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Abstract  
 

• Titel: Jungfru i nöd? En kvalitativ studie om hur Disney prinsessor gestaltas i film 

• Författare: Sonia Mesrouj och Susanne Gillberg 

• C-termin, Termin 5, 2016 

• Antal ord i uppsatsen: 21 797 

 

Disney har tidigare kritiserats för att de använder typiska könsroller, som exempelvis passiva 

kvinnor och modiga män. Därför har vi valt att studera hur sex Disney prinsessor gestaltats 

från 1930-talet till 2010-talet. Vårt syfte var att undersöka om kvinnan hade stereotypa roller 

och hur gestaltningen sett ut genom åren. För att fullborda vårt arbete har vi gjort en kvalitativ 

innehållsanalys med hjälp av en semiotisk analys. För att fastställa prinsessans utseende och 

personlighet har vi utgått från Margareta Rönnbergs kategoriseringar på feminina rolltyper i 

sagor. Med hjälp av genusteori och feministisk forskning har vi analyserat könsrollerna i 

filmerna och kommit fram till att de tidigaste prinsessorna är opersonliga och i ständigt behov 

av en man. De senare prinsessorna har utvecklats till mer självständiga kvinnor som får både 

karriär och kärlek.  

 

 

 

 

Nyckelord: Könsroller, stereotyper, genus, Disney, skönhet, prinsessor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

 

Inledning…………………………………………………………………………………......4 

Problemformulering………………………………………………………………………..…5 

Bakgrund…………………………………………………………………………………..….6 

Disneyprinsessan…………………………………………………………………………..… 6 

Teori……………………………………………………………………………………..……8 

Genusteori…………………………………………………………………………………….8 

Feministisk kritik…………………………………………………………………………......8 

Genus i filmer…………………………………………………………………………………9 

Den starka onda eller den mesiga goda kvinnan?.....................................................................9 

Stereotyper…………………………………………………………………………………...10 

Kvinnlighet och manlighet………………………………………………………………..…10 

Feminina rolltyper i sagans värld……………………………………………………………11 

Stereotyper i Disney………………………………………………………………………....12 

Skönheten……………………………………………………………………………………13 

Oskuldsfulla prinsessor……………………………………………………………………...13 

Den osäkra tonårsflickan……………………………………………………………………13 

Prinsessorna genom åren - en historisk överblick………………………………………...…14 

Metod…………………………………………………………………………………….….17 

Kvalitativ innehållsanalys…………………………………………………………………...17 

Filmanalys…………………………………………………………………………………...17 

Semiotik - vetenskapen om tecken…………………………………………………………..18 

Denotation och konnotation…………………………………………………………………19 

Kritik mot metod…………………………………………………………………………….20 

Urval och avgränsningar………………………………………………………………….…20 

Validitet……………………………………………………………………………………...21 

Reliabilitet…………………………………………………………………………………...21 

Sammanställning av material………………………………………………………………..22 

Analys och resultat…………………………………………………………………………23 

Snövit och de sju dvärgarna…………………………………………………………………23 

Törnrosa……………………………………………………………………………………..28 

Den lilla sjöjungfrun………………………………………………………………………...33 

Pocahontas……………………………………………………………………….,…………38 

Prinsessan och grodan………………………………………………………………………43 

Frost…………………………………………………………………………………………48 

Slutsats……………………………………………………………………………………...54 

Prinsessorna från 1930-talet till 2010-talet………………………………………………….54 

Slutdiskussion………………………………………………………………………………56 

Ytterligare forskning………………………………………………………………………...57 

Referenser…………………………………………………………………………………..58 

Bilagor………………………………………………………………………………………61 

 

 

 



4 

 

Inledning 

 

”Pocahontas har en barbieliknande kropp med långa muskulösa ben och armar, stora bröst, 

smal midja och en lång nacke. Förutom sin skönhet bär hon också på en stor 

charm”(Mazzarella, Pecora 2002:137). 

 

Ovan är ett exempel på hur en av de kvinnliga karaktärerna i Disney gestaltas. Prinsessornas 

skönhet och oskuldsfullhet står ofta i fokus. Disney har tidigare kritiserats för att vara 

sexistiska i sina filmer. I artikeln Gender role portrayel and the Disney princesses skriver 

författarna att Disney prinsar och prinsessor har karaktäristiska manliga och kvinnliga 

könsroller. I de äldre filmerna har ofta kvinnorna en moderlig roll och utför mycket 

hushållsarbete (Collier-Meek et al.2011). Männen är modiga och får ofta rädda sin prinsessa 

från ondska.  

 

Tidigare studier indikerar att television och filmer påverkar människors liv mycket. I dag 

finns det stor variation i mediernas innehåll men ändå präglar de oss – vilka vi är, vad vi gör 

och hur vi tänker (Gripsrud 2011:19-20). Den stereotypiska bilden av kvinnan som Disney 

förmedlar kan leda till att kvinnor omedvetet får föreställningar om hur en kvinna ska vara 

(Berger, 1999:135). 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med vår studie är att belysa hur Disney prinsessor gestaltas på film. Vi kommer att 

studera hur sex Disney prinsessor presenteras och hur hon utvecklats från 1930-talet till 2010-

talet.  De fyra övergripande frågeställningarna är följande: 

 

 Hur gestaltas den kvinnliga huvudkaraktären? 

 Hur har gestaltningen förändrats genom åren? 

 Finns det stereotypa drag hos prinsessan och i sådana fall vilka? 

 På vilket sätt framställer Disney könsroller i filmerna? 

 

För att avgränsa materialet har vi valt att granska filmerna Snövit, Törnrosa, Pocahontas, Den 

lilla sjöjungfrun, Prinsessan och grodan och Frost. 
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Problemformulering 

 

Walt Disney påstås en gång ha sagt: ”Girls bored me – they still do. I love Mickey Mouse 

more than any woman I've ever known” (Garcia Zarranaz 2007:55). Om detta är något Walt 

Disney sagt eller inte förblir en gåta men om han uttryckt detta kan det vara av mycket viktig 

innebörd när det kommer till genusdebatten i Disney filmer, och hur företaget valt att gestalta 

kvinnor. 

 

Massmedier har kritiserats för att de använder stereotyper i de texter de förmedlar, och som 

därmed kan leda till att publiken får orealistiska föreställningar om de grupper som 

stereotypiseras (Berger 1999:136). 

 

Miljontals människor i världen är uppväxta med Disney filmer och kanske har filmerna 

medvetet eller omedvetet präglat våra liv. Att studera hur medierna eller som i vårt fall 

Disney framställer kvinnor kan hjälpa oss att förstå hur samhällets normer ser ut. Vi blir oftast 

introducerade för Disney prinsessor redan i tidig ålder och därför vill vi ur ett vetenskapligt 

perspektiv studera hur filmerna presenterar olika könsroller. 

 

I vår undersökning kommer vi att studera hur prinsessan gestaltats genom åren för att se om 

det finns stereotypa roller av kvinnan. Vårt fokus ligger på hennes utseende och personlighet. 

Även om vi fokuserar på prinsessan kommer vi studera om det finns karaktäristiska manliga 

och kvinnliga könsroller. Vi kommer även ha med andra karaktärer som har betydelse för 

hennes karaktär som exempelvis prinsen, familjen och den onda rollfiguren. För att fullborda 

vårt arbete kommer vi göra en kvalitativ innehållsanalys av filmerna med hjälp av en 

semiotisk analys. Vi kommer även att koppla tidigare forskningar och teorier som behandlar 

ämnet genus systematiskt, för att styrka det vi själva kommer fram till.  
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Bakgrund 

 

Under de senaste 60 åren har det i snitt kommit en ny tecknad långfilm vartannat år från 

Disney. Filmutbudet utgör mindre än en fjärdedel av det tecknade barnfilmutbudet, men trots 

det kan de flesta räkna upp de flesta av de Disneyfilmerna jämfört med övriga barnfilmerna 

från andra bolag (Rönnberg: 2000:59). Walt Disney som är mannen bakom företaget började 

sin karriär som serietecknare när han flyttade till Kalifornien 1923. Fyra år senare hade han 

startat Walt Disney Productions (Capodagli & Jackson 2001:4). Walt Disney hade under 1923 

börjat producera kortfilmer baserade på Lewis Carrolls berättelser om Alice i Underlandet 

men det fick istället vänta till 1950 innan det blev en långfilm. Istället blev startskottet Snövit 

som kom ut 1937.  

 

För Walt Disney var det viktigt att erbjuda sina tittare den bästa tänkbara 

familjeunderhållningen. Hans arbete var präglat av västerländska värderingar och principer 

som än idag fortsätter i Disneys kvarlevande arbete (Capodagli & Jackson 2001:5). Disney 

filmerna har alltid varit populära men det var efter Walt Disneys död 1966 som framgången 

växte sig större än tidigare. Logotypen och varumärket Disney blev en garanti för att filmen 

höll god kvalité (Eliot, 2001:19). Disney är än idag ett odödligt varumärke som håller sina 

produkter för evigt unga och ständigt tillgängliga. På så sätt menar forskaren David Forgacs 

att Disney skriver om sin egen historia antingen genom att förnya kvalitén på filmerna eller 

använder den gamla kvalitén just för att det tillhör den nostalgiska industrin (Forgacs, 

1992:374). 

