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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Little Women av Louisa May Alcott är en amerikansk klassiker från 1868 om fyra systrar och deras 

liv. Verket har länge ansetts vara en tidig feministisk klassiker i USA och runtom i världen. Den 

har setts som ett frigörande verk från den traditionella kvinnorollen under slutet av 1800-talet. 

Protagonisten, Jo March, har blivit en stor förebild för unga kvinnor under det senaste 

århundrandet. Hennes frispråkiga sätt att leva sitt liv har inspirerats och beundrats av många. Jos 

största dröm är att bli författare och hon är inte intresserad av att hitta kärlek eller att gifta sig. 

Hon vägrar anpassa sig efter samhällets regler och önskar hon kunde ha samma möjligheter som 

en pojke. Det är inte svårt att förstå varför Jos karaktär har inspirerat många flickor runtom i 

världen att försöka nå sina drömmar och inte väja sig för vad samhället säger att de ”borde göra”.  

 På grund av den stora populariteten som boken har fått, har verket gjorts till film flera 

gånger under årens gång. Den senaste versionen kom ut 2019 och är förmodligen inte den sista. 

Det har gått över 100 år mellan originalverket och den senaste filmadaptionen och vårt samhälle 

har förändrats mycket sedan 1868. Denna uppsats ämnar undersöka detta långa tidsspann, med 

ett specifikt fokus på könsroller och heteronormativitet, samt titta på skillnader mellan de olika 

versionerna av Little Women. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att jämföra dels Louisa May Alcotts verk Little Women (1868) med dess 

filmadaptioner, dels jämföra filmadaptionerna sinsemellan och att med hjälp av queerteori 

undersöka hur könsnormer skildras i de olika versionerna. Fokus ligger dels på hur omgivningen 

reagerar när karaktärerna gör något som avviker från könsnormen och dels på hur detta beskrivs 

och skildras, visuellt och/eller skriftligt. Jag kommer att utgå från följande frågeställningar: 

- Hur reagerar omgivningen när karaktärerna i Little Women beter sig avvikande 

från den traditionellt kvinnliga könsnormen?  

- Hur skildras det avvikande beteendet? 

- Vad finns det för skillnader mellan de olika versionerna? 
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1.3 Material och urval 

Jag kommer att använda mig av Louisa May Alcotts verk Little Women (1868).1 Jag har valt att 

utgå från utgåvan publicerad av bokförlaget Penguin Books, då det dels är ett välkänt bokförlag 

och har ett generellt gott rykte kring sina utgåvor, dels för att deras utgåva innehåller båda delarna 

av Little Women. Alcott publicerade den första hälften av Little Women år 1868 och gav sedan ut 

den andra hälften, Little Women, Part Second, år 1869. 2 Trots att verket publicerades vid två olika 

tillfällen, anses båda delarna vara en del av ett och samma verk. Hädanefter kommer jag därför 

att referera till båda delarna som ett helt verk: Little Women. 

 Det finns många filmer och serier som är baserade på Little Women och det kommer 

inte vara relevant eller givande att ha med varenda adaption som har gjorts. På grund av detta 

har jag valt att skala ned urvalet till fyra filmer. Eftersom alla har samma namn, kommer jag 

fortsättningsvis referera till det år som de gjordes. De filmer jag har valt är från följande år: 1933, 

1949, 1994 och 2019.3 Alla filmerna är inspelade och gjorda i USA. De två första filmerna är 

gjorda av filmbolaget Warner Bros och de två senaste filmerna är gjorda av bland annat Columbia 

Pictures. 

 Jag har valt att använda mig av endast filmer då det garanterar att respektive adaption 

är ungefär lika lång. Med en tv-serie eller liknande finns det olika mycket material för varje 

adaption och det blir därför inte lika lätt att jämföra. Jag har valt dessa fyra filmer för att de filmer 

som gjordes innan 1933 är stumfilmer, vilket innebär en orättvis förutsättning i förmedlingen av 

budskap. Förutom stumfilmerna, samt de filmer som jag redan har valt ut, finns det endast en 

annan film som har gjorts, vilket är en film från 2018. Anledningen till att jag inte har valt denna 

är för att det är en modern version, alltså att den utspelar sig i dagens samhälle och skiljer sig då 

för mycket från de andra filmerna som utspelar sig på 1800-talet. 

 För att underlätta förståelsen av denna uppsats tänker jag ge en kort sammanfattning 

om vad boken handlar om. Boken utspelar sig under det amerikanska inbördeskriget och 

fokuserar på familjen March. Det finns fyra systrar i familjen: Meg, Jo, Beth och Amy, samt deras 

moder som kallas för Marmee och deras fader som är ute och strider i kriget. Meg är äldst och 

gillar att skådespela, men gillar även lyxigare tillställningar. Jo är huvudpersonen och näst äldst i 

 
1 Louisa May Alcott, Little Women, London: Penguin Books (Penguin English Library) 2018. 
2 I Storbritannien heter verket Good Wives. 
3 George Cukor, Little Women, USA: Warner Bros, 1933. 
Mervyn LeRoy, Little Women, USA: Warner Bros, 1949. 
Gillian Armstrong, Little Women, USA: DiNovi Pictures & Columbia Pictures, 1994. 
Greta Gerwig, Little Women, USA: Columbia Pictures, Pascal Pictures & New Regency Pictures, 2019. 
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syskonskaran. Hon är en livlig flicka som vill bli en framgångsrik författare och bryr sig inte 

särskilt mycket om ”tjejiga” saker. Beth är blyg och osjälvisk, samt har inga riktiga ambitioner i 

livet. Amy är yngst och skildras som den mest själviska och fåfänga. Under bokens gång växer 

systrarna upp och lär sig livsläxor. Det är en typisk flickbok i den bemärkelsen att syftet med 

boken är att lära unga flickor vad som är rätt och fel, samt vilka dygder de ska ta med sig in i 

vuxenlivet. 

 

1.4 Teori och metod 

1.4.1 Heteronormativitet 

Eftersom denna uppsats handlar om att undersöka främst karaktären Jo Marchs normativa 

beteende i förhållande till sitt eget kön, behövs ett queerteoretiskt perspektiv introduceras. I sin 

bok Vad är queer? (2006) diskuterar Fanny Ambjörnsson just queerteori och förklarar begreppet 

heteronormativitet.4 Enligt Ambjörnsson innebär detta begrepp: 

 

[D]e institutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualiteten som 

något enhetligt, naturligt och allomfattande – alltså det som bidrar till att en viss sorts heterosexuellt liv 

framstår som det mest åtråvärda och naturliga sättet att leva.5 

 

Heteronormativitet är alltså de strukturer som förstärker den heterosexuella normen i samhället. 

Vidare framhåller Ambjörnsson att det inte endast handlar om sexualitet, utan även om genus. 

För att förstå en människas sexualitet, måste vi även förstå den människans uppfattade kön.6 

Ambjörnsson påpekar även att konsekvensen för denna uppdelning mellan homo och hetero, 

samt kvinnor och män, är att en person enkelt kan känna sig fastlåst: 

 

Många upplever sig varken tillhöra det ena eller andra, och framstår därför gärna som konstiga, obegripliga 

eller rent av icke trovärdiga. […] Även de människor som till synes lever inom ramarna för det vi kallar 

homo- eller heterosexualitet kan ofta känna sig obekväma med förställningarna om hur man förväntas 

vara.7 

 

Till sist förklarar Ambjörnsson hur användningen av det heteronormativa begreppet ”synliggör 

att de normer vi lever med i dagens västerländska samhälle lyfter fram en specifik modell av 

 
4 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer?, Stockholm: Natur och Kultur 2006. 
5 Ambjörnsson 2006, s. 52. 
6 Ambjörnsson 2006, s. 59. 
7 Ambjörnsson 2006, s. 60. 
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heterosexualitet som den mest eftersträvansvärda formen av samliv.”8 Begreppet 

heteronormativitet handlar alltså om att undersöka hur samhället bygger upp en norm om hur 

man borde vara, där det som avviker från den normen oftast ses som annorlunda på ett negativt 

sätt. 

 

1.4.2 Flickforskning 

Little Women handlar som sagt om fyra systrar som växer upp och får livserfarenheter under 

bokens gång. Därför är det relevant att ta en titt på flickforskning och vad det finns för teorier 

när det kommer till skildringen av flickor. Anna-Karin Frih och Eva Söderberg har i antologin 

En bok om flickor och flickforskning (2010), samlat artiklar om just flickor.9 De diskuterar hur 

flickforskningen handlar om två saker: kön och ålder. De poängterar följande: 

 

I föreställningen om flickan finns implicit tanken att hon en gång ska bli kvinna. Flickan är ju ännu inte 

en kvinna, hon är på väg mot vuxenheten i en socialiseringsprocess. Det finns många instanser som ska 

bidra till att flickan lär sig göra kvinnlighet på ”rätt” sätt. Länge sågs flickboken, med rötter bland annat i 

äldre tiders ”jungfruspeglar”, som en litteratur som skulle bidra till könssocialiseringen av flickor.10 

 

Detta är relevant för min uppsats, då Little Women i hög grad är en flickbok som ämnade lära 

flickor hur man skulle integrera sig i samhället. Utöver det, diskuterar även Maria Margareta 

Österholm skillnaden mellan vad hon kallar ”skeva flickor” och ”riktiga flickor”: 

 

Idéen med skevbegreppet är att kunna tala om det som rör sig utanför normerna, i det här fallet 

femininitetens normer, men som har mer att göra med genusframställning än med sexualitet. Det som är 

viktigt i denna analys är inte det sexuella begäret, utan hur flickorna förhåller sig till femininiteten.11 

 

Huvudtesen i Österholms artikel är att visa skillnaden mellan vad hon kallar Riktiga Flickor och 

skeva flickor. Den Riktiga Flickan representerar den normativa femininiteten, medan den skeva 

flickan avviker från den. Österholm menar att ”skevheten ofta [är] något som upplevs i relation 

till något annat, till den Riktiga Flickan.”12 Det handlar alltså om hur man förhåller sig till de 

 
8 Ambjörnsson 2006, s. 78. 
9 Anna-Karin Frih & Eva Söderberg (red.), En bok om flickor och flickforskning, London: Studentlitteratur 2010.  
10 Frih & Söderberg (red.) 2010, s. 21. 
11 Maria Margareta Österholm, ”Skeva flickor i svenskspråkig litteratur runt millennieskriftet”, i En bok om flickor 
och flickforskning, Anna-Karin Frih & Eva Söderberg (red.), Lund: Studentlitteratur 2010, s. 131. 
12 Österholm 2010, s. 139. 
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traditionella könsroller som samhället vill att vi ska inta, samt hur vi framställs i jämförelse med 

andra människor i vår omgivning. 

