen går igenom tre olika 

     versioner av Askungen som jämförs med varandra. Jag har tagit hjälp av den tidigare  

     forskningen som Jack Zipes och Bruno Bettelheim har ägnats sig åt inom detta område. 

     Simone de Beauvoir och Michel Foucault teorier används i uppsatsen för att öppna upp sagan 

     Från flera håll. 
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1. Inledning  

Den här uppsatsen handlar om Askungen som är en av våra mest kända och berättade folksagor 

genom tiderna. Berättelsen har länge fascinerat mig och dess historiska utveckling är intressant att 

studera. Det finns många versioner av Askungen och sagan har sina rötter långt tillbaka i tiden. I 

denna uppsats kommer dessa tre versioner att användas: bröderna Grimm (1812) som 

utgångspunkt mot Disney (1950) och Amanda Eriksson version (2002). Dessa tre versioner 

kommer att analyseras ur ett intersektionellt perspektiv, där betoningen på maktförhållanden i de 

olika delarna kommer att lyftas fram. Synen på familjen, genus, syskonrivaliteten, kommer också 

att vara centralt i uppsatsen där fokus kommer att ligga på vad som är likt, vad har tagits bort och 

vad som har skrivits dit under historiens gång.  

  

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att kunna peka på var på förändringarna har skett i Askungen ur ett 

intersektionellt perspektiv och visa hur olika maktförhållanden kommer till uttryck i sagan. 

 

1.2 Frågeställning 

Hur har Askungen förändrats genom tiderna, ur ett intersektionellt perspektiv? Hur uttrycks 

maktförhållanden i Askungen? 

 

1.3 Urval 

Till denna komparativa studie av Askungen har jag valt tre olika versioner av sagan för att framhäva 

flera författares tolkningar av den. De tre versionerna jag har valt att utgå från är bröderna Grimms 

version av Askungen (1812).1 Disneys bilderbok Cinderella (1950).2 Den tredje versionen är 

Amanda Eriksson bilderbok av Askungen (2002).3 Disneys version bygger på disneyfilmen som 

kom ut samma år, som i sin tur grundar sig på Perraults tolkning av Askungen. Amanda Eriksson 

version bygger på Grimms tolkning, för att förstå hennes bok måste man känna till Grimm samt 

                                                 
1 Jakob och Wilhelm, Grimm, Sagor av bröderna Grimm.( kinder- und Hausmärchen 1812) Telegram klassiker. 

övers: Elisabeth Björklund (malm 2014). 
2 Jane Werner, Cinderella. ( New york 1950), [ny utg.] Random House Disney 2002. När jag skriver Disney syftar jag på 

mediaföretaget Disney. 
3 Amanda Eriksson, Askungen. Bonnier Carlsen. (Stockholm 2002). 
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Disneys version. Hennes version har en tydlig feministisk agenda mot de två övriga, där hon 

vänder på könsrollerna. Tillsammans bildar dessa tre en historisk utvecklingslinje som är 

intressant att analysera och är relevant för min studie av Askungen. 

 

1.4 Metod 

Jag kommer att använda mig av en komparativ metod, där tre versioner av Askungen som jämförs 

med varandra. Insamlingen av litteratur har varit av litterär art. 

                                                                    

1.5 Tidigare forskning 

I den tidigare forskningen av Jakob och Wilhelm Grimms sagor (1812-1857)  finns det en hel del 

skrivet och det har gjorts antal analyser av forskare som Bruno Bettelheim (1903-1990) och Jack 

Zipes. 

   I Sagorna förtrollade värld: folksagornas innebörd och betydelse (1978) analyserar Bettelheim 

Askungen ur ett psykoanalytiskt perspektiv.4 Bettelheim perspektiv på sagor och deras struktur är 

att de uppfyller en funktion för människors behov på en grundläggande nivå, där ett psykodrama 

ligger till grund för att barn kan känna igen sig i Askungen med syskonrivaliteten som utspelar sig 

i sagan. Hans perspektiv kommer att tas upp i uppsatsen. Det bör tilläggas att hans perspektiv är 

psykoanalytisk och där med skiljer sig från mitt perspektiv när det gäller att analysera och tolka 

sagan.  Detta verk har en betydelsefull plats inom forskningen av sagor. 

   Den andra viktiga författaren som jag använder mig av är professorn Jack Zipes, som har forskat 

mycket om sagor och skrivit flera verk där han behandlar sagornas betydelsefunktion. Zipes 

perspektiv skiljer sig från Bettelheim, då han anser att sagor fyller en social funktion och att de 

tidigare sagorna av Grimm och Perrault hade moraliska funktioner att fostra läsaren, de var skrivna 

för en viss typ av målgrupp och att de speglade sin tid. Jag använder mig av Zipes tidigare 

forskning som grund, främst hans Saga och samhälle. Den klassiska genren för barn och 

civilisationsprocess (1984).5 Disney har sedan tidigare blivit kritiserat inom genus för den 

traditionella synen på äktenskapet och framställningen av prinsessorna, något som Jane 

                                                 
4Bruno Bettelheim, Sagans förtrollande värld: folksagornas innebörd och betydelse. (Stockholm 1979).  
5 Jack Zipes, Saga och samhälle. Den klassiska genren för barn och civilisationsprocess. övers: Ingrid Mjöberg 

(Bromma 1984). 
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Sunderland tar upp i Language, Gender and Children`s Fiction.6 Disneys film bygger på Charles 

Perrault (1672-1678) version av Askungen. Den version av Askungen som det inte finns något 

forskat om sedan tidigare, är den av Amanda Eriksson (2002). Till uppsatsen fann jag bara en 

intervju som handlar hennes version och två artiklar. 

2. Intersektionellt perspektiv 

Som teoretisk utgångpunkt kommer jag att utgå från ett intersektionellt perspektiv. 

Intersektionalitet kommer från engelskans ”intersectionality” det är från ”to intersect” (att korsa, 

att genomskära) som begreppet kommer ifrån.7 Det är ett kulturteoretiskt begrepp. Begreppet 

används inom flera områden kring genus, sexualitetsforskning och etnicitetsforskning. I analysen 

används begreppet för att visa hur olika faktorer samarbetar och påverkar varandra i en 

maktsymmetri som finns i samhället där genus, sexuell preferens, klass, profession, ålder, 

nationalitet ingår. Alla dessa behöver dock inte ingå, men huvudsaken är man tar hänsyn till att 

det är flera faktorer som påverkar. Intersektionalitet har sina rötter från flera olika delar inom det 

feministiska forskningsfältet bl. a black feminism, post- kolonial teori, queer-teori.  

 

Jag kommer att använda mig av är den franska feministen, existentialisten, Simone de Beauvoir 

(1908-1986) som skrev Det andra könet (1949) som är en av grundstenarna i feministisk 

teoribildning.8 Hennes begrepp Den Andre kommer användas i uppsatsen för att undersöka hur de 

olika maktförhållandena i Askungen tar sig uttryck. Begreppet Den Andre används av de Beauvoir 

men dess historia går tillbaka till Friedrich Hegel (1770-1831). Simone de Beauvoir beskriver 

begreppet som uråldrigt, vars existens kommer från äldre stammar och att det alltid har funnits 

någon som är Den Andre och den Samme, för nazisterna var judarna Den Andre och för 

kolonialisterna var de svarta Den Andre. 

   För de Beauvoir är kvinnan Den Andre inför både kvinnor och män: ” Han är subjektet, han är 

den Absoluta- hon är den andre” för att visa på hur kvinnan alltid hamnar på andra plats i samhället 

av alla, även av henne själv.9 För att ta sig ur sin situation måste kvinnan börja se sig själv som 

                                                 
6 Jane Sunderland, Language, Gender and Children`s Fiction (London 2011).  
7 Nina Lykke, ”Intersektionalitet- ett användbart begrepp inom genusforskning” övers: Hanna Hallgren, 

Kvinnovetenskaplig Tidskrift, 1.3 2014-10-15 s. 48. 
8Simone de Beauvoir, (Le Deuxième Sexe 1949), övers: Adam Inzedy- Gombos & Åsa Moberg och Eva Gothlin. 