 

Disney prinsessan 

 

Disneys prinsessor är den populäraste globala profilen vilket gör att hon är ”prinsessan av 

alla prinsessor”. Även om hon är född i en fiktiv värld, har hon under de senaste decennierna, 

satt sin prägel i sitt kungarike. Prinsessorna har gått genom årtionden, revolutioner, krig och 

globalisering. Många vill beskriva hennes skönhet som en stereotyp, hennes godhet som 

undergiven men trots det fortsätter intresset för henne och hon har blivit odödlig (Do Rozario 

2004: 2). De kvinnor som räknas som officiella prinsessor är: Askungen, Snövit, Törnrosa, 

Ariel, Rapunzel, Belle, Tiana, Pocahontas, Jasmine, Mulan och Merida, enligt Disneys 
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officiella hemsida. Alla är antingen födda, gifter sig med en kunglighet eller uppfyller kravet 

om att haft en egen film baserad på sin karaktär. Mulan är ett exempel som skiljer sig åt 

eftersom hon varken är född eller gifter sig med en kunglighet, men räknas som en på grund 

av att hon har en egen film och fick nåd från kejsaren efter att ha räddat Kina. Drottning Elsa 

och prinsessan Anna från Frost har ännu inte blivit valda som officiella prinsessor, men 

eftersom de uppfyller kraven som krävs har vi ändå valt att ta med dem i vår analys. 
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Genusteori 

 

Att dela in kön utifrån genus grundar sig på sociala, kulturella och historiska konstruktioner 

av könens olikheter. Genus grundar sig i att könen redan har en förbestämd roll och identitet 

för den naturliga kärnan av det biologiska könet eller kroppen. Dessa olikheter för könets 

egenskaper speglas i sin tur i samhället där kvinnan och mannen uppfattas och får olika roller 

givna till sig. Exempelvis är mannen fysiskt stark och är därför associerat till hårt arbete och 

sporter. Kvinnan är istället fysiskt svag och därmed passiv. Hennes arena är hemmet och 

kroppen är kopplad till hennes roll som moder och åt mannens njutning (Brooker, 1999:91). 

Genusideologin bygger på feminitet som är en underordnad till maskulinitet, vilket gör att de 

ständigt är varandras motsatser. Kvinnor har skönhet men männen har karaktär, kvinnor ser 

bra ut men männen har karriärer. Hon är ständigt i kontakt med sina känslor men mannen har 

hjärnan (Milestone, Meyer, 2012:96). 

 

Feministisk kritik 

 

På senare år har det växt fram en feministisk kritik som ger en viktig infallsvinkel till 

kulturanalysen. Den feministiska kritiken behandlar olika könsfrågor i samhället. 

Kritiker studerar bland annat hur kvinnor gestaltas i medierna, kvinnors roller i dramatiska 

texter och det sexuella utnyttjandet av kvinnokroppen. Flera feministiska teoretiker hävdar att 

många samhällen är patriarkala genom att de bygger på mannens makt och deras sätt att se på 

världen, bedriva vetenskap och så vidare. Feministiska kritiker angriper den traditionella 

forskningens objektivitet och kunskapsproduktionen inom samhällsvetenskapen. De anser 

bland annat att den är snedvriden och inte tar hänsyn till kvinnors subjektiva erfarenheter. 

Många kritiker hävdar också att de samhällsvetenskapliga metodologierna är maskulina och 

snedvridna på olika sätt, en situation som till sist leder till ett bevarande av status quo och 

mäns dominans över kvinnor.  

 

Den feministiska kritiken brukar fokusera på följande punkter: 

 Roller som kvinnor har i texter och i vardagslivet 

 Utnyttjandet av kvinnor som objekt 

 Kvinnors medvetande i förhållande till deras liv 



9 

 

 Mäns dominans i sexuella förhållanden, på arbetsplatser och på andra livsområden 

(Berger, 37-38). 

 

Genus i filmer 

 

Forskarna Signorielli och Bacue studerade framställningen av kvinnor i television under en 30 

års period (1967-1998) och då framgick det att kvinnor var underrepresenterade. Trots att det 

funnits en medvetenhet om den manliga dominansen inom filmindustrin har det visat sig att 

det är svårt att bryta den patriarkala strukturen (Fjelkestam et. al 2013). Studier har också 

visat att kvinnor i television oftast är mycket yngre än män och smalare. Kvinnors utseende är 

ofta viktigare än deras hjärna och det anses vara ett accepterat beteende i samhället (Towbin 

et. al 2004). Kvinnan blir ständigt granskad genom hennes fysiska yttre genom exempelvis 

hennes vikt och kroppsform, i vilken ålder hennes yttre ser ut att tillhöra genom att studera 

hennes huds skick. Det kvinnliga idealet handlar helt enkelt om att hon ska vara smal och nätt, 

ha silkeslent hår och ständigt vara vacker (Milestone, Meyer, 2012:93). 

 

Medier har en tendens att välja att presentera kvinnor som är ”traditionellt feminina”, det vill 

säga inte är för tillgängliga, kraftfulla eller har allt för stort självförtroende, framför kvinnor 

som har andra egenskaper. Hennes yttre ska spegla en lika vacker insida med egenskaper som 

präglas av samhällets idéer om feminitet: omtänksam, älskvärd och lyhörd. Dessa egenskaper 

framställs som något positivt medan arbetslivet är förknippat med negativa kvaliteter som 

girighet, ytlighet och grymhet. Framgångsrika kvinnor framställs som olyckliga, 

problematiska och önskan om att fylla sitt liv med de saknade pusselbitarna. Även om 

kvinnan har all framgång hon kan önska sig vill hon bilda familj för att bli komplett. 

Moderskapet är kvinnans nyckelroll i sin feminina krets där kvinnans främsta jobb är att 

uppfostra barnen (Wood, 1994:33). 

 

Den starka onda eller den mesiga goda kvinnan? 

 

Även om kvinnor i filmens värld får allt större roller i filmer, finns det fortfarande grund 

element kvar där kvinnan ska hänföra, vara stark men lustfylld, självständig men samtidigt 

villig, äventyrlig men ändå passiv. Under den senaste tiden har kvinnan fått en viktig roll som 

stöttepelare eller finnas vid mannens sida för att ”klä upp honom”. På ena sidan är kvinnan 
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sitt eget folk men som samtidigt älskar mannen. Denna förvirring grundar sig i den kvinnliga 

indelningen: den goda eller den onda kvinnan.  

 

Den onda kvinnan är karaktären som sticker ut från de feminina kvalitéerna som de goda 

annars har. Hennes vilda personlighet ses först som någonting unikt där hon vill sticka ut från 

mängden. Men i slutändan handlar allt om kvinnans försiktighet och blygsamma 

självbehärskning där deras första prioritet handlar om integritet, värdighet och okränkbarhet. 

Även om hon vill vara annorlunda, kommer kvinnan alltid finna sin plats hos de goda (Beck 

2001:15).De kvinnliga karaktärerna tonas ofta ner på ett eller annat sätt: antingen via 

moderlighet eller empatisk förmåga eller via sexig flickighet. Kvinnor skiljer sig åt från 

männen, deras vårdande, empatiska moderliga personlighet stannar kvar, även om de försöker 

bli som män: starka och hårda. Om de blir mer manliga kommer de att förlora en väsentlig del 

av sin kvinnlighet (Nilsson 2004:45). 

 

Stereotyper 

 

En stereotyp är en bild av en kategori människor som en grupp delar, en mycket förenklad 

förklaring eller beskrivning om hur individer som är medlemmar av en viss grupp är 

beskaffade.  Många stereotyper bygger på synliga fenomen och tillämpas på grupper som 

utmärker sig på det ena eller andra sättet, som har lättigenkännliga identiteter. Om vi 

exempelvis tar stereotyper i filmer kan människor omedvetet ta till sig föreställningar om hur 

kvinnor ska bete sig och hur män ska vara mot kvinnor.(Berger 1999, 135-136). 

 

Kvinnlighet och manlighet 

 

Kön handlar om vad som är manlighet respektive kvinnlighet. Dessa två identitetsskapande 

begrepp är något som många människor förknippar med något inneboende, något som finns i 

vår innersta identitet. Könsidentiteten betraktas som en del av sin person och som något man 

föds med. Men de flesta könsteoretiker anser att man inte föds kvinnlig eller manlig. 

Människor föds med en kropp med vissa yttre karaktärsdrag som gör att omgivningen tolkar 

det som en pojke respektive flicka. Teoretikerna anser att barnet i stället formas till en 

könsidentitet genom att de får bära särskilda kläder, tilltalas, får namn och leksaker som tycks 

passa just det könet. Hur ett kön skapas och formas kopplas till var man lever, hur gammal 
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man är, vad sin släkt, vänner och bekanta tycker och tänker. Det har även kopplingar till tid, 

kultur, etnicitet, klass, sexualitet och fortplantning (Thomsson, Nowak 2003, 21-22). 

 

Feminina rolltyper i sagans värld 

 

Prinsessorna som vi kommer att undersöka placeras bäst under kategorin undersagor. 