 

1.4.2 Pojkflickan 

Utöver att Little Women är en flickbok som skildrar just flickor, är protagonisten Jo March en 

karaktär som sticker ut. På grund av sina intressen och sin självständighet, beter sig Jo March 

inte som en ”vanlig” flicka för sin tid. Hon gillar inte samma saker som den typiska flickan och 

hon föredrar sällskapet av pojkar och män. Hon är vad som kallas en pojkflicka, eller en tomboy 

som det kallas på engelska.  

I Michelle Ann Abates verk Tomboys: A Literary and Cultural History (2008), går hon 

igenom och undersöker fenomenet tomboy i amerikansk litteratur.13 Abate konstaterar att den 

klassiska definitionen av en pojkflicka är följande: ”The traits most Americans are likely to name 

as constitutive of this code of conduct include a proclivity for outdoor play (especially athletics), 

a feisty independent spirit and a tendency to don masculine clothing and adopt a boyish 

nickname.”14 Vi kommer se i analysdelen hur denna definition stämmer bra överens med 

skildringen av karaktären Jo March i både originalverket och dess filmadaptioner. 

Abate förklarar hur man på 1800-talet började använda tomboyism som ett försök att 

förbereda medel- och överklassflickor inför den privata sfären, samt hjälpa dem bli bättre mödrar 

och hustrur. Detta gick dock snabbt över till att flickorna istället började använda tomboyism för 

att ta plats i den offentliga sfären.15 Tomboyism framkom alltså från början som ett sätt att 

producera feminina fruar och mödrar, men ledde istället till framkallningen av manligt 

identifierade singelkvinnor.16 

Konsekvensen av denna felsväng var enligt Abate uppkomsten av begreppet tomboy 

taming. Det var ett sätt att få en pojkflicka att gå tillbaka till femininet och sin kvinnoroll när hon 

ansågs ha blivit för gammal för att fortsätta bete sig på ett pojkaktigt sätt: 

 

Although the nation may value strength, independence and assertiveness in young girls, it does not esteem 

such qualities in adult women. As a result, within a few decades after the emergence of tomboyism, a new 

phenomenon was created, commonly dubbed “tomboy taming.” Young girls were now expected to slough 

 
13 Michelle Ann Abate, Tomboys: A Literary and Cultural History, Philadelphia: Temple University Press 2008. 
14 Abate 2008, s. xvi. 
15 Abate 2008, s. 29. 
16 Abate 2008, s. 30–31. 
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off tomboyish traits when they reached a specific age or stage in life: usually, the beginning of adolescents 

or the onset of puberty.17 

 

Shawna McDermott har skrivit en artikel med titeln ”The Tomboy Tradition: Taming 

Adolescent Ambition from 1869 to 2018”, där hon baserar många av sina resonemang på Abates 

verk. McDermotts artikel går ut på att bevisa hur det ännu idag finns verk där protagonisten 

skildras som pojkflicka och sedan i slutet ändå anpassar sig till samhällets könsroller.18  

 McDermott argumenterar även att den klassiska definitionen av en pojkflicka inte går att 

applicera på våra samtida verk, då hon påstår att ”[a]ccording to the classic definition of 

toyboyism, then, all girls who today participate in these fully acceptable aspects of American 

girlhood are tomboys.”19 Här syftar hon främst på fysisk utomhusaktivitet, samt användandet av 

byxor istället för kjol. Hon poängterar att det är så pass vanligt för flickor att göra dessa saker i 

vårt samhälle idag, att i stort sett alla flickor skulle ses som pojkflickor om man utgick från denna 

definition.  

Hon föreslår ett begrepp för att förklara pojkflickor i dagens samhälle: queer ambition. 

Detta begrepp handlar om vad som finns i deras hjärtan snarare än fysiska attribut och 

McDermott anser att det är vad som utgör en pojkflicka idag. Hon menar att det var mycket mer 

fokus förr i tiden på flickans fysiska utseende eller beteende, medan det idag snarare handlar om 

flickans ambitioner.20 

 

De viktigaste begreppen jag kommer att använda mig av i analysen är heteronormativitet, 

Österholms teorier kring skeva och riktiga flickor, tomboy taming, samt queer ambition. Jag kommer 

i analysen välja ut ett antal nyckelscener för att diskutera två teman: kroppen och utseende. 

Därefter kommer jag att metodisk gå igenom vad som sker i originalverket och i varje 

filmadaptions version av dessa scener, för att sedan diskutera skillnader och viktiga aspekter från 

varje scen. Begreppet adaption använder jag i den bemärkelsen att jag jämför och analyserar en 

berättelse som har förts över från ett medium till ett annat. Metoden jag kommer att använda 

vid analysen av filmscenerna är att beskriva vad som händer visuellt, samt citera repliker från 

 
17 Abate 2008, s. xix. 
18 Shawna McDermott, ”The Tomboy Tradition: Taming Adolescent Ambition from 1869 to 2018”, i Children’s 
Literature Association Quarterly, vol. 44 no. 2, Baltimore: John Hopkins University Press 2019, s. 134–155. 
19 McDermott 2019, s. 135. 
20 McDermott 2019, s. 135–136. 
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filmerna. Jag kommer även att göra en närläsning av boken, där jag kommer att referera och 

citera vad som händer i scenerna som jag har valt ut. 

 

1.5 Tidigare forskning 

1.5.1 Flickbokens historia 

Som tidigare nämnt är Little Women en flickbok, alltså en bok ämnad för flickor att läsa och lära 

sig om hur man bör och inte bör bete sig – den förstärkte kvinnonormen för sin tid. I och med 

att jag ska undersöka just könsnormer i denna uppsats är det högst relevant att gå igenom hur 

flickbokens historia ser ut, hur den tillkom och vad en flickbok är för något. 

 Mary Ørvig skriver om just detta i sin bok Flickboken och dess författare (1988).21 Hon 

beskriver hur flickboken uppkom från vad som tidigare hade kallats för rådgivningsböcker för 

flickor. Dessa utkom runtom i Europa under 1600-, 1700- och 1800-talen och ”diskuterade 

religiösa, moraliska och värdsliga frågor.”22 Enligt Ørvig var dessa rådgivningsböcker även ett sätt 

att bibehålla flickor och kvinnor i sin underordnade position i samhället: 

 

Här återspeglas tydligt samhällets krav på det kvinnliga släktet. Att begränsa flickans rörelsefrihet, att stävja 

alla självständighetstendenser och hålla tillbaka hennes intellektuella växt var de främsta målsättningarna. 

[…] Flickan skulle förberedas för äktenskapet och modersrollen. Mannens härskarroll fick aldrig 

ifrågasättas, hustruns plikt var att göra hans liv lätt och behagligt.23 

 

Dessa uppfostringsböcker var till för att flickor skulle veta hur de förväntades bete sig när de 

växte upp. Ørvig går igenom olika uppfostringsböcker som skrevs runtom Europa under denna 

period, för att sedan nämna Louisa May Alcott. Ørvig skriver att Alcott åstadkom något nytt med 

sitt verk Little Women, då Alcott gjorde uppror mot kvinnorollen i sitt verk. Ørvig framhäver att 

”Louisa Alcott inledde en ny fas i flickläsningens historia och etablerade för den engelskspråkiga 

litteraturens del själva flickboksbegreppet.”24 

 Uppfostringsböckerna övergick så småningom till flickboken, som enligt Ørvig har 

kännetecknande innehåll. Hon skriver att ”[f]amiljen och hemmet nästan alltid [är] berättelsens 

 
21 Mary Ørvig, Flickboken och dess författare. Ur flickläsningens historia, Hedemora: Gidlunds 1988. 
22 Ørvig 1988, s. 31. 
23 Ørvig 1988, s. 31. 
24 Ørvig 1988, s. 55. 
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centrum men resor i uppfostrande och bildande syfte och besök i andra familjer är ofta 

förekommande”25, samt att ”[f]örälskelse, förlovning eller giftermål utgör slutvinjetten.”26 

 Utöver det anmärker även Ørvig att ”[u]ppror mot lydnadsdrillen och konvenansen 

är vanliga ingredienser, men slutar nästan alltid med att flickan underkastar sig”27, samt beskriver 

hur ”[v]iktiga karaktärsegenskaper för flickboksflickan är ärlighet, hjälpsamhet, plikttrohet, 

kärleksfullhet, mjukhet och värme. Om självständighet talas det mera sällan.”28 Tillslut menar 

Ørvig att flickboken fortfarande kan klassas som en utvecklingsroman för unga flickor under 

1800-talet. Den fanns till för underhållning såväl som utveckling, för att tämja flickorna in i de 

dygder som precis nämnts. Flickbokens syfte var att upprätthålla den kvinnliga traditionella 

könsnormen under sent 1800- och tidigt 1900-tal. 