Nordstedts (Stockholm 2002).  
9Beauvoir, s. 26.  
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subjektet och sluta spela med i stereotypisk könsroller. I uppsatsen kommer även Michel Foucaults 

(1926-1984)  maktteori att användas, med hans begrepp mikrofysik som betyder att makten är inget 

som ägs utan något som bedrivs.10 Inom denna maktutövning används vissa tekniker för att uppnå 

underkastelse.11 Makten är inget som den härskande klassen har tagit över, utan den har verkan av 

positioner som är strategiska12. Makten går igenom alla lager av i samhället. Det är hur makten 

bedrivs som den finns i, ett exempel är när den befinner sig i avståndet mellan den underkastade 

och de som utövar, som när kroppen används som ett verktyg vid kroppsarbete där den töms på 

sin kraft.13 Detta grepp kommer att användas för att visa på hur maktförhållanden ser ut och hur 

Askungen förtrycks. Hans maktteori är hämtad från hans verk Övervakning och straff. 14 I detta 

verk tar han upp om straffets historia där han belyser hur makt utövas. 

    I uppsatsen kommer begreppet genus/gender att användas, som är ett begrepp som syftar på det 

kulturella och sociala könet, där man skiljer från det biologiska könet.15 Gender liknas med 

begreppet könsroll som är fiktion, utan en biologisk förankring. 

3. Bakgrundsinformation 

Wilhelm (1786-1859) och Jakob (1785-1863) Grimm är de personerna bakom namnet bröderna 

Grimm som skrev ned sagor under 1800-talet i Tyskland. Det var under den epok som kallas för 

romantiken som folksagor blev åter populära. Wilhelm och Jakob samlade och skrev ned sagorna 

som berättades av folket.16 Dessa sagor bearbetades av bröderna Grimm efter att brutaliteten i 

sagorna ansågs för skrämmande av den borgliga läsarkretsen. Sagorna hade en muntlig tradition 

bakom sig och det tyska språket intresserade bröderna. En avhandling om folksagor var målet från 

början. Som resultat av deras arbete gavs den första utgåvan ut år 1812 som hette Kinder – und 

Hausmärchen. Den första utgåvan bearbetades mellan 1812-1857. Den stora samlingen innehöll 

över 200 sagor. Flera välkända sagor av Grimm är Rödluvan, Snövit och de sju dvärgarna, Hans 

                                                 
10 Michel, Foucault, Övervakning och straff: fängelsets födelse (Surveillir et punir 1975) övers: CG Bjurström (2003 

Lund), s. 32 f. 
11 Ibid. 
12Ibid. 
13 Ibid., s. 31. 
14 Foucault, 1975. 
15Yvonne Hirdman, Gösta och genusordningen (Stockholm 2007), s 208 f. 
16 Jakob och Wilhelm, Grimm, Sagor av bröderna Grimm (kinder- und Hausmärchen 1812) övers. Elisabeth 

Björklund. Telegram klassiker (Malm 2014). 
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och Greta. Sagorna finns översatta på 160 språk. Några av sagorna översattes till svenska redan år 

1824. 

    Vladimir Propp (1895-1970) kom fram till att det finns en underliggande struktur i sagor där 

det finns ett problem. Denna konflikt kan lösas genom att hjälten får en utmaning att klara av 

eller lämnar hemmet för ett uppdrag. Under uppdraget får hjälten/hjältinnan hjälp men stöter 

även på hinder. Detta är den gestaltning av kampen mellan det onda och goda som utspelas i 

sagor, där godheten vinner och det onda straffas i slutändan. Propp menade att sagans karaktärer 

kan tolkas som funktioner, och dem har olika roller. Några av dessa känns igen som hjälpare, 

skurken, hjälten, givaren.17 I Askungen finns hjälparen gestaltad av den goda fen och gudmodern.  

   

Walt Disney (1901- 1966) är det namn som de flesta av oss känner igen från tecknade filmer som 

Musse Pigg och Kalle Anka. Disney började sin karriär som serietecknare efter första 

världskrigets slut. Han startade en ateljé med sin bror Roy i Los Angeles och fick sitt stora 

genombrott med Mickey Muse år 1928 och med detta tog karriären fart på allvar. En stor succé 

blev Snövit och de sju dvärgarna (1937). Efter detta stod det stilla i framgången för Disney, även 

om en viss produktion skedde av tecknade filmer men det fanns problem inom företaget som 

påverkade Disney.18 År 1950 hade långfilmen Cinderella (sv. Askungen) premiär och skapade 

stor succé. 

   Amanda Eriksson gav ut sin version av Askungen år 2002 som är en nytolkning av sagan. 

Eriksson har gett ut andra nytolkningar av de klassiska sagorna bl. a Törnrosa. Författarinnan är 

även illustratör till bilderna i boken. Eriksson har en medveten agenda när hon vänder på 

könsrollerna i sagorna, där det är prinsessorna som friar i stället för prinsen. Äktenskapet är det 

slutgiltiga målet för Askungen även i denna nutida version, så hur pass radikal den är går att 

ifrågasätta. I en intervju i Svenska Dagbladet berättar Eriksson varför hon har valt att skriva hennes 

version av Askungen på detta vis och sa att hon ansåg de innehöll en föråldrad kvinnobild och ville 

förändra på det.19 

   

                                                 
17 Ann Boglind & Anna Nordenstam, Från fabler till manga: litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på barn- 

och ungdomslitteratur (Malmö 2010), s. 35.  
18 www.popularhistoria.se/artiklar/disney-och-fbi/.  
19Angelica Risberg Stameus, ”Vackra, lydiga flickor som får prinsen- ett föråldrat kvinnoideal”, SvD 2003-12-29. 
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4. Synen på familjen i Askungen 

Den analytiska delen inleds med Grimms version av Askungen. Denna version skrevs för den 

medelklass som blev allt större under 1800-talet. Det borgerliga och det konservativa i Askungen 

är dominerande i och med att överklassen är överrepresenterad fast sagan härstammar från 

bönderna och underklassen. Detta är något som Zipes påpekar återkommande i Sagan och 

samhället.20 Det finns en starkt materialistisk syn på hur att nå framgång i sagan, något som märks 

på styvmammans och styvsystrarnas kamp om att konkurrera ut Askungen när det gäller att få 

prinsen.  

    Inom synen på familjen i Askungen finns det antal aspekter att belysa: pappans intentioner, 

moderskapet, maktutövningen inom familjen och syskonrivaliteten. Delen som rör Askungens 

pappa kommer att tas upp även längre fram i uppsatsen. I Grimms version framgår det att pappan 

gifte om sig efter en ganska kort tid efter att hans första hustru hade dött. Genom att hon dör så 

förändras dynamiken i familjen och detta medför att Askungens villkor ändras. Från att ha levt 

som den enda dotter i familjen med en självklar plats puttas hon nu ned inom den hierarkiska 

stegen. I versionen av Grimm medan hennes mamma ännu lever, ger Askungen henne sitt löfte att 

alltid vara snäll och god.  Detta löfte färgar sedan Askungens karaktär genom hela sagan genom 

att hon underkastar sig inför både sin styvmamma och styvsystrar, hon är alltid snäll och säger 

aldrig ifrån. Denna typ av underkastelse sker i alla tre versionerna. 

    Maktrelationerna mellan vuxna och barn uttrycks både via pappans förhållningsätt till sin dotter 

i Grimms version, de gestaltas av styvmammans sätt att försöka förhindra att Askungen vinna 

prinsen, detta sker i versionen av Grimm och i Disneys version. I versionen av Eriksson är 

styvmammans roll i stället mindre. Denna maktrelation behålls genom Askungens undergivna, 

passiva karaktär.  I Disneys version är pappans intentioner att hans dotter behöver en ny mamma 

och att det vore bra med styvsystrar i liknade ålder som Askungen själv.21 Här framförs det en 

tydligare syn på den traditionella kärnfamiljen än i Grimms version. 

   I Erikssons version framgår det att pappan kände sig ensam och därför gifter om sig.22 En 

öppenhet om emotionella behov finns i denna nutida version av Askungen, där män får en möjlighet 

                                                 
20Zipes, s. 60 f. 
21 Disney s. [1] 
22 Eriksson, s.[1] 
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att få ventilera känslosamma behov. Det som binder alla tre versioner samman är att det finns en 

eftersträvan för en kärnfamilj. 