Berättelserna i undersagor har ofta inslag av förtrollningar, magiska lösningar och lyckliga 

slut. Centralfiguren är ofta en flicka i tonåren vars identitet hotas av en ond moders gestalt. 

Flickan söker ofta skydd i ett isolerat reservat där hon kan fantisera om romantiska möten 

med drömprinsen. Flickan behöver hitta sin sanna identitet och bli sedd som en ung kvinna 

istället för mammas flicka, genom att speglas i andras sätt att förhålla sig till henne. Medan 

pojkarna i stället ger sig ut i världen för att finna sitt sanna jag (Rönnberg 1999:41-42). 

 

I boken Tv är bra för barn (Rönnberg, Wennberg 1997, 124) pratar författarna om sju olika 

feminina rolltyper i filmer: 

 

Skönheten: En prinsessa med ett vackert yttre som nästan bara existerar genom sitt yttre. 

Ytan är viktigare än det inre. Hon är välformad men tom inuti. Hon gör sig vacker för henne 

själv men också för att fånga drömprinsen. 

 

Modern: Hon är hjälpsam och tar hand om alla i sin omgivning. Det som är viktigast för 

henne är andras lycka och deras säkerhet, i synnerhet barnens. Hon skyddar även mot faror 

och ser till att familjen har mat. 

 

Bruden: Karaktären har alltid mannen i sina tankar, det kan vara en speciell man eller 

beskydd av flera män. Hon söker ständigt bekräftelse och är formbar. Det viktigaste är att 

göra mannen nöjd. Hon är också snäll mot de små. 

 

Den självständiga (yrkes) kvinnan: Hon är vacker men på ett mer moget sätt och hon klarar 

det mesta på egen hand. Hon ingår ofta i en större gruppgemenskap och beskrivs som 

ansvarsfull, ironisk och intelligent. 

 

Horan/ Häxan: En förförisk, kall, självupptagen och slug karaktär som på detta sätt får sin 

vilja igenom. Kategorin passar in på kvinnliga skurkar i barnberättelser. 
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Den fogliga flickan: Karaktären som vill vara alla till lags och är alltid vänlig och glad. ”Den 

åtråvärda flickan med ett hjärta av guld”. Hon kan ses som ängslig, svag och följer alla regler 

i samhället. Hon är även omtyckt av alla. 

 

Hönshjärnan: Den här personen är virrig, osjälvständig och är alltid i behov av att bli räddad 

av en man. Hon kan dock ses som jobbig och ställer ofta till det för mannen som räddar 

henne. 

 

Stereotyper i Disney 

 

I studien Images of animated other: The orientalization of Disney's cartoon heroines from the 

Little mermaid to the Hunchback of Notre Dame skriver författaren att media och Disney 

hjälper till att öka kroppshetsen och förskönar idealet om att smalt är attraktivt Andra forskare 

menar att de kvinnliga karaktärerna sexifieras och att de exponeras för manliga blickar. I flera 

filmer framställs prinsessorna med onaturligt smal midja, stora bröst, stora ögon och långa 

ögonfransar (Lacroix, 2004). 

 

Det finns mer omfattande studier av kvinnans framställning och representation i Disney 

filmer. I studien Images of gender, race, age, sexual orientation in Disney feature length 

animated films studerades 26 Disney filmer, där det bland annat kom fram att i 19 av dessa 

filmer var mannen mer heroisk och fysisk starkare än de kvinnliga karaktärerna. I 15 av 

filmerna var kvinnans utseende högt värderat och var viktigare än hennes intellekt. I 15 av 

filmerna utförde också kvinnorna hushållsarbete och deras huvudsakliga mål var att gifta sig. 

I endast två av filmerna var inte giftermål det största målet. Studien visade också att de 

överviktiga kvinnorna var fula, otrevliga och ogifta. Men det visade sig även att i bland annat 

Den lilla sjöjungfrun och Pocahontas var kvinnans intellekt högt värderat. I de Disney filmer 

kvinnan varit stark och självständig har hon ändå behövt bli räddad av en starkare manlig 

karaktär i slutet av filmen  

 

Samma studie har också visat att män i Disney inte kan kontrollera över sin sexualitet. I flera 

av Disneys filmer har män blivit så ”betagna” av kvinnans skönhet att de förlorat förståndet. I 

exempelvis Snövit och Törnrosa blir prinsen kär i prinsessorna efter att bara sett en liten glimt 

av dem (Towbin et. al 2004). Vi går in mer på prinsessornas skönhet här nedan.  
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Skönheten 

 

I studien The princess and the magic kingdom: beyond nostalgia, the function of the Disney 

princess analyseras prinsessans utseende över tid. Snövit som var Disneys första prinsessa att 

få en egen långfilm, går inte klädd i glamourösa kläder. Hon fångar sin prins ändå, han ser 

hennes skönhet bakom de trasiga kläderna. Det är en del av Disneys värld där kvinnors 

skönhet syns genom allt. Skönhet är en gemensam faktor för samtliga prinsessor och är något 

som följer med Disneys fiktiva värld genom åren och har blivit den stereotypiska bilden av en 

prinsessa (Do Rozario, 2004: 38). 

 

Skönheten gäller inte bara prinsessorna utan det har funnits såväl vackra och smala skurkinnor 

som drottningen i Snövit eller Maleficent i Törnrosa. Men det finns också fulare och tjockare 

karaktärer som exempelvis sjöhäxan Ursula i Den lilla sjöjungfrun. De fula har kritiserats lika 

hårt och anses lika dåliga som vackra skurkinnor och hjältinnor. Manliga skurkar målas upp 

som smala och lite mer förfinade. De kvinnliga medhjälparna, exempelvis de tre goda feerna i 

Törnrosa har en moderroll och är knubbiga (Rönnberg, 1999:117). 

 

Oskuldsfulla prinsessor 

Marie Rönnberg tar också upp i sin bok Varför är Disney så populär? sexuella antydningar i 

sagorna som kan vara dolda. Exempelvis tar hon upp könsmognaden och när den uppstår. 

Snövit skickas ut i skogen för att mördas, Törnrosa sövs och Ariel får till slut se världen 

ovanför vattenytan. Kvinnornas frihet avbryts just vid denna tidpunkt, medan de manliga 

hjältarna når ut vanligtvis fullt ut. Rönnberg skriver att detta kan tolkas som att kvinnan ska 

skyddas och förbli ren för den man som till slut kommer och gör anspråk på henne och för att 

utomäktenskapliga förbindelser inte ansågs vara rätt för den kvinnliga parten (Rönnberg, 

1999:118) 

 

Den osäkra tonårsflickan 

Samtliga prinsessor är i tonåren och när det kommer till tonårsfeminitet handlar allt om två 

viktiga aspekter: hur man skaffar en pojkvän och hur du blir vacker. För flickor är kärlek en 

seriös och viktig del för att göra hennes liv meningsfullt medan pojkar blir uppmuntrade att 
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göra saker: utföra sporter och sätta upp mål. Flickor uppmuntras inte alls i samma 

utsträckning till detta. Hon ska inte tänka lika mycket på en framgångsrik karriär med ett jobb 

hon tycker om eller ekonomisk självständighet. Allt hon vill ha är en man (Milestone, Meyer, 

2012:86). 

Två av Disneys första prinsessor är typexempel på detta. Snövit och Törnrosa är hjälpsamma, 

oroliga, försiktiga och beskrivs som mycket vackra. Även om de alla är bestämda i vad de vill 

oftare än prinsarna, är de mer säkra i sina relationer med djur och barn, snarare än med riktiga 

människor. Prinsessorna är inte säkra i relation till andra vuxna, utan snarare när hon antar en 

moderlig roll. 

På senare år har prinsessan tagit sig an en ny roll i kontrast till de tidigare filmerna. Att vara 

vänner med djur är fortfarande en viktig egenskap hos den fortsatta prinsessans karaktär, men 

hon kan nu även föra sig med de i sin egen ålder och äldre. Men även om kärleken inte är det 

största målet för henne som exempelvis Pocahontas som vill finna sin egen väg, är det 

fortfarande ett viktigt mål att sträva efter. Det är oklart varför egentligen prinsessan faller för 

sin prins, men att bli vald och älskad av honom är fortfarande det ultimata priset (Collier-

Meek et al, 2011:562-563). 

 

Prinsessorna genom åren – en historisk överblick 

 

I studien The princess and the magic kingdom: Beyond nostalgia, the function of the Disney 

princess skriver författarna att sedan Snövits entré 1937 är teoretiker oense huruvida Disney 

framställer prinsessorna som passiva, som i sin tur skapar bestämda könsroller. Andra 

teoretiker menar att rollerna är balanserade där prinsessan både har maskulina och feminina 

egenskaper (Bell et. al, 1995). Hon är älskad av både djur och människor, men som får 

uppleva svartsjuka och hat längs vägen. Prinsessorna Snövit och Törnrosa har alla samma 

grundhistoria där de drömmer om den sanna kärleken som kan förändra deras nuvarande 

mindre harmoniska tillvaro. Snövit vill fly från drottningen och Törnrosa vill inte leva som ett 

barn längre tillsammans med de tre goda feerna. Prinsessorna är hjälplösa och oförmögna att 

själva rädda sig ur sin knipa och väntar istället på en prins som ska rädda dem. 