 

1.5.2 Little Women och filmadaptioner 

När det kommer till tidigare forskning kring Little Women och dess filmadaptioner, är de flesta 

artiklar jag kunde hitta om filmversionen från 1994. Karine Hollinger och Teresa Winterhalter 

har skrivit en artikel med titeln ”A Feminist Romance: Adapting Little Women to the Screen”.29 

I artikeln påpekar de hur Alcott förstärker den patriarkala samhällsordningen i sitt verk, trots att 

hon samtidigt kritiserar sin tids könsideologier. Vidare diskuterar de olika scener som regissören 

av filmen, Gillian Armstrong, har valt att ändra på eller göra om som på så sätt gör filmen mer 

feministisk och kvinnostärkande. Bland annat argumenterar de att scenen där Jo klipper av sitt 

hår (se 2.2.1) inte handlar om självutplåning, utan snarare ett sätt att resa sig över sociala 

definitioner av femininitet.30 

 Utöver det finns det en artikel skriven av Linda Grasso, ”Louisa May Alcott’s ’Magic 

Inkstand’: Little Women, Feminism, and the Myth of Regeneration”, som tar upp hur feminismen 

som skildras i 1994-filmen fortfarande existerar inom ramarna av ett heterosexuellt förhållande.31 

Grasso kritiserar filmskaparna genom att säga: ”for even in the ’enlightened’ 1990s they still 

cannot invent a new plot or ‘write beyond the ending’ of a heterosexual romance.”32  

 
25 Ørvig 1988, s. 237. 
26 Ørvig 1988, s. 237. 
27 Ørvig 1988, s. 237. 
28 Ørvig 1988, s. 238. 
29 Karen Hollinger & Teresa Winterhalter, ”A Feminist Romance: Adapting Little Women to the Screen”, i Tulsa 
Studies in Women’s Literature, vol. 18 no. 2, Tulsa: University of Tulsa 1999, s. 173–192. 
30 Hollinger & Winterhalter 1999, s. 180. 
31 Linda Grasso, ”Louisa May Alcott’s ‘Magic Inkstand’: Little Women, Feminism, and the Myth of Regeneration”, i 
Frontiers: A Journal of Women Studies, vol. 19 no. 1, Lincoln: University of Nebraska Press 1998, s. 177–192. 
32 Linda Grasso 1998, s. 185. 
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2 Analys 

2.1 Kroppen 

Det första jag ska undersöka är hur kroppen skildras i de olika versionerna, främst Jo Marchs 

kropp. Jag har valt ut två scener för att inspektera hur de i varje film och bok använder Jos kropp 

som ett sätt att förmedla hur hennes beteende sticker ut från andra flickors, samt granska hur 

omgivningen reagerar på Jos beteende. 

 

2.1.1 Jul 

2.1.1.1 1868 

Den första scenen är det första kapitlet i boken som utspelar sig någon dag innan julafton. Här 

introduceras bokens främsta karaktärer: systrarna Margaret ”Meg”, Josephine ”Jo”, Elisabeth 

”Beth” och Amy March. De är hemma och diskuterar bland annat deras drömmar och 

ambitioner, deras fattigdom och bristen på julklappar det året. Vid ett tillfälle konstaterar Amy: 

”’Jo does use such slang words’, observed Amy, with a reproving look at the long figure stretched 

on the rug.”33 Jos reaktion på denna tillrättavisning är att lägga händerna i fickorna och börja 

vissla. Amy säger åt henne att sluta och menar att det är ”so boyish”34. Jo anmärker att det är hela 

anledningen till varför hon gör det, varpå Amy svarar ”I detest rude, unlady-like girls.”35 

Meg börjar därefter påpeka brister hos både Jo och Amy. Meg anser att Jo borde sluta 

bete sig pojkaktigt eftersom hon nu har börjat sätta upp sitt hår och inte längre är en liten flicka, 

utan en ung dam. Detta reagerar Jo starkt på och svarar: 

 

 ‘I ain’t! and if turning up my hair makes me one, I’ll wear it in two tails till I’m twenty,’ cried Jo […] ‘It’s 

bad enough to be a girl, any-way, when I like boy’s games, and work, and manners. I can’t get over my 

disappointment in not being a boy.36 

 

Efter detta uttalande säger Beth att Jo måste försöka vara belåten med att ha gjort sitt namn 

pojkigare och att spela bror till resten av flickorna. Meg vänder sig sedan till Amy och säger att 

Amy kommer att bli en påverkad liten gås ifall hon inte är försiktig. Beth frågar då Meg: ”’If Jo 

 
33 Alcott 2018, s. 7. 
34 Alcott 2018, s. 7. 
35 Alcott 2018, s. 7. 
36 Alcott 2018, s. 7. 
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is a tom-boy, and Amy a goose, what am I, please?’”37, varpå Meg svarar: ”’You’re a dear, and 

nothing else’”.38 

 

2.1.1.2 1933 

I Little Women från 1933 utspelar sig denna scen på julaftonskväll och i öppningsscenen kommer 

Jo in i bild glidande på snön.39 Hon ramlar till och utropar ”Christopher Columbus!” (0.10.14), 

varpå Meg säger åt henne att inte använda ”such dreadful expression.” (0.10.16) Jo, Meg och 

Amy är på väg hem och tittar upp mot deras granne Mr. Laurences hus. Där ser de hans barnbarn, 

Laurie, kika ut genom ett fönster och Jo pekar upp mot honom. Meg säger åt Jo att inte peka, då 

det kan se ut som att Jo vinkar åt honom. Laurie går ifrån fönstret och Jo börjar då vinka och 

ropa åt honom, då hon verkar tro att han har gått därifrån och inte kan höra henne. Laurie hör 

dock detta och återvänder till fönstret för att ropa tillbaka, vilket får Jo att springa därifrån. 

 När de sedan har kommit in, går konversationen likt boken. De diskuterar fattigdom och 

jul, Amy läxar upp Jo för att använda slang, samt säger åt henne att inte vissla eftersom det är 

pojkaktigt. Meg poängterar de två flickornas brister och säger bland annat att Jo är för gammal 

för att bete sig pojkaktigt. Jos reaktion är också lik bokens och även i denna version frågar Beth: 

”Well, if Jo’s a tomboy and Amy is a goose, what am I, please?” (0.13.52) och Meg svarar: ”You’re 

a dear and nothing else.” (0.14.00). Sedan tillägger även Jo: ”We’re three ungrateful wretches 

who don’t deserve you.” (0.14.02) 

 

2.1.1.3 1949 

I versionen från 1949 visar öppningsscenen Jo som kommer springande hem.40 Hon hoppar över 

ett staket som omringar huset och ramlar när hon landar. Systrarna står i fönstret och skrattar, 

vilket får Jo att gå tillbaka för att hoppa över staketet igen och klarar då landningen. Sedan kastar 

hon en snöboll på fönstret där systrarna står och reaktionerna på systrarna är förvånade och 

häpna. 

 Konversationen när Jo har kommit in i huset är även här likt boken. Jo lägger sig ned vid 

elden med armarna upp och händerna bakom huvudet. Hon blir tillsagd för att hon visslar och 

 
37 Alcott 2018, s. 8. 
38 Alcott 2018, s. 8. 
39 George Cukor, Little Women, USA: Warner Bros, 1933. 
40 Mervyn LeRoy, Little Women, USA: Warner Bros, 1949. 
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använder slang och både Jo och Amy blir uppläxade av Meg. Scenen fortsätter med att systrarna 

upptäcker att Laurie står och tittar på dem från sitt fönster, vilket får Jo att gå upp till fönstret 

och titta tillbaka på honom. Jo börjar sedan vinka till Laurie och skrika hallå. Meg regerar på 

detta och säger: ”Jo, you’re disgracing us.” (0.09.42). Laurie vinkar tillbaka och ler, vilket betyder 

att han alltså inte tycker att det är något fel med att Jo vinkar åt honom.  

  

2.1.1.4 1994  

1994-verisonen av Little Women har knappt med denna scen alls, det är ingen dialog kring vad Jo 

och Amy har för brister eller några kommentarer om att Jo beter sig på ett pojkaktigt vis.41 Vi får 

se deras mamma läsa upp ett brev från fadern på julaftonskvällen och sedan hoppar det direkt 

till juldagsmorgonen. Denna version sticker alltså ut på det sättet. Denna film verkar inte lägga 

särskilt mycket fokus på att klargöra att Jo är en pojkflicka, utan snarare att hon bara är lite 

annorlunda från sina systrar. 

 

2.1.1.5 2019 

I versionen från 2019 utspelar sig denna scen på juldagsmorgon istället för på julaftonskvällen.42 

Scenen börjar med att systrarna är i vardagsrummet och pratar om deras önskemål och 

ambitioner i livet. Det står klart att Beth är den enda som egentligen inte har några själviska 

önskningar eftersom hon säger att det enda hon vill är att hela familjen ska vara tillsammans. 

Detta svarar Amy med att säga ”Beth is perfect.” (0.26.32) Dock tillägger hon sedan att Beth inte 

borde begränsa sig själv i sina önskningar. 

 En stund senare kastar Jo en kudde på Meg. Detta skapar en reaktion från Amy som säger 

att det är pojkaktigt att kasta kuddar, vilket leder till att Jo och Amy har ett liknande tjafs som i 

boken. Bråket slutar med att Jo kastar sig över Amy och de börjar brottas på golvet. Meg och 

Beth lägger sig också över sina två systrar och vi får se dem i en hög, brottandes på golvet. 

 

2.1.1.6 Diskussion: Jul 

Genom denna scen får mottagaren av nästan alla olika versioner veta att Jo är pojkaktig och en 

tomboy, då hon använder slang, visslar, kastar saker och gör andra saker som får henne att framstå 

som unladylike. Detta är konsekvent genom alla versioner av Little Women, förutom möjligtvis 

 
41 Gillian Armstrong, Little Women, USA: DiNovi Pictures & Columbia Pictures, 1994. 
42 Greta Gerwig, Little Women, USA: Columbia Pictures, Pascal Pictures & New Regency Pictures 2019. 
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1994-versionen. Jos tomboyism presenteras också i olika mängd och former. Vi kan även se tydligt 

hur det redan i början av berättelsen förekommer mycket av vad Abate kallar för tomboy taming.43 

Varje gång Jo gör någonting pojkaktigt, är det alltid någon som säger åt henne att inte bete sig 

på det sättet. Jos omgivning anser att hon inte bör bete sig så pojkaktigt som hon gör, vilket är 

varför hon konstant blir tillsagd att inte göra vissa saker. 