   När det gäller pappans relation till styvsystrarna i Grimm version, är han snabb med att acceptera 

och ta till sig dem som sina egna döttrar, samtidigt som han förskjuter sin biologiska dotter. Här 

går det att se en obalans i familjen. Genom att Askungens mamma dör så anses Askungen knappt 

tillhöra familjen längre. Ett exempel på detta hur pappan stöter ifrån sig sin dotter är när båda 

styvdöttrarna har provat den gyllne skon` ”Nej”, sade mannen, bara en stackars liten Askunge, 

som min döda hustru lämnat efter sig; hon kan omöjligt vara bruden.´23 Detta demonstrerar tydligt 

hur Askungen redan är Den Andre, inför sin pappa. Genom att hennes mamma dog förlorade 

dottern sitt beskydd och därmed blir hon diskriminerad av honom. 

   När prinsen ber pappan att ropa på Askungen protesterar styvmamman, hon är rädd att Askungen 

ska vara den brud som prinsen letar efter. I samband med detta påpekar styvmamman att Askungen 

är för smutsig för att vara bland andra människor. Enligt Foucaults perspektiv inom maktens 

mikrofysik skulle styvmammans sabotage av Askungens lycka, vara en strategi där hon använder 

vissa knep för att utöva makt över Askungen. När styvmamman påpekar att Askungen är lortig, 

skulle det kunna tolkas som att skönheten är viktig i familjen. I detta fall när Askungen går och 

sköljer av ansiktet, tvättar händerna och presenterar sig för prinsen, utövar Askungen makt tillbaka, 

detta knep gör att prinsen känner igen Askungen från balen.24 Skönhetenhetsaspekten i Askungen 

är förstorad i alla tre versionerna, vilket går att ifrågasätta varför den traditionella stereotypiska 

framställningarna om vackra flickor som får prinsen, har bevarats med tiden. 

   Askungen blir utsatt en viss typ av fadersmakt samtidigt som han är frånvarande i sin papparoll 

i versionen av Grimm, vilket gör att hon hamnar på den lägsta nivå återigen på den hierarkiska 

ordningen både inom genus och klass.25   

 

Perspektivet på familjen är förändrat i Disneys version, där berättas det att pappan är änkling, och 

han dör tidigt i sagan. Hans död medför ett maktskifte, från det faderliga till det moderliga, som 

gör att moderskapet i denna version kan förstärkas. Askungen får själv bära arvet vidare. Det hem 

som Askungen lever i är patriarkalisk och när pappan dör, så blir hemmet matriarkaliskt 

                                                 
23 Grimm, s. 33. 
24Ibid. 
25 Hirdman, s. 63 f. 
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”kvinnostyrt”. Denna klassiska gestaltning av kvinnor som onda känns igen från bland annat 

Bibeln, häxprocesserna men även längre tillbaka i tiden än så, bland annat från antika Grekland 

med Pandoras ask- utpekandet av en syndabock. Kampen mellan ont och gott, som är typiskt för 

sagor märks i Askungen. 

   Enligt Zipes är Askungen matriarkaliskt för att det är en folksaga som skildrar den unga flickans 

kamp och att Charles Perrault nedvärderar det folkliga genom att lägga fram en annan sida av 

femininet, den passiva, blyga som baseras på snälla och lydiga kvinnor som arbetar hårt.26 I den 

här versionen som Zipes talar om, framställs hennes egenskaper att där hon är mildheten, godheten 

själv, tålmodig.27 Dessa egenskaper framställs ofta som typiskt kvinnliga dygder.28  Dessa 

karaktärsdrag finns i alla tre versionerna av sagan i varierande grad, men i versionen av Eriksson 

är hennes blyghet borta, även passiviteten, men hon framställs som ännu mera godhjärtad, 

hjälpsam och förlåter sina styvsystrar i slutet.29  

   När det gäller styvmamman och hennes utövning av makt över sina döttrar, är Grimms version 

ännu tydligare än Disneys version där hon får dem att offra delar av sina fötter för prinsens skull 

och här finns makten igen i mellanrummet mellan den som utövar och de som underkastas när 

kroppen används som ett redskap.  

   Denna maktutövning är ingen egenskap som finns hos styvmamman utan hon synliggör makten 

genom att bedriva och stödja sig på den. Utnyttjandet av styvdottern som gratis arbetskraft är 

maximal, där Askungen får utföra många tunga hushållssysslor och plocka upp ärtor i en skål. 

Detta arbete är en del av straffet på det fysiska planet, det är via maktens mikrofysik som möjliggör 

att styvmamman utöver sin makt över Askungen, enligt Foucault när kroppen är både underkastad 

och används. 

  

4.1 Modersfigurerna 

Modersfigurerna i Askungen har en varierande roll i sagan både på hur de gestaltas och hur deras 

roller framhävs. Detta skiftar mycket mellan de tre versionerna. Med modersfigurerna menar jag: 

den biologiska mamman och styvmamman.  I versionen av Grimm finns det ingen gudmoder eller 

                                                 
26 Zipes, s. 43 f. 
27 Charles Perrault, Askungen, Gåsmors Sagor, teckningar av Gustave Doré, [Ny utg.] efter Julius Humbles övers; 

efterord: Mary Ørvig (Stockholm 1979), s. 55. 
28 Zipes, s. 44.  
29Eriksson, s. [11]   
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en god fe, men ett magiskt träd med vita fåglar som beskyddar och hjälper Askungen, ger henne 

det hon önskar sig när hon trollar och fåglarna har en vägledande roll för prinsen. Detta träd är från 

en gren som hennes pappa plockade till henne, som får sin näring av Askungens tårar när hon sitter 

vid mammans grav. Trädet och fåglarna ger Askungen klänningar och skor till varje bal. Detta 

skulle kunna tolkas som att Askungen använder sig av sina magiska krafter för att ge sig själv det 

hon önskar, hennes roll i denna version påminner om den som häxor ofta har i sagor. 

    Askungen behandlas illa av sina styvsystrar och styvmamma tidigt i versionen av Grimm. De 

fråntar hennes kläder och ger henne trasor att bära, hon får arbeta från morgon till kväll, de hånar 

henne och hon skuffas ut till köket, där hon får sova i askan.30 Den symboliska askan finns i 

versionen av Grimm och i Erikssons, men inte i Disneys version. Denna typ av isolering är mäktig 

enligt Michel Foucault något som han skriver om i Övervakning och straff (1975) där han tar upp 

om disciplinen och straffets historia i samband med fängelser och intuitionernas verkan på 

individen. 

Enligt Foucault har isoleringen denna funktion:  

 

Slutligen, och kanske framför allt, säkrar isoleringen av fångarna möjligheten att med ett maximum av 

intensitet utöva en makt över dem som inget annat inflytande kan uppväga; 

ensamhet är det första villkoret för total underkastelse.31  

 

Med detta skulle innebära att Askungen behandlas som om hon vore en fånge i sitt eget hem och 

att denna metod krävs för att göra henne mer foglig, en teknik i maktutövningen, genom att 

Askungen inte gör något motstånd, tillåter hon makten dominera henne i alla tre versionerna. Det 

finns inget blodsband mellan Askungen och styvmamman, därför behandlar styvmamman henne 

så som hon gör. 

    Med de Beauvoirs perspektiv på moderskap så blir bilden av styvmamman en annan. Genom att 

den biologiska mamman dör, går ansvaret över till styvmamman. Enligt de Beauvoir är 

”styvmoder” ett påhittat ord, fenomen för att dölja, avmarkera den ”onda modern” som ägnar sig 

åt att plåga den nya partners barn.32 En del av moderskapet som sällan erkänns, men inom 

psykoanalysen har det tidigare tagits upp om elaka mödrar. En annan aspekt är att Askungen är på 

                                                 
30 Grimm, s. 23. 
31 Foucault, s. 239. 
32 Beauvoir, s. 611. 
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väg att bli kvinna, hon blir vackrare för var dag men hon befinner sig i en underordnad position 

genom att erfarenhet går före ålder i sagor. Askungen blir på detta sätt sedd som en rival, inte som 

en dotter. Inom modersfigurerna i Grimm version kan detta tolkas som att Askungens kön skapar 

konkurrens inom den sociala konstruktionen. Det är flera faktorer som förtrycker henne. 