 

Snövit som hamnar hos de sju dvärgarna bestämmer sig för att städa deras hus medan de 

arbetar eftersom hon tror att det är vad en mamma borde göra. Men hon inser sedan när hon 
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säger ”men de kanske inte har någon mamma?” att huset kan vara smutsigt för att det inte 

finns någon moder. 

Snövit räddar alltså dvärgarna på ett klassiskt feminint sätt genom att laga mat, städa och ta 

hand om dem som om de vore hennes egna barn. Prinsessorna använder sitt slit som ett utryck 

för att hjälpa någon annan och på så vis vinna kärlek (Collier-Meek et al, 2011:563). 

Moderligheten idealiseras och moderskärleken glorifieras. Eller så är mödrarna negativt 

skildrade som exempelvis häxor. Men somliga anser att denna stereotypa bild av kvinnan 

passar bättre in på de äldre filmerna (Rönnberg 1999:13-14). 

 

Törnrosa växer upp tillsammans med de tre magiska feerna som får ta sig an att uppfostra 

henne och gestalta moderrollen för henne. Trots att hon får veta hennes sanna identitet som 

prinsessan Aurora gör detta henne inte lycklig, eftersom hennes kärlek för den stiliga prinsen 

är viktigare. Från hennes födsel är hon omgiven av magi som både kan välsigna henne med 

fina gåvor från de goda feerna. Eller fördömd att sticka sig på en spinnrock och dö av 

Maleficent. Törnrosas magiska öde är direkt länkat till kungariket och för att historien ska 

fortsätta framåt. Den kan inte göra det utan hennes hjälp (Do Rozario, 2004: 41). 

 

Törnrosa har beskrivits som Barbies medeltida kusin eftersom hon är målad som en docka och 

ska likt Barbie representera en idealiserad bild av den amerikanska tonåringen (Marling, 

1999:27). Hon är smal och rör sig likt en balettdansös när hon dansar i skogen med sina 

djurvänner och sin prins Hon har beskrivits som prototypen Baby boomer hon är en 

bekymmerslös kvinna som vandrar barfota i skogen och är ointresserad av kungar, men när 

hon inser att prinsen hon just träffade i skogen, inte hinner till dejten blir hon förkrossad (Do 

Rozario, 2004: 38). 

 

Den som tog det första steget att ifrågasätta könsroller blev Ariel i Den lilla sjöjungfrun. 

Hennes personlighet är klart mycket friare än hennes föregångare men hennes skönhet och 

fysiska utseende är någonting som fortfarande står i fokus. Hon lär sig bland annat av Ursula 

hur man använder sig kroppspråket för att fånga en man. Trots att hon har förlorat sin röst är 

det ändå hennes skönhet som till slut får Eric att fatta tycke för henne (2004:45).  

 

Pocahontas är fysiskt stark, atletisk och är jämfört med de tidigare prinsessorna mer av en 

ledare än någon annan. Prinsessan har gått från att vara passiv, nästan sovande roll till att ta 

sig an mer maskulina roller och kontrollera sina egna öden genom att modigt leda sitt folk och 
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tränga sig in på områden där hon inte förväntas ha en plats tidigare (Collier-Meek et al, 

2011:564-565). Hon har beskrivits som den ultimata kvinnan som varje heterosexuell man 

skulle älska. Pocahontas är inte bara vacker utan hon är också sexig, sensuell och exotisk 

(Mazzarella, Pecora 2002:137). Men andra menar att hon snarare har ett androgynt utseende. 

 

Många år senare kommer Tiana från Prinsessan och grodan som trots att hon skiljer sig åt 

från Snövit och Törnrosa har hon ett ganska feminint arbete där man får se henne sopa och 

städa flera gånger, vilket vi inte har fått se sedan de tidigaste filmerna. Trots detta får historien 

ändå en modernare look när hon lär sig laga från sin far och visar prinsen hur man ska hjälpa 

till i köket (Collier-Meek et al, 2011:564). 

I studien Gender role portrayal and the Disney princesses skriver forskarna att Tiana är en 

hårt arbetande kvinna som på grund av hennes arbete inte kan satsa på romantiska möjligheter 

då hon är en viktig del av familjen. Men även om detta ser ut som ett hinder för henne vinner 

hon ändå en framgångsrik karriär och gifter sig med prinsen (Coltrane and Shih, 2010). 

 

Elsa ifrågasätter sin syster Anna i Frost varför hon plötsligt ska gifta sig med en okänd man 

och ifrågasätter bilden av Disney där kärleken sker vid första ögonkastet. Trots att Elsa är en 

av huvudkaraktärerna håller hon sig singel genom hela filmen, men gläds i slutet åt Annas 

lycka när hon träffar Kristoffer. Istället ligger fokus i filmen på den äkta kärleken mellan 

systrar och de blir varandras räddare och inte en man (Treble, 2014:1). 

 

Men det finns de teoretiker som menar att Disney inte alls hängt med i samhällets utveckling 

utan istället använder samma stereotyper som i den första filmen Snövit. I studien The 

gendered world of Disney: A content analysis of genderthemes in full-length animated Disney 

feature films visade det sig att exempelvis männen haft större variation på arbetsuppgifter som 

guvernör, säljare, kock, läkare, advokat, seglare, musiker med mera. De få kvinnor som hade 

en syssla utanför hemmet hade yrken som skådespelerska och fé. Det tycks fortfarande vara 

kvinnorna som står för hushållssysslorna där städning och matlagning fortfarande är en viktig 

del av hennes feminina karaktär (Wiersma, 2001). 
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Metod 
 

 

Kvalitativ innehållsanalys 

 

En kvalitativ innehållsanalys, vilket också är en form av textanalys, går ut på att ta fram det 

väsentliga innehållet genom en noggrann läsning av textens olika delar, helhet och den 

kontext den ingår i. Att göra en textanalys är något mer än en sammanfattning av den aktuella 

texten: det är du som berättar en historia med hjälp av texten, det är inte texten som berättar 

en historia för dig. Inom samhällsvetenskapen handlar denna metod om innebörd, och som i 

vårt fall vad filmerna förmedlar men även på vilket sätt dessa filmer talar till tittarna. Genom 

att använda denna metod får vi djupare svar på våra frågor och inte bara det sammanlagda 

resultat från delarna, som sker vid en kvantitativ studie (Esaiasson et al. 2012:210).  Det är 

också en bra metod att utgå ifrån när vi gör våra egna individuella reflektioner men också från 

andra teoretiker som studerat liknande tidigare. Genom att utföra en filmanalys kan vi 

beskriva och förklara hur prinsessans utseende och personlighet har förändrats över tid. Vi 

kommer också se hur hennes relation till bland annat män och skurkarna ser ut för att se hur 

detta präglat prinsessans liv. 

Eftersom vi kommer analysera sex valda Disney filmer kommer även tal och ljudet ingå 

(Ledin & Moberg 2010:153).  

 

Hermeneutiken är läran om läsning och tolkning. Inom detta område talar man om den 

hermeneutiska spiralen som visar vägen till förståelse av besvärliga texter. Spiralen syftar på 

flera relationer, men en av de viktigaste är relationen mellan delen och helheten. Ett textställe 

måste förstås utifrån den helhet som den är en del av samtidigt som helheten måste förstås på 

grundval av delarna (Esaiasson et al, 2012:223). När frågorna ställs till filmerna hjälper 

hermeneutiken oss att förstå vad filmen förmedlar. På så vis kommer vi kunna urskilja om det 

finns några mönster hos den stereotypa bilden av prinsessan. Här gäller det att vi tolkar henne 

på ett rättvist sätt och som Esaiasson skriver i boken Metodpraktikan kommer vi att tolka 

materialet generöst efter den så kallade barmhärtighetsprincipen eller den gyllene regeln 

(2012:23). 
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Filmanalys 

 

Kulturen är fylld av motsättningar och historiska förändringar. Det är en av anledningarna till 

varför populärkulturen har öppnats upp som ett eget forskningsfält och genrer som till 

exempel olika program på tv, reklam, mode och populärlitteratur. Det finns inget facit eller en 

modell över hur en korrekt kulturanalys ska gå till, istället handlar det om olika perspektiv: att 

försöka se och förstå det motsägelsefulla i kulturen. Verktygen för analysen är nyckeln till att 

visa vad man vill uppnå med sin analys och i vilket sammanhang den skall ingå i. För att 

analysen ska bli så lyckad som möjligt behöver tre frågor ställas: för vem analyserar jag? 

Vilken sorts kunskap är jag ute efter och i vilken kunskap förutsätter jag att mina läsare eller 

åhörare redan besitter? För att kunna analysera filmerna är det viktigt att vi har bekantat oss 

med dem och vet deras tillkomst och mottagande, dess historiska bakgrund samt det tematiska 

innehållet (Andersson, Hedling 1999:80) 

 

Vi kommer att analysera arbetet genom att söka efter mönster (det som återkommer), antingen 

utifrån i förväg definierade teman, eller teman som konstrueras under analysen och söka efter 

det som avviker. För att kunna se om det finns några typiska återkommande mönster för 

prinsessans karaktär och utseende är det viktigt att ha i åtanke att dessa mönster kanske inte 

uppenbarar sig vid första ögonkastet. Det handlar helt enkelt om att fånga de detaljer som är 

viktiga för analysen och att analysera sekvenser utifrån olika teoretiska förståelser eller söka 

efter andra antaganden och ifrågasätta dem (Ahrne, Svensson, 2015:1115-125). 