Både 1933- och 1949-versionerna har lagt till en tomboy taming i sina filmer som inte är 

med i boken, vilket är när Meg säger åt Jo att inte peka eller vinka åt Laurie i fönstret. I 1933-

filmen står Jo utanför Lauries hus och springer sedan därifrån när Laurie återvänder till fönstret. 

Detta visar på att till och med Jo någonstans förstår att hon har gått över en gräns. Det blir som 

att hon gör en sorts tomboy taming på sig själv, då även Jo förstår att hon har betett sig på ett 

opassande sätt, vilket leder till att hon springer därifrån. 

I 1949-versionen blir Jo inte förnedrad över sitt eget beteende, istället blir hon gladare 

när Laurie vinkar tillbaka till henne. Dock förekommer det tomboy taming från Meg när hon säger 

att Jo kommer att vanära familjen. Användningen av ordet digrace återkommer i denna 

filmadaption, samt även i den från 1933, och är ett begrepp som inte används särskilt mycket i 

originalverket. 

 Användningen av begreppet disgrace är en intressant detalj. Det är en sak att påstå att det 

Jo gör är pojkaktigt, vilket egentligen inte drabbar någon annan än henne själv. Det är en helt 

annan sak att mena att de handlingar som Jo utför går ut över hela hennes familj. Genom att 

säga att Jos handlingar för skam på andra också, blir straffet ännu grövre. Det är en form av 

tomboy taming som kan tänkas vara mer effektiv, då det inte endast skadar Jo själv utan även folk 

runt omkring henne. 

Från ett queerteoretiskt perspektiv innebär Jos pojkaktiga beteende att hon går emot det 

som Fanny Ambjörnsson kallar för heteronormativitet. Trots att Jo aldrig utstrålar någon 

sexualitet som avviker från det heterosexuella, sticker hon ändå ut från den samhälleliga 

heteronormativiteten genom att inte bete sig som en ”vanlig” flicka. Detta stämmer in på det 

som Ambjörnsson diskuterade om att även personer inom de traditionella normerna kan känna 

sig fastlåsa i den roll som de förväntas inta. 

Skillnaden på hur Jo bryter mot det heteronormativa ser vi tydligast när vi jämför henne 

med Beth. Det står klart i denna scen att Beth anses vara den bästa av de fyra systrarna, då hon 

uppvisar egenskaper av osjälviskhet och främst verkar bry sig om andra. Hon är bekväm med det 

 
43 Abate 2008. 
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hon har, medan de andra systrarna alla vill ha mer av någonting. Bekräftelse på att Beth är den 

”bästa” ser vi när Meg kallar henne raring direkt efter att hon har påpekat vad både Jo och Amy 

har för brister. 

Detta går att koppla till Maria Margareta Österholms teori kring Riktiga Flickor och skeva 

flickor. Som förklarat är det skillnaden mellan en flicka som bekräftar den normativa 

femininiteten och en flicka som avviker från den. Här kan vi tydligt se hur Beth är en Riktig 

Flicka som passar perfekt in i den traditionella könsnormen för en flicka under 1800-talet. Hon 

är osjälvisk, snäll, en raring och alla de dygder som flickboken, enligt Mary Ørvig, brukade 

innehålla.44 De andra systrarna, speciellt Jo, har å andra sidan själviska ambitioner och beter sig 

opassande. Att Meg berättar för både Jo och Amy vad de har för brister bevisar hur de på ett eller 

annat sätt inte passar in i den perfekta, normativa bilden av hur en flicka bör vara, medan Meg 

samtidigt inte har någonting att klaga på när det gäller Beth. 

 I filmen från 1933 har det även tillagts en replik som bekräftar hur Beth är den bästa av 

de fyra systrarna, då Jo säger att de tre övriga systrarna är otacksamma uslingar som inte förtjänar 

Beth. Detta drar hem poängen ännu mer, att Beth är idealet för hur en flicka ska vara. I versionen 

från 2019 ser vi hur Beth skildras som perfekt för att hon inte har några själviska ambitioner, 

men den version verkar samtidigt säga att det är en negativ sak att vara så osjälvisk som Beth. Amy 

säger att Beth inte bör begränsa sig själv, vilket implicerar att det inte alltid är fel att ha 

ambitioner, trots att de kan ses som självcentrerade.  

Vidare kan man anknyta Shawna McDermotts begrepp queer ambition till hur 

filmadaptionerna har använt Jos kropp för att skildra hennes pojkaktighet. Detta är något som 

förekommer ofta i versionerna från 1933 och 1949. I öppningsscenen av 1933-filmen ser vi hur 

Jo glider på isen och ramlar, samt hur Jo i 1949-versionen kommer springande hem, hoppar över 

staketet och kastar en snöboll. Dessa är sätt för filmerna att via Jos kropp påvisa hur hon beter 

sig annorlunda från en ”normal” flicka. Detta stämmer alltså inte in på McDermotts begrepp 

queer ambition, eftersom fokus ligger på hur Jo rör sig och hur hon använder sin kropp, istället 

för att lägga fokus på vad som finns inuti henne. 

Vi ser även användandet av kroppen i 2019-versionen, när Jo attackerar Amy och alla 

systrar börjar brottas på marken. Detta är inte med i boken eller i någon annan filmversion. 

Tänkbart är att det förr i tiden skulle ses som alldeles för pojkaktigt och opassande för en flicka 

att kroppsligt attackera sin syster även på film, men det är ingenting som vi reagerar på idag. 

 
44 Ørvig 1988. 
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En annan skillnad med 2019-versionen är valet att byta ut visslingen mot kastandet av en 

kudde, alltså det beteendet som Amy anklagar Jo för att vara pojkaktigt. I de äldre versionerna är 

det Jos visslande som är pojkaktigt, medan det i 2019-versionen är när Jo kastar en kudde. 

Systrarna säger i stort sett samma repliker i filmerna från 1933, 1949 och 2019, men handlingen 

som orsakar bråket skiljer sig. Detta kan tänkas vara för att dagens publik inte skulle förstå varför 

visslande är ett pojkaktigt beteende, då vissling idag inte ses som en specifikt maskulin handling. 

Det kan dock tänkas vara lättare att förstå att en kastning av en kudde är pojkaktigt, då vi även 

idag har en stereotyp att pojkar och män är mer aggressiva än flickor. 

 

2.1.2 Den första dansen 

2.1.2.1 1868 

Nästa scen jag ska titta på är när Meg och Jo går en bal hos Mrs. Gardiner, moder till Megs vän 

Sallie. Scenen börjar med att systrarna förbereder sig inför balen, då Jo konstaterar att hon har 

bränt sin klänning efter att ha stått för nära brasan. På grund av det kommer Jo inte dansa under 

kvällen, utan får istället stå mot väggen så att ingen ser den brända klänningen. Jo säger att hon 

ändå inte gillar sällskapsdans utan föredrar att flyga och springa runt när hon dansar.45 

 Därefter berättar Meg vad Jo ska tänka på att inte göra: ”[D]on’t stain [the glove], and do 

behave nicely; don’t put your hands behind you, or stare, or say “Christopher Columbus!”, will 

you?”46 Jo säger senare att hon har svårt att hålla koll på allting hon inte får göra och ber Meg att 

blinka åt henne ifall Meg ser Jo göra någonting fel. Meg svarar att det inte är ladylike att blinka, 

men att hon kommer lyfta sina ögonbryn om något är fel. Sedan fortsätter hon berätta för Jo vad 

hon inte bör göra: ”Now hold your shoulders straight, and take short steps, and don’t shake 

hands if you are introduced to any one, it isn’t the thing.”47  

När de väl kommer till balen och möter Mrs. Gardiner, får läsaren en passage i boken 

som beskriver hur Jo inte passar in bland flickorna i hennes ålder: 

Mrs Gardiner, a stately old lady, greeted them kindly, and handed them over to the eldest of her six 

daughters. Meg knew Sallie, and was at her ease very soon; but Jo, who didn’t care much for girls or girlish 

gossip, stood about with her back carefully against the wall, and felt as much out of place as a colt in a 

flower-garden. Half a dozen jovial lads were talking about skates in another part of the room, and she 

 
45 Alcott 2018, s. 30. 
46 Alcott 2018, s. 30. 
47 Alcott 2018, s. 32. 
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longed to go and join them, for skating was one of the joys of her life. She telegraphed her wish to Meg, 

but the eyebrows went up so alarmingly that she dared not stir.48 

 

Det blir tydligt hur Jo inte intresseras av flickaktiga saker, utan tycker om samma saker som 

pojkarna. Efter detta stöter Jo på Laurie, då båda två har gått och gömt sig. Jo gömmer sig för att 

hon inte kan bli uppbjuden på dans på grund av sin brända klänning och Laurie gömmer sig då 

han inte känner någon på balen och inte vill stå själv.49 Jo frågar Laurie om han ska åka till college 

snart och råkar säga ett slangord medan hon frågar. Hon blir generad, men Lauries reaktion är 

följande: ”Laurie smiled, but didn’t seem shocked, and answered, with a shrug”50. Han reagerar 

inte på att Jo använde ett slangord och verkar inte bry sig. Jo svarar att hon önskar att hon kunde 

gå på college. 

Efter en stund frågar Laurie om Jo vill dansa och hon berättar för honom att hon inte 

kan på grund av den brända klänningen. Då föreslår Laurie att de kan dansa i den långa hallen 

utanför balsalen, eftersom de kan där dansa utan att någon ser. Jo går med på det och de börjar 

dansa: ”The hall was empty, and they had a grand polk, for Laurie danced well, and taught her 

the German step, which delighted Jo, being full of swing and spring.”51 

 

2.1.2.2 1933 

I versionen från 1933 är det Mr. Laurence som håller i balen, därför är den alltså i huset bredvid 

familjen March.52 Det är även alla systrar som går på balen i denna film, inte endast Meg och Jo. 