   I Disneys version har Askungen fått en gudmoder. Gudmodern kan trolla som förvandlar möss 

till hästar, en pumpa till en vagn och förvandlar Askungens kläder. När Askungen ser ut som en 

fattig flicka duger hon inte. Zipes nämner att Askungen är en borglig, konservativ saga, för en viss 

målgrupp av läsare. Det är ingen saga där karaktärerna arbetar sig upp från att vara fattiga till att 

bli rika.   

   Styvmamman behandlar Askungen värre i Disneys version, ett exempel är när styvmamman 

låser in henne, för att förhindra flickan att gå på balen en andra gång.33 Maktrelationen mellan 

Askungen och styvmamman är mer markerad på så vis. Genom att styvmamman låser in 

Askungen, förstärks situationen med att hon är som en fånge i ett fängelse.  

 

Som tidigare har nämnt om straffets och disciplinens effekter enligt Foucault, går det att tolka 

styvmamman som en fångvaktare som missbrukar sin makt till fullo över en individ som inte har 

något beskydd. Den ”onda modern” märks nu tydligt och något känslomässigt band existerar inte. 

Gestaltningen och föreställningen om kvinnor som onda och materiakatet som ondskefullt är 

framhävt. Tron på straffets effekt är stor. Askungen förtrycks för att det finns inget blodsband 

mellan Askungen och styvmamman, och hon ses som en rival av henne som är avundsjuk på 

flickans skönhet. Askungen utövar makt tillbaka genom att plocka fram den andra glasskon, när 

styvmamman har trampat sönder den första, när hon gör detta kan det tolkas som ett knep som 

bevisar att hon är flickan som prinsen letar efter.34 Hon visar ett visst motstånd mot sin 

styvmamma. 

   I versionen av Eriksson framgår det att den biologiska mamman är död sedan två år tillbaka. Här 

är styvmamman enbart med en bit i början av sagan, sedan tonas hon bort i bakgrunden och 

styvsystrarna tar över hennes roll. Styvsystrarna behandlar Askungen som piga, ber om goda råd 

och konkurrerar med henne. Till skillnad från Disneys version, är det ingen som låser in henne i 

den nutida versionen. Här utövas däremot makten igen genom att kroppen är produktiv, samtidigt 

                                                 
33 Disney, s. [10] 
34Ibid. 
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som den förtycks. I denna version har Askungen fått en god fe som hjälper henne, något som är 

likt Disneys version. Den goda fen förvandlar också möss till hästar, en häst som Askungen sedan 

rider på för att ta sig till balen, hennes kläder blir förvandlade precis som i den föregående. Även 

i denna version har fen en roll som hjälpare.  

    Det finns dock en tredje maktfaktor som går att diskutera och det är den makt som den goda fen 

har, precis som gudmodern har i Disney version.  Askungens lycka är tillfällig och på villkor 

skapad av någon annan. I versionen av Grimm använder hon sina egna magiska krafter, hon tar sig 

till slottet och balen på egna ben, detta gör hon inte i de två senare versionerna. I versionen av 

Grimm uppvisar hon en självständighet till skillnad mot dessa två versioner. I de tre versioner är 

både moderskapet, makten och förtrycket skiftande. 

 

4.2 Var är du pappa?  

Pappan i Askungen är frånvarande och passiv på flera vis. Som har tidigare har påpekats förnekar 

pappan sin dotter i versionen av Grimm. I denna version får läsaren ta del av pappans inre tankar 

efter att Askungen har besökt balen på egen hand och tar beskydd av ett träd, när prinsen är på jakt 

efter henne och hon försvinner in i trädet: ” Fadern tänkte: skulle det kunna vara Askungen? 

[…].”35 

    Detta skulle kunna tyda på att han är medveten om sin dotters vilja om att också få gå på balen. 

Denna inre monolog från pappans sida finns bara i versionen av Grimm. Pappan borde vara 

angelägen att få gifta bort sin dotter med tanke på den ekonomiska aspekten. I Disneys version dör 

pappan tidigt, så detta är uteslutet i den. I versionen av Eriksson, är han ofta bortrest för att han 

arbetar mycket, hans roll där är mindre framträdande. När man jämför dessa tre mot varandra, så 

är det bara i versionen av Grimm hon diskrimineras av sin pappa och där han behandlar henne som 

Den Andra. 

   Enligt de Beauvoir finns pappans auktoritet för den unga flickan överallt i hemmet, även om den 

är dold så finns den alltid där i bakgrunden, som ställer villkor och bedriver en makt som den 

dominerade modern utövar.36 Hon menar att det är främst mamman som styr hemmet. I versionen 

av Grimm skildras pappan som undergiven, då han inte säger ifrån om hur hans nya hustru 

behandlar hans dotter. Styvmamman utövar sin makt över honom, på så vis är det patriarkaliska 

                                                 
35 Grimm, s. 30. 
36 Beauvoir, s. 344. 
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mellan de två dämpat, samtidigt som pappan underkastar sig. Här går det att se hur makten uttrycks 

på flera plan, korsar och går igenom flera lager av olika ställningar inom hemmet. Detta visar på 

att det är inte bara Askungen som underkastar sig främst i versionen av Grimm, utan även hennes 

pappa. 

   Detta är en stor skillnad mot versionen av Disney. Döda föräldrar är en litteratur konvention. Det 

är troligt att detta är för att framhäva Askungen som ett maskrosbarn i sagan.  

   I versionen av Eriksson för Askungen en kollektiv talan för många barn när hon säger detta till 

sin pappa i slutet av sagan ” Du pappa, sa Askungen, ta nu hand om mina systrar och se till att de 

får det bra. Du borde vara hemma lite ofta till att börja med”37. Han bemöter henne med en positiv 

respons. Här lyssnar pappan på sin dotters önskan och där med bekräftar han henne genom att 

svara positivt att det skulle han försöka med. Detta budskap skulle kunna vara också till den vuxne 

som läser för barnet. En ökad medvetenhet om barns behov yttrycks. 

 

4.3 Syskonrivaliteten 

Syskonrivaliteten är ett återkommande ämne i Askungen. I versionen Grimm är syskonrivaliteten 

ett område som framhävs tidigt i sagan. Maktkampen mellan flickorna är starkt då styvsystrarna 

gör allt för att bevisa för Askungen vilka som tillhör familjen och vem som står högst inom 

hierarkin. Detta utspelar sig genom att de tar hennes kläder och sätter på henne lumpiga trasor, de 

föser ut henne till köket. De ger henne tunga arbetsuppgifter, förstör medvetet hennes arbete genom 

att spilla ut ärtorna som hon nyss har plockat upp. Hon blir deras piga och de visar inga känslor 

inför henne som tyder på någon typ av omtanke. Askungen blir sedd som en rival inom sociala 

konstruktionen inför dem och för att det inte finns något blodsband mellan dem. Denna typ av 

syskonrivalitet sker utan styvmammans eller pappans närvaro i versionen av Grimm. 

   Genom att de behandlar henne som en slav, markerar de också hennes nya platstillhörighet 

inom familjen. Mannen har lämnat hemmet, sysslorna sköts av kvinnorna, men bara av 

Askungen. En piga arbetar, någon som inte tillhör familjen, på så vis rättfärdigar de sitt beteende 

mot henne.    

   Genom att pappan gifte om sig förändrade också ordningen, som tidigare har undersökts så gör 

pappan inget för att förhindra sin dotter från att bli utfryst och kränkt. Det är han som låter det 

                                                 
37 Eriksson, s. [12] 
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ske, då han står högre än kvinnorna i samhället i sagan och kan avbryta detta sätt som hans dotter 

behandlas på. Han har högre status för att han är en vit, rik äldre man och ses som den samme till 

skillnad mot Askungen. Han offrar sin dotter, något som är ovanligt enligt Bettelheim att en 

förälder gör.38 Pappan tillåter både styvmamman och styvdöttrarna utöva mera makt i versionen 

av Grimm. Det tycks också finnas en till drivande faktor bakom syskonrivaliten och det är 

styvmamman, för ju elakare hennes döttrar är mot Askungen ju nöjdare blir mamman, detta 

märks bara i versionen av Grimm. 