 

Semiotik - vetenskapen om tecken  

 

Själva ordet ”semiotik” kommer från grekiskans semeion, som betyder tecken. Semiotik 

används för att beskriva ett systematiskt försök att förstå vad tecken är och hur de fungerar. 

Bilden eller som i vårt fall filmen tolkas utifrån tecken: dolda eller uppenbara. Teoretiker 

menar att människor är teckenskapande och teckentolkande varelser genom att vi betraktar 

allt som kan ses som ett tecken (det vill säga ersättning för något annat). Enligt Ferdinand de 

Saussure består tecken av två delar: en signifiant, det betecknande (uttryckssidan) och en 

signifié, det betecknande (innehållssidan) (Berger 1999:70-71). Uttrycket kan bestå av streck, 

figurer, prickar, ljudvågor eller andra fysiska fenomen som människor förbinder med en viss 

idé eller föreställning. Vi funderar inte ofta på denna förbindelse eftersom den pågår enligt en 
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viss regel eller kod som vi oftast lärt oss redan från barnsben. En kod är en konvention eller 

regel som förbinder ett uttryck med ett innehåll (Gripsrud 2011:146).  

 

Semiotik går i princip att använda inom alla kunskapsområden, särskilt inom humaniora och 

samhällsvetenskapen. Den har också använts för att kritisera bland annat de sköna konsterna, 

film, litteratur och populärfiktion. Genom televisionens utveckling får människor i dagens 

samhälle tillgång till bilder som vi kanske aldrig annars skulle se i det verkliga livet (Berger 

1999:75). Men hur förmedlas dessa bilder till människor? Inom den semiotiska teorin 

uppfattar vi bilder efter den första direkt betydelsen (denotation) eller efter den indirekta 

betydelsen (konnotation) (Gripsrud 2011:148). 

 

Denotation och konnotation 

 

Konnotation används för att beskriva de bakomliggande eller de kulturella innebörder som 

kan knytas till en term – alltså vad som menas med en bild, en gestalt i en text eller till och 

med en text. Ordet konnotation kommer från latinets connoto som betyder ”nedskriva” eller 

”antyda”. Konnotation handlar om de symboliska, historiska och känslomässiga innebörder 

som en term ”antyder”.  

 

Denotation är den bokstavliga innebörden av en gestalt, term eller en text – alltså den 

bokstavliga mening som ett tecken har. Denotationen handlar om det du faktiskt ser på en 

bild, film eller liknande (Berger 1999:79-80). 

 

Kulturkritiken handlar mycket om att söka efter konnotationerna hos gestalter, föremål och 

som i vårt fall prinsessorna i Disney filmer. Vi kan beskriva hur hon bokstavligt talat ser ut 

(denotationen) men vad säger hennes yttre egentligen? (konnotationen). 

 

För att ta ett exempel på denotation och konnotation väljer vi en scen ur Snövit när vi precis 

blivit introducerade för henne. Hon sitter vid en trappa och håller på att skura den. 

Denotationen skulle berätta för oss om en ensam flicka som sitter i en trappa medan hon 

städar. Bilden visar också att flickan är omgiven av en flock vita duvor. Konnotationen visar i 

stället en sargad flicka med trasiga kläder. Hennes blick vandrar mot fjärran och man får en 

känsla av att hon drömmer sig bort om något bättre. Flickan är omringad av ljusa och klara 

färger och duvorna bildar en skyddande mur runt om henne. Man kan tolka det som att 
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duvorna skapar en slags inre ro hos flickan i hennes kanske annars sorgliga tillvaro. 

 

 

Kritik mot metod 

 

Videoobservationer har kritiserats som metod för dess självgenererande karaktär: den ena 

tolkningen leder till den andra, och allt fler tolkningar tillkommer för att korrigera tidigare 

tolkningar (Andersson, Hedling, 1999:9) Men en bra beskrivning berättar vad som sker utan 

att värdera, vilket videoinspelningar möjliggör eftersom man kan se sekvensen om och om 

igen och därmed förbättra beskrivningen. Man kan även se vad tidigare teoretiker har 

analyserat, vilket kan vara berikande då vi lägger märke till olika saker beroende på våra 

erfarenheter och bakgrunder (Heath, Hindemarsh. 2002:122-123). 

 

Det är viktigt att vår studie är fri från värderingar där vi är intersubjektiva och att vi inte 

presenterar endast en bild av Disney utifrån vad vi tycker, utan flera för att ge svaret på vilka 

förklaringar det finns bakom prinsessans gestaltning. Det är av yttersta vikt att vi inte visar 

hur det är enligt vår analys, utan hur det kan vara. Istället måste studiens trovärdighet ligga i 

att metoden används på ett systematiskt sätt, är noggrann och väl beskriven. Det gäller att vi 

hela tiden visar varje steg vi tar för att beskriva hur vi har kommit fram till nästa. I slutändan 

handlar kvaliteten i all forskning om att vara transparent genom att visa läsaren hur författarna 

bakom studien har tänkt och hur analysen genomförts (Jacobsson 2008:169). 

 

Urval och avgränsningar 

 

Vi har valt sex Disney filmer som är utspridda över tid så att vi kan få en överblick hur 

prinsessan har förändrats från Snövit (1937) till Frost (2013) i både personlighet och utseende. 

På så vis kan vi se hur prinsessan i Disneys värld har stereotypiserats genom åren. Vi är 

medvetna om att dessa filmer inte täcker utbudet över alla prinsessor som skapats av Disney 

och det också kan leda till att avgränsningen inte kan ge en total bild över hur det sett ut för 

alla prinsessor. Men genom att filmerna vi har valt att studera har en spridning över olika 

årtionden, kan vi ändå se vilka förändringar som skett genom historien. Genom att se hur 

gestaltningen av prinsessan har förändrats över tid kopplar vi till vår frågeställning och syftet 

till vår studie. 
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Validitet 

 

För att kunna finna en lösning på vårt forskningsproblem är det nödvändigt att ställa rätt 

frågor i vårt analysredskap som är preciserade till filmerna. Svaren på dessa frågor ger oss en 

bild över de hur Disney valt att gestalta prinsessan och därmed blir svaren också lösningen på 

vårt forskningsproblem. Variabeltänkandet får en funktion som skapar ordning och reda för 

att analysredskapet ska bli så preciserat som möjligt, så att det sedan kan användas i en 

systematisk undersökning. Om man ska vara säker på att studien har det rätta analysredskapet 

är det viktigt att tänka på intern validitet. De frågor som ställs till materialet ska vara bra 

indikatorer på det fenomen vi vill studera (Esaiasson et al ,2012:215-216). Genom att vi har 

ställt upp olika kategorier över prinsessans utseende och personlighet i respektive film, har vi 

sedan jämfört dem med varandra för att se om vi exempelvis kan se om Snövits personlighet 

och utseende är annorlunda jämfört med Tiana i Prinsessan och Grodan. 

 

Extern validitet avser möjligheterna att generalisera väl beskrivande som förklarande slutsaser 

från det urval av analysenheter som har undersökts. Eftersom vi har valt att inte ta med 

samtliga Disney filmer kan vi inte med säkerhet säga hur det ser ut för prinsessans del i alla 

filmer. Men genom att vi har prinsessor som får representera olika årtionden kan vi ändå se de 

historiska och kulturella förändringar som har format henne. 

 

Reliabilitet 

 

För att visa god reliabilitet är det viktigt att varje steg i analysen beskrivs. Genom att ta 

samma steg kan en annan forskare göra om vår studie och komma fram till samma resultat 

utifrån observationer av samma filmer. Begreppsvalditet tillsammans med hög reliabilitet ger 

god resultatvaliditet vilket ger vår studie en stark reliabilitet. Detta innebär att det finns 

frånvaro av systematiska och osystematiska fel och att vi mäter det vi påstår att vi mäter 

(Esaiasson, et al, 2012:57). Vi måste alltså vara noggranna med att motivera exempelvis 

varför vi sätter en prinsessa i en viss kategori i de feministiska rolltyperna, så att andra 

forskare kan förstå vårt resonemang och tankegångssätt. Trovärdighet och hur användbar 

studien är stämmer bättre överens som begrepp snarare än diskutera reliabilitet och validitet. 

Om resultatet kan användas i andra sammanhang kan studien räknas inneha en hög kvalité 

(Ahrne, Svensson 2015:127).  
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Sammanställning av material 

 

Med hjälp av vårt analysredskap har vi radat upp kategorier gällande prinsessans karaktär men 

också hennes utseende.  