Innan de går till balen får vi se alla systrarna komma ned från trappan, där Marmee och 

hushållerskan Hannah står. Meg, Amy och Beth kommer alla ner fint och normalt, samt får 

kommentarer från Marmee om hur vackra de är. När det är Jos tur, galopperar hon ner för 

trappan och är allmänt högljudd, samt börjar klaga över att hon har en massa hårnålar i huvudet. 

Likt boken, berättar Meg för Jo hur hon ska bete sig: ”Jo dear, do behave nicely. And don’t put 

your hands behind your back.” (0.38.01) Amy hoppar sedan in och säger: ”And above everything 

don’t say Christopher Columbus and disgrace us all!” (0.38.06) En skillnad är att Laurie i denna 

version redan är på dansgolvet när systrarna kommer till balen. Han dansar först med en flicka, 

för att sedan gå fram till Jo. Han frågar om hon ogillar att dansa, vilket gör att Jo förklarar varför 

 
48 Alcott 2018, s. 33. 
49 Alcott 2018, s. 33. 
50 Alcott 2018, s. 36. 
51 Alcott 2018, s. 37. 
52 George Cukor, Little Women, USA: Warner Bros, 1933. 
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hon inte kan dansa. Det får de att dansa i hallen bredvid balsalen, precis som i boken. Viktigt att 

notera är att deras dans är helt normal, precis som man skulle förvänta sig att de skulle dansa i 

den faktiska danssalen. Förutom att de tappar greppet om varandras händer någon gång, dansar 

de en normal dans och verkar inte hitta på en egen dans. 

 

2.1.2.3 1949 

Balscenen i filmen från 1949 är väldigt lik den från 1933.53 När alla systrarna är på väg över till 

Lauries hus säger Meg en liknande uppläxning som finns med i alla filmer, att Jo inte ska ha 

händerna bakom ryggen, inte stirra, inte strida omkring eller svära, inte säga Christopher 

Columbus. Hon tillägger också att om Jo gör något av detta kommer Jo att vanära Meg. Jo svarar: 

”I’ll be prim as a dish. Let’s be elegant or die!” (0.41.37) och direkt efter att hon har sagt detta 

hoppar hon över staketet. Amy kommenterar: ”Oh, so boyish.” (0.41.44) 

 Även i denna film får vi se Laurie dansa i början, för att sedan tala med Jo och börja 

dansa med henne i hallen. När de väl dansar så dansar de inte konstigt eller fel. Denna version 

är ännu mer pryd än den från 1933. Det är mindre hopp och de tappar aldrig grepp om varandra, 

vilket de gjorde i 1933-versionen. De dansar i stort sett perfekt i 1949-versionen, ingen löjlighet 

eller något sådant. Det verkar som att det enda som stoppar dem från att dansa i den riktiga salen 

är Jos brända klänning. Det är alltså inte för att de båda känner sig som outsiders. 

 

2.1.2.4 1994 

Även i denna film säger Meg kort till Jo vad hon inte ska göra.54 Det skiljer sig dock på vad det 

är hon säger: ”Jo, don’t eat much at supper. And don’t shake hands with people. It isn’t the thing 

anymore.” (0.13.02) När Jo sedan möter Laurie på balen är det för att Laurie också har gått och 

gömt sig, som i boken. Balen är även hemma hos Sallie i denna version, istället för Mr. Laurence. 

Laurie förklarar att han inte känner någon där och att det är därför han gömmer sig. På så sätt 

blir både Jo och Laurie outsiders som inte passar in, till skillnad från versionerna från 1933 och 

1949 där Laurie istället skildras som en karismatisk ung man som dansar. Utöver det, säger även 

Jo vid ett tillfälle: ”I’d commit murder to go to college.” (0.16.56) 

 Den största skillnaden mellan denna version och de två tidigare är sättet Jo och Laurie 

dansar på. De håller sina händer som man brukar, men det blir en komisk effekt då de gör sig 

 
53 Mervyn LeRoy, Little Women, USA: Warner Bros, 1949. 
54 Gillian Armstrong, Little Women, USA: DiNovi Pictures & Columbia Pictures, 1994. 
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löjliga med att till exempel böja sig ner och dansa lågt eller sträcka upp händerna och hoppa 

runt. De skrattar högt och när de rör på sig ser man hur de är i otakt. Jo kommenterar hur hon 

brukar dansa den manliga delen hemma med Meg och att hon är van vid att leda. De verkar inte 

ta det på alltför mycket allvar och är inte rädda för att vara löjliga eller konstiga. 

 

2.1.2.5 2019 

Filmen från 2019 innehåller också en snapp uppläxning av Meg när de precis har kommit till 

balen om vad Jo inte ska göra: ”Don’t stare, don’t put your hands behind your back, don’t say 

”Christopher Columbus”, don’t say ”capital”. Don’t shake hands. Don’t whistle.” (0.12.54) När 

hon möter Laurie, börjar Jo tala om hur hon egentligen vill vara ute och strida med sin fader i 

kriget, samt att hon ”can’t get over [her] disappointment with being a girl.” (0.14.47) 

I 2019-versionen är det ännu mer anmärkbart hur Jo och Laurie inte bryr sig om att dansa 

ordentligt eller normalt. I denna version dansar de rent ut sagt extremt löjligt. De börjar med att 

gå hand i hand på ett propert sätt, speciellt när de är precis vid fönsterna där man kan se in till 

balsalen. När de sedan står mellan fönsterna, börjar de flänga armarna, hoppa upp och ned, 

skaka på huvudena och snurra omkring. De vet alltså att de är konstiga och gömmer sig från 

människorna inne i stora salen, men de är så pass bekväma med varandra att de kan släppa loss 

när ingen annan ser. 

 

2.1.2.6 Diskussion: Den första dansen 

Även i denna scen när Jo går på bal visar hur hon bryter mot heteronormativitetens regler. Vi 

ser det extra tydligt i boken när hon längtar efter att gå och diskutera skridskor med pojkarna, 

samt hur ointresserad hon verkar av tjejsnack. Vi ser också mycket tomboy taming i denna scen, i 

alla versioner. Här blir Jo uppläxad kring vad hon inte bör göra när hon är omringad av andra 

människor. Hon är så pass ur kontakt från de sociala normerna att hon själv erkänner att hon 

inte kan hålla koll på dem. Det faktum att hon inte förstår att blinkning är un-ladylike och att 

Meg måste berätta även det för Jo, bekräftar hur lite Jo har koll på sin samtids könsnormer. 

Megs tomboy taming av Jo är sig lik i alla filmadaptioner. I 1933-versionen har de tillagt en 

kommentar om hur Jo kommer vanära hela familjen om hon fortsätter bete sig som hon gör. 

Det intressanta i filmen från 1949 är hur Jo hoppar över ett staket det första hon gör efter att ha 

blivit tillsagd om allt som hon inte bör göra. Trots att hon säger att hon ska sköta sig, bryter hon 
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direkt mot det. Sedan är det också intressant hur det alltid är någon som måste kommentera på 

Jos beteende. Inte en enda gång kan omgivningen låta bli att reagera på det. 

 Den som skiljer sig mest när det gäller tomboy taming är 1994-filmen. Här motiverar Meg 

varför Jo inte ska skaka hand, genom att säga att det inte är en trend längre istället för att 

argumentera att det är pojkaktigt. Visserligen är denna replik med i originalverket från 1868, 

men valet 1994-filmen har gjort att endast ha med detta som uppläxning – och inte någon av alla 

andra saker som sägs i boken – tar bort fokus på könsnormer och vad som är pojkaktigt respektive 

flickaktigt. Istället handlar det om att Jo inte ska göra något för att det helt enkelt inte är inne 

längre. 

Som tidigare nämnt, fokuserar versionerna från 1933 och 1949 på Jos kropp och hennes 

fysiska beteende. Detta kan vi se även i denna scen, speciellt i hur Jo galopperar ned för trappan 

samt hur hon i 1949-versionen hoppar över staketet. Jos icke-feminina sätt att ta sig ned för 

trappan och hoppet över staketet är en indikation på hur hon skiljer sig från de andra systrarna. 

En viktig skillnad mellan de olika filmadaptionerna när det gäller denna scen är hur Jo 

och Laurie dansar. I boken säger Jo att hon endast gillar att dansa flygande och när hon och 

Laurie sedan dansar verkar det som en hoppig dans, men det är fortfarande en etablerad och 

socialt accepterad dans. De hittar alltså inte på sin egen dans, utan håller sig fortfarande till en 

dans som redan existerar. I versionerna från 1933 och 1949 dansar de också helt normalt. De 

håller sig också till en traditionell stil och de gör sig inte löjliga eller dansar fult. I de två senaste 

versionerna från 1994 och 2019, dansar de istället mycket löjligare. De hittar spontant på dansen 

och bryr sig inte om att dansa fint. 

Vi ser alltså en skillnad mellan de två tidigare filmerna och de två senare. I de två tidigare 

versionerna blir det lite av en motsägelse hur de har valt att använda Jos kropp. I både 1933- och 

1949-versionerna får vi se Jo springa, vissla, hoppa över staket och använda sin kropp på ett 

pojkaktigt sätt. Filmerna har valt att fokusera på den fysiska kroppen, men trots det så dansar de 

i denna scen fortfarande normalt och ”som man ska”. Ett antagande till varför det är så skulle 

kunna vara att man under den tiden som filmerna kom ut fortfarande hade en stark danskultur, 

att det fortfarande var ett socialt krav att kunna dansa bra. Därför var det kanske ett för starkt 

steg att ha karaktärerna dansa löjligt, eftersom det inte hade varit accepterat under den tidsperiod 

som filmerna kom ut. 