    Bettelheims perspektiv är att barn identifierar sig med den förnedring som Askungen utsätts för 

av sina styvsystrar och de hushållssysslorna som hon belastas med, de ses inte som extrema av de 

barn som mår dåligt av syskonrivalitet.39 Hon utför sina hushållssysslor bra men får aldrig den 

uppskattning som hon förtjänar, det är så barn som lider av syskonrivalitet upplever rivaliteten.40 

Den triumf som Askungen får över sina systrar skulle kunna tolkas som en vinning. Via detta 

perspektiv kan det tolkas som att Askungen vinner kampen. Den triumfen gestaltas tydligast i 

Erikssons version där styvsystrarna och styvmamman ställer sig på knä inför Askungen, så fort 

prinsen har sagt ja till hennes frieri.41 

   Med Zipes perspektiv, där han anser att många sagor av Grimm handlar om att återställa 

ordningen inom samhället i sagan, genom att huvudkaraktären anpassar sig till rådande normer i 

status quo blir svaret något annat.42 Dessa normer leder alltid till ett uppbrott där huvudkaraktären 

söker sig bort från hemmet och att hjältinnan lär sig att vara undergiven, passiv och tålamod på 

patriarkaliska villkor. Här passar Zipes perspektiv in till varför Askungen underkastar sig inför 

sina styvsystrar i alla de tre versionerna, meningen är att Askungen ska lära anpassa sig i den 

förändrade ställningen inom syskonrivaliteten, som hör ihop med deras konkurrens inom den 

sociala konstruktionen för att vinna prinsen. Det som hon lär sig av maktövningen är att den leder 

henne till prinsen och slottet, som är enligt Zipes är hennes rike.  

   Genom att hon tar sig till balen på egen hand i versionen av Grimm, fångar prinsens 

uppmärksamhet och dansar med honom, så konkurrerar hon ut sina systrar inom syskonrivaliten, 

detta gör hon via sitt kön som flicka och via den sociala konstruktionen och klass, för det krävs en 

                                                 
38 Bettelheim, s. 281. 
39 Ibid., s. 280. 
40 Ibid. 
41 Eriksson, s.[11] 
42 Zipes, s. 73. 
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vacker flicka med en tjusig klänning för få honom. Med genus syftar jag på den sociala 

konstruktionen om hur en kvinna ska uppföra sig och se ut inom den tillskrivna könsrollen, som 

genusforskningen ifrågasätter och när det gäller klassen här, syftas på styvsystrarnas behandling 

av Askungen som om hon vore en tjänsteflicka. Problemet är att Askungen uppför sig som en 

tjänsteflicka genom att hon underkastar sig och passar upp på sina systrar. Det finns en aspekt i 

detta att uppmärksamma och det är att styvsystrarna verkar medvetet tävla mot Askungen men inte 

hon mot dem. 

   När Askungen i versionen av Grimm har tappat sin sko i tjäran som prinsen hade målat dit på 

trappan inför den tredje balen, blir syskonrivaliteten ännu värre än förut, när det är dags för 

skovprovningen. Styvmamman som står bakom sina döttrar, driver på denna kamp ytterligare för 

att konkurrera ut Askungen och hon gör detta genom ` Då räckte modern henne en kniv och sade: 

”Hugg av en tå! När du blir drottning behöver du inte gå till fots.´43 När det var den andra dotterns 

tur ̀ Då räckte modern henne en kniv och sade: ”Skär en bit av hälen! När du blir drottning behöver 

du inte gå till fots!´44 

 Detta är ett bevis för styvmammans utövar makt också över sina döttrar, som själva är offer för 

det patriarkala samhället som de lever i sagan och drivs av.  

   Askungen vinner över sina styvsystrar genom att skölja bort askan från sitt ansikte, hälsa på 

prinsen och prova skon, på så vis utövar hon makt över dem. Detta gör att prinsen känner igen 

henne. Syskonrivaliteten i Grimms version verkar baseras på flera faktorer: styvmammans 

påverkan, kamp inom genus, status som innebär för en flicka att fånga prinsen och för att de är inte 

släkt med varandra. 

  Kampen inom genus utspelar sig tydligast när de allra tre systrarna är på balen, men i versionen 

av Grimm känner de inte igen Askungen för hennes vackra klänning.45 Klänningen höjer hennes 

status bland de andra kvinnorna för att den förstärker hennes skönhet. 

  I Disneys version visar sig denna maktkamp när styvsystrarna och Askungen är på balen och 

direkt som Askungen kommer in i rummet har prinsen bara ögon för henne, detta är mycket likt i 

versionen av Eriksson när Askungen går in på balen. I alla tre versionerna får hon status genom 

sin klänning. I versionen av Grimm väcker klänningen denna uppmärksamhet: ”för så vacker var 

                                                 
43 Grimm, s. 31. 
44 Ibid., s. 32. 
45 Grimm s.28. 
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hon i sin gyllne skrud […].”46 Statusen kommer tillbaka i versionen av Eriksson när Askungen 

kommer in på balen: 

 

    Gästerna vände sig om och tittade storögt på Askungen när hon kom in i festsalen på slottet.  

    De suckade och himlade med ögonen. Hade man någonsin sett något vackrare?47  

        

Den ekonomiska faktorn visar sig via beskrivningen om den förmögna pappan i alla tre 

versionerna. Klassaspekten visar sig i versionen av Grimm där hon går på balen klädd i en 

klänning och skor av guld, men sover i askan i köket.48 I Grimms version blir klänningen och 

skorna vackrare ju fler gånger hon besöker balen. I Disneys version framhävs inte klänningen 

som en klassmarkör, men i Eriksson gör den det. På många punkter är versionen av Eriksson 

fortfarande klassisk och lik de andra, så hur pass modern och nyanserad den egentligen är går att 

fråga sig. 

    Enligt Bettelheims perspektiv är det förnedringen som uttrycks via askan, som symboliserar 

hur det barn som lider av syskonrivalitet kan känna sig. 

   Syskonrivaliteten i Disneys version yttrar sig lite annorlunda än den förra, i denna märks 

syskonrivaliteten först när Askungen har på sig den första klänningen, som djuren har sytt åt henne. 

Till klänningen har mössen använt pärlor och band som styvsystrarna redan hade kastat i soporna. 

När systrarna får se Askungen i den gamla, fina klänningen så väcker det en våldsam reaktion hos 

dem: ” You thief! Those are mine! […].”49  

I samband med detta sliter de båda styvsystrarna sönder Askungens klänning. Denna typ av 

behandling är förnedrande, men Askungen väljer att inte utöva någon makt tillbaka över dem. 

Styvmamman i Disneys version stödjer sina döttrar genom att trampa sönder den ena glasskon när 

Askungen ska prova den, som tur är har hon den andra att använda. Den av systrarna som vinner 

prinsens, hamnar också högst upp inom syskonrivaliteten. 

   Där straffet är isoleringen när styvmamman låser in henne, är troligtvis för att få Askungen att 

underkasta sig ännu mera om jag ska tolka ur Foucaults perspektiv med idéer om människors 

omformning av straff och disciplin, dessa mikromakter är många i sagan. Askungen får dock hjälp 

                                                 
46 Ibid. 
47 Eriksson, s.[6] 
48 Grimm, s. 28 f. 
49 Disney, s. [6] 
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av djuren med upplåsningen av dörren. Genom att visa sig och säga vänta, så får hon också prova 

skon och där med vinner hon över sina styvsystrar inom syskonrivaliteten. 

   När det gäller syskonrivaliteten i versionen av Eriksson som är den nutida, skiljer sig detta 

område i denna från de två andra. I början av denna version får läsaren ta del av Askungens inre 

tankar (som förövrigt är sällsynt i tolkningarna av sagan) och hon tänker så här om sina styvsystrar: 

” Systrarna är bara avundsjuka och det skulle nog gå över snart.”50 Här uppvisar hon sin positiva 

inställning ännu tydligare.  

   När styvsystrarna gör sig vackra inför balen är det dock likande mönster som i de andra 

versionerna: systrarna räknar enbart med sig själva som givna deltagare på balen, utan Askungen. 