 

De sex filmerna har setts två gånger, vilket gjort att vi har fokuserat på olika saker när 

filmerna har analyserats. Vid första tillfället utgick vi från analysredskapet (se bilaga) för att 

se vilka kategorier prinsessan passade in bäst på. För att veta vad resultatet från 

analysredskapet egentligen betyder utförde vi den semiotiska analysen vid andra tillfället när 

filmerna sågs. Med hjälp av den semiotiska analysen kunde vi få fram den egentliga 

betydelsen genom denotation och konnotation. Denotationen är en kort beskrivning av filmen 

i vår analys och de tolkningar vi gör blir konnotationen. Tillsammans med våra observationer 

jämförde vi dessa med tidigare forskares antaganden och observationer för att få fram om vi 

kan se samma mönster eller om vi upptäckt nya. För att kunna visa hur prinsessans utseende 

och karaktär har blivit en stereotyp bestämde vi oss för att ta med andra karaktärer som finns i 

hennes närhet. Dessa karaktärer kan vara hennes vänner, män eller familj som är en viktig del 

av prinsessans karaktär och hur hon uppfattas av andra.  
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Resultat och Analys 

 

Snövit och de sju dvärgarna (1937) 

 

Kort presentation av filmen 

 

Filmen handlar om prinsessan Snövit som tvingas bära trasor och städa av hennes onda 

styvmor. Hennes styvmor har en spegel som hon varje dag frågar ”spegel, spegel på väggen 

där. Säg mig vem skönast i landet är”. En dag svarar spegeln att det nu är Snövit som är 

vackrast i landet. Den onda styvmodern befaller då en jägare att ta med Snövit till skogen där 

han ska döda henne och komma tillbaka med hennes hjärta. Jägaren förmår sig inte att döda 

Snövit och ber henne att fly in i skogen. I skogen hittar hon sedan sju dvärgars stuga där hon 

tar skydd. Den onda drottningen får sedan reda på att hon gömmer sig i dvärgarnas hus och 

förklär sig till en gammal dam och tar med sig ett förgiftat äpple som hon ber Snövit att 

smaka. Snövit faller sedan i en djup sömn och det enda som kan rädda henne är kärlekens 

första kyss. I slutet kommer en prins och ger henne en kyss och då vaknar hon igen. Snövit 

och hennes prins rider sedan iväg och lever lyckliga i resten av sina dagar i hans rike. 

 

Vilket årtionde är filmen från? Filmen kommer från 1930-talet. 

 

Vilka av dessa kategorier passar prinsessan in på? Snövit är Skönheten då hennes skönhet är 

central i hela filmen. Den onda drottningen vill döda henne på grund av hennes skönhet och 

jägaren låter henne leva på grund av den. Hon passar in under kategorin Bruden för att 

drömprinsen finns alltid i hennes tankar. Hon sjunger och drömmer om honom redan tidigt i 

filmen. När hon flyr in i skogen efter att jägaren har benådat henne får hon skydd av andra 

män, det vill säga dvärgarna. Hon är Modern för att hon lagar mat och städar samtidigt som 

hon tar hand om dvärgarna som de vore hennes barn. Hon är hjälpsam och vill att andra ska 

må bra. Snövit är också Den fogliga flickan då hon erbjuder sig själv att ta hand om 

dvärgarnas hus i utbyte mot skydd och husrum. Hon är en åtråvärd flicka med ett vackert yttre 

och inre. Alla tycker om henne förutom den onda drottningen som är avundsjuk på henne. 

 

Vilka sysslor utför prinsessan? Snövit städar från första scenen vi introduceras för henne. 
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Sen ser vi henne städa och laga mat i dvärgarnas hus. Vi ser henne också sjunga flera gånger i 

filmen. 

 

Hur ser prinsessan ut? Snövit är mer normalbyggd men eftersom vi bara har variablerna 

tjock och smal passar hon bäst i den andra kategorin (smal). 

 

Vad finns det för karaktärsdrag hos prinsessan? Drömmande och social. Hon drömmer om 

att prinsen ska ta henne till hans slott där de ska leva lyckliga i alla sina dagar. Hon är social 

för att hon pratar och är vän med både människor och djur. 

 

Hur ser prinsessornas relationer till män ut? Det finns en drömprins som hon blir kär i vid 

första ögonkastet och som hon får i slutet. Hon blir räddad av jägaren när han benådar henne 

från döden och av dvärgarna när de erbjuder husrum och sedan förintar den onda drottningen. 

Hon blir också räddad av drömprinsen i slutet av filmen när han räddar henne med kärlekens 

första kyss 

 

Semiotisk analys 

 

”Läppar röda som rosor, hår svart som ebenholts, hy vit som snö”. 

 

Så beskriver spegeln Snövits utseende när den onda drottningen frågar vem som är skönast i 

landet. Tidigt i filmen introduceras tittaren för Snövits skönhet, något som kommer vara 

centralt i hela filmen. Första gången vi ser Snövit är hon klädd i trasor och skurar en trappa. 

Men även om hon bär trasor förstår man att hon är vacker ändå ”trasor blott döljer henne nu, 

men hon är fagrare än du”, säger spegeln till den onda drottningen när han beskriver Snövit.  

 

Spegeln behöver aldrig säga Snövits namn men den onda drottningen vet vem han menar. 

Drottningen är avundsjuk på Snövits skönhet och ber därför en jägare att döda henne. Jägaren 

ska precis stöta kniven i Snövit men stoppar sig själv i sista sekund. Här är vår konnotation att 

hennes skönhet räddade henne från döden. Att jägaren inte kunde förmå sig att döda en så 

vacker flicka. Snövit får sedan husrum och skydd i de sju dvärgarnas stuga och vi tolkar att 

det var hennes skönhet som hjälpte henne med detta också.  

 

När dvärgarna anländer till sitt hus efter en arbetsdag ser de att det lyser i deras hus. De ser 
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senare att någon sover i deras säng, och de gör sig beredda med sina tillhyggen för att ”döda” 

det monster de tror sover i deras säng. De stoppar sig själva i sista sekund när de ser att det är 

Snövit som ligger och sover. Dvärgarna tappar nästan talförmågan och vi tolkar det som att de 

aldrig stött på en flicka tidigare.  

 

Glader: Vad är det där? 

Kloker: Det är en flicka! 

Prosit: Hon är väldigt vacker 

Blyger: Hon är underskön, precis som en ängel 

 

Här drar vi kopplingar till studien Images of gender, race, age, and sexual orientation in 

Disney feauture- length animated films som tar upp att män inte kan kontrollera över sin 

sexualitet när de ser en vacker kvinna. Kloker som egentligen ska vara den smarta dvärgen 

kan inte ens få fram ett ord i närheten av Snövit. 

 

Butter är inte lika glad över att se en flicka och vår konnotation är att han har fördomar om 

kvinnor: 

”Ängel? Hon är kvinnfolk. Alla kvinnfolk är skräp, fulla med lustig list”.  

 

Vi tolkar att han menar att det inte går att lita på kvinnor för man inte vet vad de kan hitta på 

med sin lustiga list. Han antyder att kvinnor ”förleder” män och kanske får dem att göra saker 

de kanske inte egentligen vill.  

Butter antyder också det när Snövit senare i filmen vill att dvärgarna ska tvätta sig innan de 

ska äta mat. Butter totalvägrar och säger: 

”Ge dem lillfingret, så tar de hela handen” 

Detta exempel kopplar vi till den feministiska kritiken om att samhällen är patriarkala och 

bygger på männens sätt att se på världen. Vår konnotation är att Butter inte vill ta order från 

en kvinna. 

 

I denna film är kvinnans utseende mer viktigt än hennes intellekt (Towbin et. al 2004). Därför 

passar Snövit in under kategorin Skönheten – hon är välformad men tom inuti. Man får inte 

reda på så mycket om Snövits karaktär eller personlighet. Hennes skönhet kan ses som en 

förbannelse men också som hennes räddning. Skönheten blev hennes död, men också hennes 

uppståndelse. Med det menar vi att drottningen ville döda henne på grund av hennes skönhet, 
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men hennes skönhet fick också jägaren, prinsen och dvärgarna att rädda henne. 

 

När vi går in mer noggrant på hennes utseende faller hon in under kategorin smal, men om vi 

jämför henne med de andra prinsessorna är hon inte ”lika” smal. Hennes kropp är mer formad 

som ett barn än en kvinna, utan utmärkande bröst eller midja. Hon har inte heller särskilt stora 

ögon i jämförelse med andra ansiktsdrag.  

 

Snövit är som samtliga prinsessor i tonåren och det finns forskning som indikerar att 

tonårsfeminitet handlar om två aspekter: hur man skaffar en pojkvän och hur man blir vacker 

(Milestone, Meyer, 2012:86). Snövit drömmer om prinsen och sjunger: 

”Jag önskar prinsen jag har kär, ska komma idag. Jag hoppas och jag tror att den han älskar 

är jag” 

Därför är Snövit Bruden då hon ständigt har prinsen i sina tankar. Vi tolkar det som att hon 

aldrig träffat någon prins tidigare men ändå vet hon att det är en man hon behöver för att bli 

lycklig. Efter att hon träffar honom i början av filmen drömmer hon om honom och vill att 

han ska ta med henne till sitt slott. I en scen vill dvärgarna att Snövit ska berätta en saga för 

dem och då börjar hon sjunga: ”En dag ska jag bli hans och en dag ska han bli min”. Här 

syftar hon också på prinsen.  