Idag ser vi istället inte lika starkt på att man ska kunna dansa ordentligt för att vara en 

respektabel människa i samhället. Därför är det inte för tittarna anmärkningsvärt att 
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karaktärerna förlöjligar sig själva när ingen kan se dem. Ingen i publiken skulle höja på 

ögonbrynen över detta, så som de kanske skulle ha gjort år 1933. Detta är endast en spekulation, 

men det är inte helt orimligt att skillnaden på hur man har valt att skildra denna scen kan ligga 

i hur våra sociala normer har förändrats. 

En annan viktig aspekt är hur 1994-versionen har med en kommentar om att Jo vill gå 

på college, men inte har med något annat – som till exempel att hon vill vara med i kriget eller 

önskar att hon var en pojke. Detta är ett sätt att visa att Jo har ambitioner och vill mer med sitt 

liv, utan att säga att hon nödvändigtvis vill vara en pojke. Det är en stor skillnad mellan att vilja 

fortsätta studera och att vara besviken på vilket kön man har. Detta är ett tydligt exempel på vad 

McDermott menar med queer ambition. 1994-filmen skildrar vad som finns i Jos hjärta, hennes 

ambitioner och drömmar – inte hennes fysiska attribut. Det som gör Jo till en pojkflicka är att 

hon vill utveckla sin hjärna, inte det faktum att hon hoppar över staket. 

 

2.2 Utseende 

Det andra som nu ska undersökas är utseende. Detta skiljer sig från kroppen, då det handlar om 

hur karaktärerna ser ut snarare än hur de använder sig av sin kropp. Det handlar alltså inte längre 

om beteenden som att springa och hoppa, utan snarare hur omgivningen reagerar när 

karaktärerna förändrar sitt utseende. Jag har valt ut två scener som handlar om två olika 

karaktärer. Den ena handlar om Jo, som ändrar sitt utseende mot det mer maskulina hållet och 

den andra handlar om Meg, som ändrar sitt utseende mot det mer feminina. 

 

2.2.1 Jo klipper av sitt hår 

2.2.1.1 1868 

I mitten av bokens gång får familjen March ett telegram om att Mr. March har blivit skadad i 

kriget. Marmee bestämmer sig för att åka till honom och för att få ihop tillräckligt med pengar 

för resan, klipper Jo av sitt hår och säljer det. När Jo sedan visar upp det för sin familj, är de 

första reaktionerna följande: ”As she spoke, Jo took off her bonnet, and a general outcry arose, 

for all her abundant hair was cut short. ‘Your hair! Your beautiful hair!’ ‘Oh, Jo, how could you? 

Your one beauty.’ ‘My dear girl, there was no need for this.’”55 Beth går fram till Jo och kramar 

om Jos huvud, varpå Jo säger:  

 

 
55 Alcott 2018, s. 187. 
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‘It doesn’t affect the fate of the nation, so don’t wail, Beth. It will be good for my vanity; I was getting too 

proud of my wig. It will do my brains good to have that mop taken off; my head feels deliciously light and 

cool, and the barber said I could soon have a curly crop, which will be boyish, becoming, and easy to keep 

in order. I’m satisfied; so please take the money, and let’s have supper.’56 

 

Marmee säger att hon inte är tillfredsställd med denna händelse, trots att hon inte kan klandra 

Jo för vad hon har gjort eftersom hon vet att Jo frivilligt uppoffrade sin fåfänga. Marmee säger 

dock att det inte var nödvändigt och att hon är rädd för att Jo kommer att ångra sig.57 Mamman 

säger alltså att hon förstår varför Jo har gjort det, men hon är ändå inte tillfredsställd och verkar 

inte heller särskilt tacksam över det. 

Efter att ha förklarat mer utvecklat varför Jo klippte sitt hår, säger Marmee: ”Thank you, 

deary”58. I narrationen nämns det även att något i Marmees ansiktsuttryck gjorde att flickorna 

ändrade ämne och började tala om gladare saker. Detta indikerar att trots att Marmee tackar Jo 

för vad hon har gjort, är det fortfarande något som gör henne ledsen. 

 

2.2.1.2 1933 

Denna scen är hyfsat kort i 1933-verisonen och den första reaktionen som alla i rummet får när 

de får se Jos klippta hår är i stort sett likadan som i alla andra filmer och i boken.59 Jo tar av sig 

sin hatt och familjen March flämtar till och säger: ”Jo, your hair!” (0.54.50) Sedan börjar alla 

prata i mun på varandra och Marmee uttrycker: ”Jo, you shouldn’t have!” (0.54.53) Efter att 

systrarna och Marmee har reagerat på att se Jos korta hår, kommer Laurie in i rummet. Han 

fryser till så fort han ser Jo och säger ”Christopher Columbus!” (0.55.25) På detta svarar Jo: 

”Well, it’s boyish, becoming and easy to keep in order.” (0.55.28) Sättet hon säger det på får det 

att låta som att hon försöker försvara sig själv och rättfärdiga varför hon har gjort det. Sedan 

anmärker hon på att Marmee kommer missa sitt tåg och efter det säger ingen något mer om Jos 

hår. 

 

2.2.1.3 1949  

 
56 Alcott 2018, s. 187–188. 
57 Alcott 2018, s. 188. 
58 Alcott 2018, s. 189. 
59 George Cukor, Little Women, USA: Warner Bros, 1933. 
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Även i denna version flämtar familjen till när de ser Jos hår, både Marmee och Beth 

kommenterar hur vackert hennes hår hade varit.60 Jo svarar som i boken: ”Oh, it doesn’t affect 

the fate of the nation so don’t wail, Beth.” (1.08.44) Det som skiljer sig mest i denna version är 

Lauries reaktion. Även här kommer Laurie in i rummet och stannar chockat till så fort han ser 

Jo. Han säger: ”Christopher Columbus! What have you done to yourself? You look like a 

porcupine.” (1.08.49) 

Marmee säger till Jo att hennes hår kommer att växa tillbaka och bli vackert igen, men 

att Jo aldrig kommer att vara mer vacker än hon är just nu. Denna positiva bemötning från Jos 

familj fortsätter sedan med att Meg vänder sig mot Laurie och säger: ”I like it.” (1.09.05) Tittaren 

förstår med sättet hon säger det på och hennes ansiktsuttryck att hon försöker säga emot Lauries 

kommentar om att Jo ser ut som ett piggsvin, alltså att hon försvarar Jo. Amy håller med och 

säger: ”So do I. It’s strangely becoming.” (1.09.17) 

 

2.2.1.4 1994 

I versionen från 1994 är de första reaktionerna flämtningar och den enda som egentligen reagerar 

särskilt starkt är Amy.61 Hon säger: ”Jo, how could you? Your one beauty!” (0.47.33) Jo svarar att 

det inte kommer att påverka unionens tillstånd och att det växer tillbaka. Sedan hör man någon 

säga ”It suits you.” (0.47.40), samtidigt som Marmee omfamnar Jo. Efter det är det ingen mer 

reaktion på Jos hår. 

 För att jämföra med de äldre filmversionerna, ska vi även ta en snabb titt på vad Laurie 

gör under denna scen. Laurie står i bakgrunden under hela scenen och säger ingenting. Det går 

att se ett litet småleende på hans läppar i någon sekund, men för det mesta står han i 

dörröppningen till rummet med en allvarlig blick och tittar på medan familjen March omfamnar 

varandra. 

 

 

2.2.1.5 2019 

Även i denna version är de första reaktionerna flämtningar och kommentarer om Jos hår.62 Vi 

får snabbt se Mr. Laurence, John och Laurie stå en bit bort i rummet. John skrattar till och tittar 

 
60 Mervyn LeRoy, Little Women, USA: Warner Bros, 1949. 
61 Gillian Armstrong, Little Women, USA: DiNovi Pictures & Columbia Pictures, 1994. 
62 Greta Gerwig, Little Women, USA: Columbia Pictures, Pascal Pictures & New Regency Pictures 2019. 
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på Laurie. Laurie småler lite generat och vänder sig om. Dock är det ingenting som antyder att 

Laurie skäms över Jo, utan snarare att han tycker det är roligt. 

 Amy kommenterar att håret var Jos enda skönhet och Hannah säger att Jo ser ut som en 

pojke. Jo svarar återigen att det inte förändrar nationens tillstånd. Marmee kommer fram till Jo 

och säger att hon är stolt över att Jo är hennes dotter. Här ser vi alltså positiva reaktioner på det 

faktum att Jo gjorde något som kan anses som pojkaktigt. Dock har denna version valt att ta med 

Jos självkritik: ”I was crazy to do something for Father. It’ll be good for my vanity anyway.” 

(1.12.39) På detta svarar Meg: ”That would be nice”, samtidigt som Amy säger till Beth: ”You 

never do that”, och Hannah säger: ”This isn’t what I wanted for her.” (1.12.43) Efter detta går 

Jo fram till Laurie och kramar om honom. Laurie rufsar sedan till Jos hår på ett tillgivet och 

nästan kärleksfullt sätt. 

 

2.2.1.6 Diskussion: Jo klipper av sitt hår 

Fokus i denna scen är alltså hur omgivningen reagerar på Jos avklippta hår. Detta är en handling 

som går stark emot heteronormativa regler, eftersom kvinnor ska uppfattas som feminina och 

kort hår i allmänhet inte ses som feminint – speciellt inte under 1800-talet. I boken får Jo främst 

dåliga eller neutrala reaktioner på sin handling. Det är ingen som ger en aktivt positiv reaktion. 

Till och med Jo kritiserar sig själv när hon försöker rättfärdiga det hon har gjort genom att säga 

att det kommer vara bra för hennes fåfänga. Detta indikerar alltså att hon har blivit så van vid 

det Abate kallar för tomboy taming och att bli kritiserad av alla de saker hon gör fel, att hon nu 

själv har börjat kritisera sina egna handlingar. 

 Det framgår att Jo gjorde detta som en uppoffring för sin fader, men trots det kan 

familjen, speciellt Marmee, inte riktigt acceptera det. Dessa negativa reaktioner på det faktum att 

det enda Jo egentligen gjorde var att klippa av sitt hår, bevisar hur indoktrinerat feminina 

könsroller var under denna tid. Marmee tackar Jo, men bekräftar aldrig att hon uppskattar 

uppoffringen som Jo har gjort. 