Hon svarar den ena syster som frågar om inte hon skulle vilja följa med: ” – Ja, det skulle jag väl, 

men det går ju inte som jag ser ut. Jag är inte lika fin som ni är, sa Askungen tyst.”51 Detta kan 

tolkas som att hon har en dålig självkänsla som styvsystrarna vet om. I denna situation är hon 

undergiven som sänker ner sitt värde som människa inom synen på sig själv som kvinna, där tävlan 

om skönhet står högt av de som anser att en kvinna anses som fullkomlig om hon både är vacker, 

har vackra kläder och till sist vinner ens mans hjärta. Detta påminner om det de Beauvoir säger 

om kvinnors syn om sig själva som Den Andre, att hon behandlas och blir sedd som Den Andre 

av män, av samhället som behandlar henne som det både när hon är i en mans sällskap eller utan 

honom och av sig själv. Detta synsätt stödjer det patriarkala att se med den manliga blicken inom 

syskonrivalitet, som är en symbol för kvinnors tävlan om mannen. 

   Sedan är det provning av skon, dock utan en styvmammans hets, hon är i rummet men säger 

inget för att driva på sina döttrar i versionen av Eriksson. Askungen passar på att byta ved i rummet 

och där med att visa sin existens och prinsen känner sedan igen henne fast hon är smutsig i ansiktet 

av askan, återigen vinner hon kampen i syskonrivaliteten, utan att själv visa någon rivalitet. 

 

Enligt Bettelheim i Sagans förtrollade värld påstår han att syskonrivalitet är något som är naturligt 

och universellt mellan syskon och därför känner barn igen sig i Askungen.52 Med detta undrar jag 

om hur Bettelheim menar, framför allt när det gäller de barn som är helt utan syskon, ensambarnen, 

de som inte har några biologiska syskon eller styvsyskon och hur han ser på dem i detta samband, 

                                                 
50 Eriksson, s. [2] 
51 Ibid., s. [3] 
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något om detta nämns inte i Sagans förtrollade värld. Syskonrivaliteten verkar snarare bero på hur 

styvmamman har fostrat sina döttrar till tävlingsinriktade människor som själva är undergivna 

under mammans påverkan och maktutövning. De tävlar mot Askungen om att vinna prinsen på 

patriarkala grunder. Fostrandet står också i fokus. Här går det alltså att se hur flera faktorer tycks 

påverka varandra när det gäller maktkampen inom syskonrivaliteten. Sagans struktur är komplext 

men också fast i sin form. Med detta så utspelas syskonrivaliteten också på flera plan och troligtvis 

berörs människor på flera punkter, av flera anledningar. 

5. Genus i Askungen  

Om genusperspektivet i Askungen finns det redan mycket skrivet om. Många har uttryckt en kritik 

om genus i sagan. 

    I versionen av Grimm gestaltas genus, den sociala konstruktionen i sagan när kungen utrycker 

en önskan för hans son prinsen, att det är dags för honom att ”välja sig en brud.”53 Ordet välja, 

inger ett tecken på kvinnlig underkastelse, kvinnlig underordning inom genus, där prinsen är 

subjektet som väljer och vrakar, hon är passiv och objektet inför äktenskapet. Detta är 

patriarkaliska strukturer. Styvsystrarna tävlar med Askungen och behandlar henne som 

underordnad inom genus när de gör sig fina inför balen på slottet, för det finns inget blodsband 

mellan dem, hon är också deras rival om prinsen. Styvmamman ser Askungen som en konkurrent 

och hon är elak genom att lura flickan att hon ska få gå på balen tillsammans med de andra, bara 

hon plockar upp ärtorna inom tid, ett löfte som aldrig blir av. Styvmamman säger detta i versionen 

av Grimm: ” Nej, Askungen, du har inga kläder och kan inte dansa. Du kommer att bli 

utskrattad![…].”54  

   Detta är ett exempel på det sociala och kulturella könet/ genus/gender.55 Detta visar på hur 

symbolisk klänningen är för Askungen, för det är den som gör henne till ”kvinna” och i samband 

med detta förmedlas det hur en flicka ska uppföra sig och se ut för att duga. Möjligheten ligger 

främst på männen som kan ”välja” sig en flicka. Att en ung flicka skulle välja sig en partner vore 

icke passande på den tiden för de patriarkaliska samhället som rådde då, när sagan skrevs ned av 

Grimm. Detta ligger till grund med klänningen, när hon väljer att ta saken i egna händer och trollar 

fram en klänning och ett par skor i Grimms version. 
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   På balen i Grimms version blockerar prinsen andra kavaljerer som vill bjuda upp Askungen 

genom att säga: ”Hon dansar med mig”56. Detta kan tolkas som att han har gjort sitt val, (men har 

hon inte valt honom). I denna version är det tre baler, till skillnad från de två andra. 

 Attraktionen tycks sitta i Askungen klänningen och de sista paren av skor är av guld. Skor av guld 

ger intryck av att tillhöra någon som är förmögen och hon ser redan ut som en prinsessa, fast hon 

inte är det. 

   Inbjudan till balen skiljer sig åt i de tre olika versionerna av sagan. I versionen av Grimm bjuds 

alla: ”sköna jungfrur […].”57  

Medan i Disneys version berättas det att en inbjudan har kommit till slotten, men inte till vem eller 

vilka den vänder sig till.58 I den nutida versionen av Eriksson, är inbjudan en som riktar sig till 

hela familjen.59 Av denna jämförelse går det att urskilja hur skönheten bland flickorna i versionen 

av Grimm är viktig, medan Disneys version är neutral och i den nutida versionen läggs fokus på 

familjen. Det är viktigt att komma ihåg när det gäller vissa element i sagan, så kan de skifta mycket 

i alla de versionerna som finns av Askungen utöver dessa tre versioner. 

   Vid skoprovningen känner prinsen igen henne när hon har tvättat bort askan- som kan ses som 

den falska markören inom hierarkin i familjen och genus. I versionen av Grimm säger Prinsen:” 

Här är min rätta brud.”60 Askungen, hon säger inget tillbaka, något tecken på att hon har valt honom 

visas inte. 

   Att prinsen bedriver makt märks även i versionen av Eriksson. Prinsen frågar Askungen när hon 

kommer in i rummet och ska byta ved och säger ”Har ni provat skon? frågade prinsen Askungen.”61  

Den nutida versionen har valt att behålla prinsens makt när det gäller provningen av skon, till 

skillnad från de andra versionerna, fast den är en nytolkning. Att hans roll och makt har bevarats 

med tiden, kan tolkas som en del av sagans fasta struktur, som verkar komplicerad att förändra. 

 

 I Disneys version är början relativt likt hur den sociala konstruktionen kommer till uttryck. Kravet 

på att prinsen ska finna sig en brud kommer från hans pappa kungen och uttrycks på detta vis, ” 

                                                 
56 Grimm, s. 28. 
57 Ibid., s.25.  
58 Disney, s.[4] 
59 Eriksson, s.[3] 
60 Grimm, s. 33. 
61Eriksson, s. [11] 
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The Prince must marry!”62 Detta visar att även prinsen står under någon annan i hierarkin, sin 

pappa kungen i sagans samhälle. Zipes nämner att i folksagor finns samhällets viktigaste personer 

med i sagan där prinsar, prinsessor, kungar, djur, häxor, feer, bönder från ett feodalt, patriarkaliskt, 

monarkist samhälle utgör kärnan i den.63 Detta märks tydligt här. Det som gestaltas är: pojkar 

väljer, flickor väljs, han är subjektet och hon är objektet, i alla tre versionerna. 

   Askungen nedvärdas på liknande sätt av styvmamman och styvsystrarnas i Disneys version men 

nästan värre” Styvmamman säger: ” And if you have something suitable to wear. I said if […].”64 

Styvmamman står högst som ledare inom familjen i versionen av Grimm och i Disneys version. 

Hon bestämmer över Askungen. 

    I Disneys version tappar hon skon för att hon har bråttom och springer när förtrollningen håller 

på att ta slut. Här finns det ingen prins som har smetat på tjära på trapporna för att hennes sko ska 

fastna, eller säger något till de andra männen på balen som också vill dansa med Askungen, 

mannens aktiva roll är minskad. Den kvinnliga underkastelsen är främst under matriarkatets 

befallning inom hemmet, något som stämmer in på när Zipes säger att Askungen främst är en saga 

som är matriarkalisk i den civilisationsprocessen som han anser att sagor och dess funktion ingår 

i. Här uttrycker hon ingen önskan heller att få gifta sig med prinsen. Det är ur prinsens perspektiv 

denna önskan visas, inte Askungens. 