 

Vi tolkar Snövit som oskuldsfull då hon först blir ”rädd” för prinsen när han uppenbarar sig 

och springer i väg. Prinsen själv är inte rädd för Snövit utan går direkt fram till henne. Vi 

håller med Rönnberg i boken Varför är Disney så populär att manlig sexualitet är mer 

självklar medan kvinnlig sexualitet tonas ner. Vidare skriver hon i boken att kvinnornas frihet 

avbryts vid könsmognaden, medan de manliga hjältarna får ”blomma” ut. Vi tolkar det som 

att mannen tar för sig, medan kvinnan är passiv. Prinsen tar kommando, medan Snövit 

springer iväg. Vi tolkar det som att kvinnan ska vara oskuld eller som Rönnberg skriver förbli 

”ren” tills den dag hon gifter sig (1999:118) 

 

Snövit känner inte prinsen och man får intrycket av att de knappt pratat med varandra men 

ändå är hennes högsta önskan att få vara med honom. En prins som vi knappt introduceras för, 

som enbart uppenbarar sig i början i filmen i en sång och i slutet av filmen när han väcker 

henne med kyssen. I denna film håller vi med om att bli älskad och att få sin prins är viktigare 

än något annat (Collier-Meek et al, 2011:563). 
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När Snövit först kommer till dvärgarnas stuga förvånas hon över hur stökigt de har det. Hon 

antar att det är så stökigt för att de inte har någon mamma hemma. Hon tittar sig runt omkring 

i huset och utbrister: ”Man kan ju tycka att deras mamma...eller kanske har de ingen 

mamma?”. Här är vår konnotation att Snövit först menar att det är en ”dålig” mamma som 

inte städat huset. Men sen tycker hon att det är förståeligt att det är stökigt eftersom de inte 

har någon mamma. Här kan vi dra paralleller till genusteorin där man pratar om att män och 

kvinnor har olika roller. Där kvinnans arena är hemmet och hennes kropp är kopplad till 

rollen som Moder (Brooker, 1999:91). Snövit kommer också på idén att om hon städar så 

kanske de som bor i stugan låter henne stanna (hon vet ännu inte vilka som bor i stugan). För 

att få stanna tänker hon att hon kan erbjuda städning och andra hushållssysslor som belöning.  

”Vi städar huset och överraskar dem, och då kanske jag får stanna här”, säger hon. 

Därför platsar Snövit också in under kategorin Modern.  Dvärgarna är vuxna män, men ändå 

låter de en kvinna ta hand om dem. 

 

Hon är social mot både människor och djur, även om djuren inte kan tilltala henne tillbaka 

pratar hon med dem. Därför är Snövit också Den fogliga flickan. Hon kan ses som godheten 

själv och vill göra andra till lags och det gör hon genom att bland annat ta hand om dvärgarna 

som om de vore hennes barn. Det är enbart drottningen som hatar henne. Annars är hon 

älskad av alla, till och med av djuren.  

 

Filmen tar också upp andra traditionella könsmönster, och för att ta ett exempel har vi scenen 

när vi först introduceras för dvärgarna och de arbetar i en gruva. Männen är starka och arbetar 

hårt medan kvinnor stannar hemma och städar och lagar mat. Detta kan vi också koppla till 

genusteorin där män anses vara fysiskt starka och därför mer anpassade för hårt arbete. Medan 

kvinnor är fysiskt svaga och därmed passiva (Brooker, 1999:91).  

 

Det går lätt att urskilja vem som är ond respektive god i filmen. Drottningens enda motiv att 

döda Snövit är för att hon är vacker. Drottningen förvandlar sig sedan till en ful häxa.   

Här är vår konnotation att drottningens utsida ”förvandlas” och matchar hennes insida då hon 

säger: ”En formel att förvandla min skönhet till fulhet.  

 

Snövit blir varnad att inte släppa in några främlingar i huset av dvärgarna. Men ändå är hon 

god och naiv och därför släpper in drottningen som är förklädd till en gammal ful dam i huset. 

Hon erbjuder henne ett förgiftat äpple. Drottningen ber henne sedan att smaka på det klarröda 
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äpplet och säger: 

”Det här är inget vanligt äpple, det är ett magiskt önskeäpple” 

Hon vet att Snövit är kär i prinsen och att hennes största önskan är att få vara med honom. Vi 

tolkar det som att drottningen spelar på en ung flickas kärlek. Snövits stora dröm är att få vara 

med prinsen och därför hör man henne önska: 

”Sedan kommer han att bära bort mig till sitt slott, och vi kommer leva lyckliga i alla våra 

dagar” 

 

Snövit tar då en tugga av äpplet och faller i djup sömn. När dvärgarna kommer till huset ser 

de den onda drottningen och börjar jaga henne. Till sist ramlar hon ner för ett stup och dör.  

 

En berättarröst talar om för tittarna att Snövit var så vacker ända in till döden, att dvärgarna 

inte hade hjärta att begrava henne. Prinsen som hade sökt efter Snövit i när och fjärran fick 

sedan höra om den vackra flickan som låg och sov. Han väcker henne sedan med kärlekens 

första kyss. Hon får sin prins i slutet och han ser hennes skönhet bakom de trasiga kläderna. 

Det är en del av Disneys värld där kvinnors skönhet syns genom allt (Do Rozario, 2004:46).  

 

 

Törnrosa (1959) 

 

Kort presentation av filmen 

 

I filmen Törnrosa får vi följa prinsessan Aurora som föds in i kungariket där Kung Stefan och 

hans drottning regerar. Vid en fest till hennes ära bjuds de tre goda féerna, Flora, Fina och 

Magdalena in för att kunna ge barnet varsin gåva. Två av dem hinner ge Aurora gåvor i form 

av skönhet och vacker sångröst. När den tredje och sista önskningen ska uttalas avbryts festen 

abrupt när den onda fen, Maleficent kommer till festen, bitter över att inte ha fått en inbjudan. 

Hon förbannar Aurora till att sticka sig i fingret på en spinnrock och dö på kvällen innan 

hennes sextonde födelsedag. Magdalena som ännu inte hunnit ge prinsessan en gåva lovar att 

Aurora inte kommer dö av förbannelsen utan istället faller i sömn tills den sanna kärleken kan 

väcka henne med en kyss. För att skydda henne från Maleficent uppfostras hon av de goda 

féerna som ger henne namnet Törnrosa. En dag träffar hon prins Philip i skogen och de båda 

förälskar sig i varandra. När Aurora fått reda på sin sanna identitet som prinsessa förs hon 

tillbaka till sina föräldrar. Men Maleficent genomför förbannelsen och Törnrosa faller i sömn 
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Philip får möta Maleficent som drake för en sista strid och när han har besegrat henne räddar 

han Aurora med deras första kyss.   

 

Vilket årtionde är filmen ifrån? Filmen kommer ifrån 1950- talet. 

 

Vilka av de feministiska rollerna passar huvudrollsinnehavaren in på? Hon är Skönheten 

från födseln då hon får gåvor om skönhet och vacker sångröst. Hennes personlighet får man 

inte riktigt grepp om utan snarare är det hennes yttre som det kretsar kring. Törnrosa tillhör 

kategorin Bruden eftersom hon berättar för djuren att hon drömt om att få träffa en man, ”en 

gång i en dröm”. När hon sedan träffar Philip finns han konstant i hennes tankar. Hon platsar 

också in under Den fogliga flickan eftersom hon är omtyckt av alla, men samtidigt är hon 

svag och klarar sig inte utan sina feer eller prinsen. Hon är ständigt beroende av att andra ska 

rädda henne.  

 

Vilka sysslor utövar prinsessan? När vi blir introducerade för henne när hon har växt upp 

får vi se henne städa ett fönster. Hon sjunger ensam om sin drömprins men också tillsammans 

med Philip när de träffas för första gången i skogen. 

 

Hur ser prinsessan ut? Hon har en smal midja vilket gör att hennes bröst framhävs i 

förhållande till resten av hennes kropp. Hon har också stora ögon. 

 

Vad finns det för karaktärsdrag hos prinsessan? Hon är både social med djur och 

människor. Feerna agerar mer som mammor för henne, medan hennes djurvänner får veta om 

att hon vill en dag vill träffa en man och drömmer om honom. 

 

Hur ser prinsessornas relation ut till män? Prins Philip räddar Törnrosa från Maleficent när 

hon är en drake, vilket gör att han sedan kan ta sig till tornet där prinsessan sover. När han 

sedan kommer dit kan han slutligen rädda henne med en kärlekskyss. Vid deras första möte 

uppstår kärlek vid första ögonkast i slutet får de varandra.  
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Semiotisk analys  

 

”Helt otrolig skön är hon ju. Full av solsken i sitt hår, läppar som en röd, röd ros i tidlös 

sömn hon vilar nu” 

 

Så beskriver den onda fén, Maleficent Törnrosa när hon har fullbordat förbannelsen mot 

henne.  

 

Tidigare forskare har beskrivit Aurora som Barbies medeltida kusin (Marling, 1999:27). Vi 

håller med om att hon är ett bra exempel på detta då Disney har målat henne med en kropp 

som är smal med stora ögon, röd mun och stort solskensgult hår. Likt de flesta prinsessor 

präglas Aurora av en vacker utsida med en insida som uppfattas som typiskt feminin. Hon är 

omtänksam och älskad av alla (Wood, 1994:33). Uppmärksamheten kring hennes skönhet och 

vackra sångröst återkommer flera gånger, vilket gör att hon är Skönheten genom hela filmen. 