 1933-versionen är hyfsat kort och bär många likheter till boken. Det är inte särskilt starka 

reaktioner och de går snabbt vidare till nästa sak. I 1949-versionen ser vi dock en stor förändring 

från boken, då vi får se hur Jo bli bemött med positiva reaktioner från sin familj. Här bekräftar 

Marmee ett pojkaktigt beteende, istället för att avvisa eller kritisera det. Det är en viktig scen 

eftersom det är den enda gången i hela berättelsen som Jo får en positiv bemötning efter att ha 

gjort någonting icke-flickaktigt. Det är ännu mer intressant eftersom Jo inte bemöts positivt i 
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boken, utan endast i filmerna. Här har filmen progressivt förändrats genom att ha en scen där 

Jo får ett bra bemötande för sin pojkaktiga handling. 

 1994-versionen är inte särskilt anmärkningsbar. Marmee är tacksam och Amy, som är 

den systern som är mest fåfäng, är den enda som egentligen har en stark reaktion mot det. Som 

tidigare nämnt argumenterar Hollinger och Winterhalter att denna scen är kort och inte särskilt 

anmärkningsbar för att det ska skildra hur det inte är en särskilt stor sak att klippa av sitt hår.63 

De menar helt enkelt att regissören Armstrong har bagatelliserat scenen med flit. 

2019-versionen är intressant då den filmen har valt att ha med Jos kommentar om sin 

egna fåfänghet. Vi ser först hur Jo får positiva reaktioner för vad hon har gjort, men sedan hur 

hon använder tomboy taming på sig själv trots att ingen annan har kritiserat henne. Hon är alltså 

så van vid att bli kritiserad när hon gör någonting pojkaktigt att hon inte kan låta bli att göra det 

själv när ingen annan gör det mot henne. 

 Utöver Marmees reaktion, är den andra viktiga reaktionen Lauries. Specifikt hur 1933- 

och främst 1949-versionerna har valt att tillägga en reaktion från Laurie. I 1949-versionen 

förolämpar Laurie Jo och lägger en stark dömande åsikt på det hon har gjort. Vid detta tillfälle i 

berättelsen antas Laurie vara bokens kärleksintresse och därför ger det en stor betydelse att Laurie 

har en sådan stark reaktion på Jos nya utseende. 1949-versionen kan acceptera att Marmee är 

stolt över Jo, men den kan dock inte låta kärleksintresset acceptera det rakt av. Detta betyder 

alltså att en annan kvinna kan se den starka uppoffring som Jo har gjort och bortse från hur hon 

nu ser ut, men den enda mannen i scenen är fortfarande fokuserad på utseende. Kvinnor har 

genom alla tider blivit starkt förknippade med sina utseenden via den manliga blicken och 

rimligtvis är det därför som Laurie inte kan skilja Jos person från hennes utseende. 

Tillägget med att både Meg och Amy sedan försvarar Jo mot Laurie, gör det klart att till 

och med familjen March, som normalt sett brukar rätta Jo när hon gör pojkiga saker, kan 

acceptera ett pojkaktigt beteende för rätt anledning. Samtidigt kan Laurie, som normalt sett är 

helt okej med att Jo beter sig som en pojke, inte acceptera att Jo nu utseendemässigt ser ut mer 

som en pojke. 

Lauries reaktion skiljer sig sedan stort i 1994- och 2019-filmerna, då Laurie inte verkar ha några 

problem med Jos korta hår i de senare versionerna. I filmen från 2019 verkar det snarare som att 

han tycker om det, som att det är karaktäristiskt för Jo att göra en sådan spontan sak. 

 

 
63 Hollinger & Winterhalter 1999. 
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2.2.2 Megs besök hos Annie Moffat 

2.2.2.1 1868 

I det nionde kapitlet av boken Little Women blir Meg inbjuden att bo hos sin vän Annie Moffat 

i två veckor. När Meg kommer dit integrerar hon sig snabbt i världen av de som är rikare än 

henne. Läsaren får se henne njuta av kvällarna och dansa ”to her heart’s content”.64 Det framgår 

tydligt att Meg njuter av att vara där och har roligt under sin vistelse. Under en av kvällarna håller 

Moffat-familjen i en stor bal och inför denna bal lånar Annie Moffat ut en klänning till Meg, 

samt piffar upp henne med smink, accessoarer och andra fina saker. Detta verkar Meg också 

tycka är roligt. I ett stycke skriver Alcott: 

 

As Meg went rustling after, with her long skirts trailing, her ear-rings tinkling, her curls waving, and her 

heart beating, she felt as if her ‘fun’ had really begun at last, for the mirror had plainly told her that she 

was ‘a little beauty’.65  

 

Det blir tydligt att Meg njuter av denna tillställning. På balen träffar Meg sedan Laurie, som är 

där på Jos förfrågan för att se hur det är med Meg: 

 

She was flirting her fan, and laughing at the feeble jokes of a young gentleman who tried to be witty, when 

she suddenly stopped laughing, and looked confused; for, just opposite, she saw Laurie. He was staring at 

her with undisguised surprise, and disapproval also, she thought; for, though he bowed and smiled, yet 

something in his honest eyes made her blush, and wish she had her old dress on.66 

 

Meg har roligt, skrattar, skämtar och nästan flirtar med de andra gästerna på balen, men så fort 

hon ser Laurie slutar hon skratta. Lauries dömande blick är tillräcklig för att Meg direkt ska sluta 

ha roligt och istället bli fundersam över varför Laurie ser så kritiskt mot henne. När de börjar 

prata frågar Meg om Laurie tycker om hur hon ser ut, varpå Laurie svarar att han inte gör det. 

När Meg frågar varför, tittar Laurie på Megs uppgjorda hår, bara axlar och trimmade klänning 

och svarar sedan: ”I don’t like fuss and feathers.”67 Detta gör Meg upprörd, vilket leder till att 

hon går därifrån och säger till Laurie: ”You are the rudest boy I ever saw.”68 

 
64 Alcott 2018, s. 101. 
65 Alcott 2018, s. 105–106. 
66 Alcott 2018, s. 107. 
67 Alcott 2018, s. 108. 
68 Alcott 2018, s. 108. 
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 Endast några rader senare går Laurie fram till Meg för att be om ursäkt för sin otrevlighet. 

Meg reagerar med att säga: ”’I’m afraid it will be too disagreeable to you,’ said Meg, trying to look 

offended, and failing entirely.”69 Hon säger alltså emot Laurie, men avslöjas på en gång då hon 

egentligen inte är sur på Laurie, utan har vid detta tillfälle förstått att hon har betett sig illa. 

Laurie svarar genom att säga att han inte må tycka om klänningen, men att Meg själv är underbar. 

Detta får Meg att le och det blir tydligt att hon har förlåtit Laurie. 

 Laurie fortsätter dock bete sig överbeskyddande mot Meg även efter detta. Vid ett tillfälle 

går han fram till Meg och viskar att hon kommer få sprängande huvudvärk imorgon ifall hon 

dricker för mycket champagne. Han argumenterar för att Marmee inte skulle tycka om det. Megs 

svar på detta är:  ”I’m not Meg, tonight; I’m ’a doll’, who does all sorts of crazy things. Tomorrow 

I shall put away my ’fuss and feathers’, and be desperately good again”.70 Detta betyder att Meg 

fortfarande njuter av tillställningen av att vara uppsmyckad, trots att hon vet att hon egentligen 

inte borde tycka om det. Laurie verkar inte gilla detta svar och går missnöjt därifrån. Meg 

fortsätter dansa, flirta, samtala och fnissa hela kvällen, medan Laurie skandaliserat tittar på. 

 När Meg sedan har kommit hem igen, erkänner hon för Marmee och Jo vad som skedde 

hos Annie Moffat. Marmees reaktion på detta är:  

 

I was very unwise to let you go among people of whom I know so little; kind, I dare say, but worldly, ill-

bred, and full of these vulgar ideas about young people. I am more sorry than I can express, for the mischief 

this visit may have done you, Meg.71  

 

Marmee blir inte arg på Meg, utan snarare blir hon besviken på sig själv för att hon lät Meg åka 

från första början. Detta kanske egentligen inte är mycket bättre, då det antyder att Meg är så 

oförmögen att inte bli påverkad av sin omgivning att Marmee borde ha vetat bättre än att låta 

Meg åka iväg till ett ställe där hon kunde bli vilseledd. Dock är det värt att notera att Meg i alla 

fall inte får någon tillsägning eller disciplinering för sitt beteende, som vi ofta ser Jo få. 

 

2.2.2.2 1994 

Denna del av berättelsen är endast med i de två nyaste filmerna, därför fortsätter jag nu med 

1994-versionen. I den här versionen får vi se Meg på balen, omringad av män, drickandes 

 
69 Alcott 2018, s. 108. 
70 Alcott 2018, s. 110. 
71 Alcott 2018, s. 112. 
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champagne och skrattandes.72 Laurie kommer upp till Meg och säger: ”Miss March. I thought 

your family were temperance people.” (0.41.22) Meg ser på en gång generad ut och de två går 

ifrån sällskapet för att tala privat.  

Medan de går därifrån börjar Meg lägga sin hand över sitt bröst, liksom för att gömma 

sin urringning. Laurie säger till henne att inte täcka över, eftersom det kanske finns en eller två 

män som fortfarande inte har sett all hennes charm. Detta är tydligt att det är sarkasm, då Laurie 

egentligen kritiserar Meg för att hon har en sådan urringad klänning på sig. På endast några 

sekunder har Laurie alltså lyckats kritisera Meg två gånger; först genom att kritisera att hon 

dricker champagne när hennes familj avstår från alkohol, en detalj som för övrigt inte är med i 

boken, och sedan genom att sarkastiskt kommentera att hon visar för mycket hud. Megs svar på 

hans sarkastiska kommentar är att förklara hur tjejerna klädde upp henne och att hon faktiskt 

gillar det. Laurie börjar röra lite på hennes klänning och frågar: ”What do you call this?” (0.41.48) 

Detta får Meg att föra undan hans hand och irriterat gå därifrån. 