   I den nutida versionen av Eriksson är det prinsens önskan som framförs av honom själv, han är 

fortfarande subjektet i mitten av sagan. Även i denna version blir Askungen också sedd som rival 

av sina styvsystrar och får stanna hemma, för hon har igen vacker klänning att bära. 

 

Skönhetsidealet förmedlas av kvinnorna i alla tre versionerna när de gör sig fina för att gå på balen, 

som senare speglas av prinsen. Detta är tydligt i alla tre versionerna, på så vis får också patriarkatet 

ytterligare stöd av kvinnorna. 

   Denna uppdelning av de kvinnliga karaktärerna anses som ett problem i Askungen inom genus 

något som Jane Sunderland skriver om i Language, Gender and Children`s Fiction 2011.65 

                                                 
62Disney, s. [4]  
63 Zipes, s. 17. 
64 Disney, s. [4] 
65Jane, Sunderland, Language, Gender and Children`s Fiction (London 2011). 
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Sunderland menar att de kvinnliga karaktärerna ofta delas in i binära motsatser i sagans värld. 

Motsatsparen framställs som godhjärtade och värdelösa mot onda ”wicked.”66  

Styvmamman är den elaka, precis som hennes döttrar och Askungen gestaltas som god men 

menlös, då hennes ansträngningar lönar sig aldrig. 

   Att styvmamman är avundsjuk märks, Sunderland menar att denna avundsjuka beror på att 

Askungen får styvmammans döttrar att framstå som sämre eftersom hon är deras motsats. 

Styvdöttrarnas fötter är till och med större mot Askungens väldigt små fötter. 

Den flicka som får prinsen i sagor är ofta passiv, foglig, vacker och snäll. Denna framställning om 

hur en flicka ska vara och se ut inom den sociala konstruktionen, är tydlig i versionen av Grimm, 

Disneys version och till en viss del av Eriksson. 

   I versionen av Eriksson är Askungen aktiv som rider själv till balen, hon friar till prinsen och det 

är äktenskapet som är det slutgiltiga målet fortfarande för henne. Den flicka som uppfyller dessa 

normer inom sin könsroll är också hon som får högst status bland de andra flickorna, dock på 

villkor att hon får prinsen.  

Det finns dock en möjlighet att prinsen ingår i Askungens dröm, där han ingår i planen som ett 

medel för att ta sig ifrån hemmet där styvmamman och styvsystrarna härskar. Även om det vore 

så, är hon beroende av honom och på så vis står hon under honom i hierarkin där hon förblir Den 

Andre. Den gamla patriarkaliska strukturen är bevarad på flera vis i den nutida versionen av sagan. 

 

Balen är betydelsefull i alla tre versionerna. I versionen av Eriksson går Askungen ut i trädgården 

och frågar sig varför hon inte kan få följa med på festen och ha roligt. Det är tydligt att det är festen 

som är det primära, inte prinsen i denna stund. Den goda fen dyker upp och ger henne en fin 

klänning och ett par blåa klackskor, här är det inga glasskor utan ett par vanliga pumps.67 Precis 

som i de andra versionerna konkurrerar Askungen ut alla andra flickor på balen, tack vare sin 

klänning och hon tappar en sko. Detta skulle kunna tolkas som att den nutida versionen speglar 

samfälliga förändringar inom genusperspektiv. Det som skiljer denna version från de övriga utifrån 

genusperspektivet är – Askungen friar till prinsen: ” Vill du gifta dig med mig? […].”68  

                                                 
66Ibid. 
67 Eriksson, s. [5]  
68Eriksson s. [11] 



  

 23  

  

Här träder hon ur den klassiska könsrollen där det är mannen som friar till kvinnan. Men det räcker 

inte att vända på rollerna för att vara radikal variant av Askungen, giftermålet är fortfarande hennes 

mål i sagan. Denna version hade varit rebellisk om Askungen bestämde sig för att bli en egen 

företagare, en riktig karriärkvinna, så strukturen är ändå bevarad från versionen av Grimm. Denna 

nutida version är dock annorlunda när hon uttrycker sin önskan för första gången och genom att 

hon gör det, så gör hon sig till subjektet, den Absoluta. Hon går från passiv till aktiv. Detta är 

hennes vilja. En modigare Askungen träder fram, något som är ovanligt i sagornas värld. 

   I de två andra versionerna uttryckte hon aldrig att hon ville ha prinsen, detta är något som tycks 

ha tagits för givet under många år i Askungen. Denna saga är skriven så att vi ser ur Askungens 

perspektiv, både när hon förtrycks av styvmamman och styvsystrarna, detta gör att vi som läsare 

känner empati med Askungen och framhävningen av hennes lycka. 

6. Askungen en saga för alla 

Som tidigare har nämnts så tar man hänsyn och analyserar fler sektionen än en i intersektionellt 

perspektiv där varje sektion påverkar och samarbetar med en annan sektion. Därför behöver det 

reflekteras över fler sektioner tillsammans, än de tidigare som har nämnts, då detta är viktigt att få 

in i ett intersektionellt perspektivet. I alla de tre versionerna är det den heterosexuella normen som 

råder, en kärleksrelation mellan en kvinna och man, inga samkönade relationer inom kärlek. En 

annan sektion som sagan inte innehåller är när det kommer till etnicitet och människor från andra 

kulturer, det är den vita, heterosexuella normen som står för idealet i sagan. 

7. Det handlar om makt  

Om man utgår från Foucaults perspektiv på makt och hur den utövas blir intrycket av Askungen 

att den är en maktsaga, där det pågår ständiga kraftmätningar mellan de inblandade karaktärerna. 

För att upptäcka hur makten uttrycker sig i sagan, var jag tvungen att identifiera ordet makt, 

mikrofysik, mikromakter. Det kan vara svårt att känna igen makten om vi inte vet hur den utspelar 

sig, när och varför. Med den bakgrundsinformationen som ligger till belägg för hans teori, är det 

lättare att också se hur och var makten kommer till yttryck. När det gäller intersektionellt 

perspektiv så problematiseras makten, där man lägger märke till hur den yttrar sig och hur den kan 

förekomma i olika lager och av flera anledningar. Men det betyder inte att den som utsätts för 

förtryck är maktlös. Askungen är inte hjälplös i sagan då hon använder sig av en strategi, som leder 
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fram till att skon bevisas tillhöra henne och prinsen känner igen sin brud från balen. Inom denna 

strategi använder hon sig av olika knep för att nå sitt mål. Hon bedriver en viss makt själv, tolkat 

via Foucaults perspektiv. Dessa knep som hon använder sig av skiftat i de tre olika versionerna av 

sagan. 

   I versionen av Grimm går hon och tvättar sitt ansikte, sina händer och presenterar sig för 

prinsen.69 Genom att askan sköljs bort från hennes ansikte, känner prinsen igen henne från balen. 

Där med är triumfen på hennes sida i denna version. Detta sätt skiljer sig från Disneys version, där 

Askungen plockar fram den andra skon, när den första har trampats sönder.70 I versionen av 

Eriksson går Askungen i rummet för att fylla på ved och tömma askan på spisen, där hennes 

styvsystrar är i full gång att prova skon.71 Här känner prinsen igen henne fast hon är smutsig i 

ansiktet och frågar om hon har provat skon. 

   Genom att betrakta dessa tre olika sätt som Askungen använder sig av, går det att se att hennes 

strategi innebär att även hon får prova skon, fast det finns motstånd för att göra det. Eftersom 

makten enligt Foucault är något som inte ingår i en personlighet, inte heller ägs av vissa personer 

utan ett tillväga sätt att bedriva den.72 Foucault anser att det är i utrymmet som makten bedrivs 

mellan den som bedriver och dess motpart som utsätts för maktutövningen. 

 

 Det är när styvsystrarna i Disneys version sliter sönder Askungens första klänning, som 

förnedringen påverkar Askungen och hon springer ut i trädgården och gråter.73Mellan 

styvmamman och henne är det en pågående kamp mellan dem, som Askungen till sist vinner, i alla 

tre versionerna. 