I nästa scen sitter Meg på en bänk och tar bort sitt läppstift. Laurie kommer upp till 

henne och ber om ursäkt. Meg svarar med att be Laurie att inte berätta för Jo hur hon har betett 

sig. Det betyder alltså att Meg nu har accepterat vad Laurie har sagt och håller med honom, trots 

att hon själv faktiskt tyckte att det var roligt. Senare i konversationen kommenterar Meg på 

klänningen när hon ska ställa sig upp: ”Oh! This ridiculous dress, I’ve been tripping over it all 

night.” (0.42.45) Här ser vi återigen hur hon helt har ändrat vinkel efter att Laurie kritiserade 

henne. 

 I scenen efter detta har Meg kommit hem igen och hon, Marmee och Jo ligger i sängen 

och pratar. Här har denna version lagt in en kommentar om mäns och kvinnors roller i 

samhället. Jo säger att hon inte tycker om att folk spekulerar kring Meg och Lauries förhållande, 

varpå Marmee svarar: ”And nothing provokes speculation more than the sight of a woman 

enjoying herself.” (0.43.94) Därefter frågar Meg varför Laurie kan göra vad han vill, flörta och 

dricka champagne utan att någon bryr sig. Marmee svarar: ”Well, I suppose for one, practical 

reason. Laurie is a man and as such, he may vote, hold property and pursue any profession he 

pleases. And so he is not so easily demeaned.” (0.43.16) 1994-versionen har alltså valt att lägga 

in en aktiv kommentar på hur samhället såg ut under denna tid och kring hur kvinnor inte hade 

samma rättigheter som män. 

 

 
72 Gillian Armstrong, Little Women, USA: DiNovi Pictures & Columbia Pictures, 1994. 
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2.2.2.3 2019 

I filmen från 2019 börjar scenen med att vi återigen får se Meg ha roligt och njuta av sin 

omgivning.73 Hon skrattar, konverserar livligt och hennes väninna säger till henne att alla älskar 

henne. Laurie kommer upp till Meg och överraskar henne. Han kritiserar det faktum att Meg 

dricker champagne, då han pekar på hennes glas och konstaterar att hon kommer få huvudvärk 

imorgon. Meg ser skyldig ut i någon sekund och försöker sedan ändra samtalet genom att fråga 

Laurie om han gillar hur hon ser ut. Laurie svarar nej och förklarar att han inte tycker om ”fuss 

and feathers” (0.58.55). På detta svarar Meg, som i boken: ”You’re the rudest boy I ever saw” 

(0.58.58) och går sedan därifrån.  

 I nästa scen får vi se Meg sitta på en soffa och se upprörd ut. Laurie sätter sig bredvid 

henne, ber henne att förlåta honom och att dansa med honom. Här hör vi en till replik från 

boken, då Meg säger: ”I’m afraid it would be too disagreeable for you.” (1.00.34) Laurie svarar 

med att säga att han inte gillar klänningen, men att Meg är underbar. Detta gör att Meg förlåter 

Laurie och ber Laurie att inte säga någonting till Jo. Hon tillägger: ”Let me have my fun tonight. 

I’ll be desperately good for the rest of my life.” (1.00.54) Scenen slutar med att Meg och Laurie 

dansar glatt i balsalen. 

 

2.2.2.4 Diskussion: Megs besök hos Annie Moffat 

Det vi kan utgöra från denna scen är hur Lauries beteende mot Meg påminner om hur familjen 

beter sig mot Jo. Lauries reaktioner är likt tomboy taming, fastän Meg inte är en pojkflicka. Han 

kritiserar det han själv anser är fel och trots att Meg tycker om att göra de sakerna, lyssnar hon 

på Laurie och inser att hon har betett sig opassande. Detta är väldigt likt Jo när hon kritiserar 

eller anpassar sig själv för att hon är van vid att alla andra alltid säger åt henne hur hon ska bete 

sig. Men, likt Meg, betyder det inte att Jo ogillar att göra de sakerna som anses opassande – det 

är bara att samhället säger att det är dåligt. 

 Om vi sedan ska jämföra detta med filmversionerna, ser vi hur Laurie är lika dömande i 

de båda filmerna. Dock är han mer dömande i 1994-versionen. Han kritiserar starkt Meg och 

Meg verkar acceptera hans kritik på en gång, trots att hon själv hade roligt och njöt av 

tillställningen innan han kom. I 2019-versionen ser vi istället Meg göra lite mer motstånd mot 

Laurie, till en början. Hon säger att Laurie är otrevlig, samt är stöddig efter att Laurie har bett 

 
73 Greta Gerwig, Little Women, USA: Columbia Pictures, Pascal Pictures & New Regency Pictures 2019. 
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om ursäkt. Hon förlåter honom tillslut, men vi ser ändå någon typ av motstånd, vilket inte är 

med i 1994-versionen. 

I 2019-verisonen ser vi även Meg be Laurie att få fortsätta ha roligt just den kvällen och 

sedan gå med på att vara duktig för resten av hennes liv. Detta stärker det faktum att Meg faktiskt 

tycker att det är roligt att vara uppsminkad, dansa, flirta och socialisera, men att hon går med på 

att vara duktig för att Laurie och hennes familj vill att hon ska vara det. Hon vill alltså inte 

anpassa sig, men hon gör det ändå för att samhället säger att hon borde. 

 En till intressant aspekt är hur Marmee reagerar på Megs beteende i filmen från 1994 

och hur det skiljer sig från boken. I boken skyller Marmee på sig själv och tycker att det är hennes 

fel för att hon lät Meg åka från första början och förminskar på så sätt Megs egna omdöme. I 

1994-versionen lägger Marmee inget dömande i Megs beteende, det är inte en enda kommentar 

om att Meg har betett sig illa. Istället ligger kritiken på samhällets och samtidens könsnormer. 

Filmen har alltså valt att lägga kritiken på samhället istället för den enskilda individen. 
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3 Slutsatser 

I början av denna uppsats presenterade jag tre frågeställningar: 

- Hur reagerar omgivningen när karaktärerna i Little Women beter sig avvikande 

från den traditionellt kvinnliga könsnormen?  

- Hur skildras det avvikande beteendet? 

- Vad finns det för skillnader mellan de olika versionerna? 

 

Efter analysen går det nu att besvara dessa frågor. Först och främst framgår det i alla versioner att 

Jo bryter mot heteronormen och avviker från den normativa kvinnliga könsrollen. Det sker även 

tomboy taming i alla versioner. Reaktionerna på det avvikande beteendet är nästan alltid negativa. 

Varje gång Jo gör någonting pojkaktigt får hon suckar, blickar, kommentarer eller uppläxningar. 

Vi ser endast en positiv reaktion på en pojkaktig handling och det är specifikt för 

filmversionerna, det är alltså inte med i originalverket. Det går även att konstatera att ett 

avvikande beteende som är mer feminint, likt det Meg har, är mer accepterat än ett avvikande 

beteende som är mer maskulint, likt det Jo har. 

Hur detta avvikande beteende skildras skiljer sig i de olika versionerna. I de tidigare 

filmerna, från 1933 och 1949, har man valt att skildra Jos avvikande beteende i hur hon använder 

sin egen kropp. I de senare filmerna, från 1994 och 2019, har man istället valt att använda Jos 

ambition, drömmar och mål i livet som ett sätt att visa att hon sticker ut från andra flickor 

runtom henne. I de senare versionerna ser vi alltså mer av queer ambition än fysiska attribut, vilket 

stämmer bra överens med McDermotts påstående att det är just queer ambition som utgör en 

pojkflicka i dagens samhälle. Vi kan alltså se bevis på att hennes tes stämmer, hur man förr i 

tiden fokuserade mer på fysiska attribut och att man idag fokuserar mer på pojkflickans 

ambitioner. 

Trots användandet av Jos kropp för att skildra henne som pojkflicka, ser vi ändå hur det 

finns vissa sociala regler och normer i de tidigare filmerna. Det förekommer mycket springande 

och hoppande från Jo i filmerna från 1933 och 1949, men ändå dansar hon fortfarande normalt 

och fint. I de två senare versionerna, från 1994 och 2019, dansar Laurie och Jo löjligt och 

konstigt, som att de inte bryr sig alls om några sociala koder. I 2019-versionen får vi även se Jo 

och systrarna brottas i en hög på marken, vilket inte inträffar i någon annan version. Det finns 

alltså en skillnad i var gränsen går för de olika filmerna när det gäller kroppen och hur fritt en 
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flicka faktiskt får använda den, samt vilka implicita sociala koder som fortfarande existerar i de 

olika versionernas samtid. 

 Utöver det finns det många småskillnader mellan de olika versionerna. Bland annat hur 

1994-versionen har lagt till samhällskritik och hur filmen från 1949 har lagt större vikt i Lauries 

reaktion på Jos nya, pojkiga utseende. Som helhet går det dock att konstatera att det finns tydliga 

skillnader i hur Jo som pojkflicka har skildrats mellan de olika filmerna, då de senare filmerna 

har fokuserat mer på Jo som en ambitiös författare och självständig kvinna, medan de tidigare 

versionerna istället skildrar henne mer som en pojkig liten flicka som gillar att springa omkring 

och inte vara särskilt seriös.  

 Även fast alla versioner fortfarande är lika varandra i många anseenden, går det alltså att 

utgöra en skillnad i hur de har valt att skildra könsnormer och Jos pojkflickiga karaktär. Det går 

även att koppla detta till samtidens sociala koder och normer för varje enskild version, samt hur 

dessa har förändrats genom årens gång. Vi lever inte längre i samma tid som Louisa May Alcott 

och denna uppsats bevisar hur det går att se skillnaderna som har skett i vårt samhälle under 

dessa 100 år. 
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