De fysiska angreppen och den kroppsliga bestraffningen verkar vara fler i Disneys version där 

hennes klänning förstörs och hon blir inlåst.74  

   I versionen av Grimm hon får plocka upp ärtor i en skål, utföra hushållssysslor och de tar hennes 

egna kläder ifrån henne.75 I Eriksson version har Askungen antal hushållssysslor att utföra.76 

Återigen är tron på straffets effekt förstärkt i sagan. Med denna jämförelse går det att se via 

                                                 
69 Grimm, s. 33. 
70 Disney, s.[11] 
71 Eriksson, s.[11] 
72 Foucault, s.32. 
73 Disney, s.[6] 
74Disney, s. [10] 
75 Grimm, s. 24. 
76 Eriksson, s. [2]  
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Foucaults perspektiv att makten är mer effektiv om kroppen används som ett redskap samtidigt 

som den förtrycks och underkastas. 

    Askungen förtrycks och förnedras från flera håll av styvmamman och styvsystrarna i alla tre 

versionerna, i olika grader och av flera skäl. Askungen är en saga som behandlar ämnet makt inom 

flera sektioner. Hennes frigörelse innebär att när prinsen upptäcker att Askungen är hans brud i 

alla tre versionerna, sker det på patriarkaliska villkor, då hon räddas av en man och hennes triumf 

består av att bli gift och slottet blir hennes nya hem. Med detta innebär att förtrycket som hon 

utsätts för som kvinna, bara förflyttar sig bort från hemmet, vidare till slottet.  

8. Askungens förändring genom tiderna 

Inom den analytiska delen av uppsatsen har Askungens förändring genom tiderna undersökts ur 

ett intersektionellt perspektiv, av de tre olika versionerna av sagan. Maktförhållanden har också 

analyserats. Sagan har genomgått en del förändringar men strukturen har bevarats. 

   Jag upptäckte under analysen att det har skett ett skifte i Askungen, detta inträffar i Disneys 

version, när hennes pappa dör tidigt i sagan. Detta maktskifte sker för att moderskapet ska kunna 

framhävas i denna version. Genom att han dör medför det att styvmamman kan utöva sin makt i 

större grad över Askungen, något som också märks i den versionen på hur hon behandlar henne. 

Moderskapet är nedtonat i den nutida versionen av Eriksson, men pappan lever igen, dock är han 

frånvarande för att han jobbar mycket. I versionen av Grimm är pappan tydligt framträdande och 

har en roll där han förskjuter sin dotter. Detta visar på hur föräldrarnas roll, inflytande och 

maktutövning har skiftat med tiden. 

   Syskonrivaliteten finns med i alla tre versionerna, men i Disneys version ökar konkurrensen 

mellan flickor inom den sociala konstruktionen, där styvsystrarna sliter sönder Askungens första 

klänning. På vis uttrycker de sin makt över henne i större grad, till skillnad från de andra 

versionerna. I versionen av Eriksson står syskonrivaliteten som det centrala i sagan, detta för att 

föräldrarnas roll är mindre. Strukturen inom syskonrivaliteten har inte ändrats med tiden, men har 

fått ett snällare slut i den nutida versionen av Eriksson, där Askungen förlåter sina styvsystrar och 

även sin styvmamma. Genom att hon förlåter sina förtryckare, har Askungen gjorts ännu snällare 

och fogligare inom sin könsroll som kvinna. Inom alla tre versionerna underkastar sig Askungen, 

även om hon själv bedriver en viss makt. I versionen av Grimm kan Askungen trolla. 
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I alla tre versionerna använder sig Askungen av en strategi för att nå sitt mål som handlar om hur 

prinsen ska upptäcka henne. Maktkampen mellan ont och gott har bevarats i sagan.   

   Prinsens roll har också skiftat till en viss del i tiden. De inre monologerna som han har i versionen 

av Grimm, har plockats bort.  

   Inbjudan till balen har sett olika ut. Det är bara i versionen av Grimm som Askungen går på balen 

tre gånger. Attraktionen med hennes klänning har väckt beundran inom den sociala konstruktionen 

i de tre versionerna, där hennes status ökar för att hon bär den. 

   Askungens sysslor har inte ändrats med åren. Arbetsuppgiften som piga har bevarats med tiden, 

via detta uttrycker sig också en del av förtrycket. 

   Askungen behandlas elakt av sina styvsystrar och styvmamma av flera skäl i de tre olika 

versionerna. Styvsystrarna ser henne som rival om prinsen och det saknas blodsband mellan dem. 

Därför behandlar de henne som en piga. Styvmamman ser inte Askungen som en dotter, för att det 

saknas blodsband mellan dem, hon är även avundsjuk på flickan. 

      Styvmammans makt över både Askungen, sina döttrar och över Askungens pappa var störst i 

Grimms version från år 1812.  Maktkampen mellan Askungen och hennes styvmamma ökade i 

Disneys version som kom på 1950-talet i samband med att filmen gjorde succé. I Erikssons version 

från år 2002 förlorade styvmamman sin makt och hennes roll tonades ner. 

 

Förtrycket uttrycker sig även i relationen mellan Askungen och prinsen. I alla tre versionerna får 

Askungen sin prins och äktenskapet blir hennes slutgiltiga mål. Allt detta sker på patriarkaliska 

villkor. Detta sker i alla tre versionerna, så den nutida versionen av Eriksson är inte särskilt radikal 

och feministisk som har behållit den strukturen. Däremot har Askungen gått från att vara passiv 

till aktiv inom kärlek genom att hon friar till prinsen, detta är en förändring som har skett med 

tiden.    

   Denna analys har visat att Askungen förtrycks och diskrimineras av flera skäl. Maktförhållanden 

som finns i berättelsen har bevarats med tiden, även om det har skett några förändringar som har 

skiftat. Vissa element av berättelsen finns med i de tre olika versionerna av Askungen, som är en 

del av sagans fasta form och orubbliga struktur. Den är svår att förändra. 
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9. Sammanfattning 

Inledningsvis börjar uppsatsen första del med en presentation av inledning, syfte, frågeställning, 

urval och metod. Efter detta presenteras den tidigare forskning som har gjort om Askungen, i 

samband med detta berättar jag om Jack Zipes och Bruno Bettelheim som har varit betydelsefulla 

inom detta område. Där efter tas den teoretiska utgångspunkten upp, som i denna uppsats är 

intersektionellt perspektiv. I samband med introduktionen av den teoretiska delen presenteras 

teoretikerna Simone de Beauvoir och Michel Foucault med deras begrepp som används i 

uppsatsen. Begreppen som användas i analysen är Den Andre, maktens mikrofysik, genus och 

könsroll. Strax efter detta kommer bakgrundsinformationen om Jakob och Wilhelm Grimm, Walt 

Disney, Amanda Eriksson och om sagor. 

   Uppsatsens andra del består av analys och diskussion om de olika maktförhållanden och förtryck 

i sagan, där de tre olika versionerna jämförs med varandra. Jag använder mig av teoretikernas 

perspektiv och begrepp för att kunna belysa sagan från flera håll och för att få fram svar på min 

frågeställning. Analysen är uppdelad i flera sektioner där synen på familjen, modersfigurerna, var 

är du pappa? syskonrivaliten, genus, det handlar om makt och Askungens förändring genom tiderna 

ingår. I alla dessa delar analyserades maktförhållanden och det förtryck som Askungens utsätts för 

inom dessa sektioner. Det visade sig att Askungen förtrycks inom alla dessa sektioner, av flera 

skäl och maktförhållanden yttrycks på flera vis. 

    I Askungens förändring genom tiderna presenteras insikten om vad som har förändrats, vad som 

har skiftat och vilken struktur som har bevarats med tiden. Det visade sig att den nutida versionen 

som hade en tydlig feministisk agenda, då den var i dialog mot de tidigare versionen av sagan inte 

var särskilt feministisk eller nyskapande när analysen var klar. Jag fick svar på mina 

frågeställningar. 

   Uppsatsen avslutas med denna tredje del som är en sammanfattning och slutdiskussion av min 

komparativa studie om Askungens förändring genom tiderna, ur ett intersektionellt perspektiv. 
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