Vem hon är personlighetsmässigt får man egentligen inte veta mer än utifrån de gåvor hon får 

vid födseln. Därför är hennes personlighet svårt att få grepp om. Hon har ett vackert yttre men 

en passiv och tom personlighet. Aurora är en passiv prinsessa som genom hela filmen är 

bekymmerslös och omedveten om sitt eget öde. Hon lämnar istället över ansvaret till feerna 

att rädda både henne och prinsen när han blivit tillfångatagna av Maleficent. 

 

Hela filmens handling går ut på fiendskapen mellan de feminina feerna. Maleficent som 

förbannar prinsessan och de goda feerna som välsignar Aurora. Prinsessans öde är också hela 

kungariket länkat till (Do Rozario, 2004:41). När Törnrosa har fallit i sömn förtrollar féerna 

rikets invånare  att också sova till hon vaknar. Redan vid födseln när hon får gåvorna om 

skönhet och vacker sångröst tolkar vi detta som att hennes skönhet inte är någonting som 

kommer helt naturligt i denna film, utan kommer bara med hjälp av magi.  

Men prinsessan får också en förbannelse över sig av den onda fén Maleficent att sticka sig på 

en spinnrock på kvällen innan hennes sextonde födelsedag och dö. Trots förbannelsen har en 

av féerna fortfarande en gåva kvar att ge. Hon kan inte häva förbannelsen utan kan istället 

mildra den så att Aurora faller i sömn istället för att dö. 

 

”Söta prinsessa, nu om en slända genom listigt trick, ger ditt finger ett dödligt stick. Finns 

hoppets ljus då ändå kvar för gåvan här i mitt förvar, ger ej i döden men i sömnen ro. Att 
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hoppet kanske sätter bo och denna trollkraft brytas kan av en kärlekskyss så ljuv och sann.” 

 

Skönhet är inte bara centralt för prinsessan i filmen. Maleficent har beskrivs flera gånger som 

en av de vackraste skurkorinnorna i Disneys värld. Hon är sminkad till skillnad från 

Drottningen och Aurora som vuxen. Hon har ett smalt ansikte, smal näsa och framträdande 

röd mun som vi ser som ett exempel på att det finns en likhet mellan henne och prinsessan. Vi 

menar att det kan finnas en djupare mening till att deras yttre är lika varandra. Aurora som är 

älskad av alla. 

 

Magdalena: ”Vad är det som hon inte kan lista ut?  Hon vet allt”. 

Fina:”Nej men det gör hon inte min vän. Onda fén vet ingenting om kärlek och vänlighet 

eller glädjen att hjälpa andra. Vet du ibland tror jag verkligen inte hon är särskilt lycklig”. 

 

Vi tolkar att det finns en möjlighet att Maleficent och Aurora ska spela varandras motsatser. 

När sagan börjar får vi veta att Aurora döpts efter gryningen eftersom hon fyllde hennes 

föräldrars liv med solsken. På detta sätt visar Disney tidigt att det är Aurora som ska stå för 

det goda och ljusa medan Maleficent som går klädd i mörker står på den onda sidan. Aurora 

omger sig av både djur och människor som älskar henne medan Maleficent bor i en borg långt 

från kungariket. Hon har endast sin korp som sin sanna vän och ett par män som försöker 

hjälpa henne att hitta Aurora innan förbannelsen ska äga rum. Vi menar att genom exemplet 

ovan vill Disney visa på att onda fén är allting som Aurora inte är och tvärtom. Att vara ond 

är att inte känna kärlek, vänlighet eller omtänksamhet. Detta menar Disney på så sätt genom 

Fina att om dessa egenskaper saknas, kan man inte vara särskilt lycklig. 

 

När vi får se henne första gången som tonåring öppnar hon ett fönster och sjunger vackert 

medan hon städar. För att skydda henne från Maleficent har hon uppfostrats av de tre goda 

féerna som hennes gudmödrar och fått namnet Törnrosa. Feerna som vill överraska henne 

med presenter skickar ut henne till skogen för att plocka bär. Hon berättar att hon gjorde det 

senast igår men de svarar tillbaka att de behöver mer och påminner henne att hon inte ska tala 

med främlingar. Utifrån genusteorin är detta ett exempel på att tonårsflickan Törnrosas arena 

är hemmet. Allt som är utanför hennes hem är främmande och feerna vill hålla henne nära 

hemmet där hon är trygg (Brooker, 1999:91). 

 

Törnrosa som är mitt uppe i tonårsfeminiteten har bara två saker att tänka på: hur man skaffar 
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en pojkvän och hur du blir vacker (Milestone, Meyer, 2012:86).  Eftersom hon redan är 

vacker saknas bara hennes drömprins. När hon är i skogen berättar hon för hennes djurvänner 

att hon är trött på att bli behandlad som ett barn och att hon aldrig får träffa någon. Törnrosa 

vill inte längre ses som feernas lilla flicka utan vill istället ses som vuxen där hon kan få skapa 

sig ett eget liv. Det är i detta ögonblick som hon berättar för djuren att hon faktiskt träffat en 

man, men han finns bara i hennes drömmar. Törnrosa har nu tagit sig an rollen som Bruden 

där drömmen om mannen ständigt finns i hennes tankar.  

 

”Han är lång och stilig och så romantisk. Och vi går tillsammans och pratar lite och precis 

innan vi tar farväl så tar han mig i sina armar och sen vaknar jag. Ja det är bara i mina 

drömmar. Men dem säger ju att om man drömmer någonting mer än en gång så slår det in. 

Och jag har ju sett honom så många gånger”  

 

När djuren får se henne ledsen får de plötsligt syn på prins Philips hatt och mantel. De stjäl 

hans kläder och skapar en ”prins” åt henne. Ugglan får hatten på sig och kaninerna får agera 

fötter när de mindre fåglarna får hålla upp manteln. Med nätta och smidiga steg rör hon sig 

likt en balettdansös när hon kommer fram till sin ”prins” och börjar dansa  

(Do Rozario, 2004:38). När Philip upptäcker henne dansandes i skogen presenterar han sig 

själv genom att ta upp samma steg som henne medan hon graciöst dansar tillsammans med 

honom så att de sedan kan sjunga samma ord i ”En gång i en dröm” (2004:46).  

 

Utifrån genusteorin framställer filmen Törnrosa som typisk feminin. Hon får inte säga sitt 

namn till Philip och på så vis vara för tillgänglig. När de först möts tvekar hon och säger blygt 

till honom att hon inte får prata med främlingar och släpper hans tag om hennes hand. Men 

Philip ger inte upp utan tar hennes hand och berättar att de visst träffats förut i en dröm. Här 

håller vi med Margareta Rönnberg om att mannens sexualitet får ”blomma ut” (1999,118). 

Philip tar för sig och låter henne inte gå. Han tar första steget medan Törnrosa ska vara 

oskuldsfull och inte ta för sig förrän han gjort det först. När han väl har tagit det steget kan 

hon inte låta honom vara när hon väl hittat sin prins och vill att han ska komma tillbaka redan 

samma kväll (Wood, 1994:33).  

 

Aurora beskrivs som prototypen Baby Boomer i studien The Princess and the magic kingdom: 

beyond nostalgia, the function of the Disney princess. Vi håller med forskarna om att hon är 

en bekymmerslös flicka som är är ointresserad av kungar till dess att hon blir förkrossad när 
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hon inser att hon inte får sin man. Trots att nya möjligheter har öppnats för henne är hon 

ledsen över att hon inte kan få mannen hon nyss träffat, eftersom hon är en prinsessa och 

därmed redan trolovad med prins Philip (Do Rozario, 2004:38). Eftersom Törnrosa är den 

fogliga flickan följer hon med sina gudmödrar redan samma kväll till sin riktiga familj. 

Mannen från skogen finns fortfarande i hennes tankar när hon brister ut i gråt när hon har fått 

sin krona.  

 

Vid de tillfällen prinsessan beskrivs av någon är det ständigt hennes yttre som är i fokus, 

medan Prins Philip istället är modig som räddar sin kärlek från ondskan med hjälp av feerna. 

Detta gör att utifrån ett genusperspektiv, förstärks könsrollerna i filmen på detta sätt. Kvinnan 

har skönheten men mannen har hjärnan. I slutändan får Aurora sitt lyckliga slut när hon väcks 

av en kyss från Philip utan att veta om vilka hinder han har stött på för att rädda henne. De 

avslutar sagan med att dansa tillsammans i tonerna av deras första duett. Det är oklart varför 

egentligen prinsessan faller för sin prins, men att bli vald och älskad av honom är det ultimata 

priset (Collier-Meek et al, 2011:563). 

 

Den lilla sjöjungfrun (1989) 

 

Kort presentation av filmen 

 

Filmen handlar om sjöjungfrun Ariel som bor tillsammans med sin far kung Triton och systrar 

i havet. Hon fascineras av människor och drömmer om att ett liv på land. En dag räddar hon 

prins Eric som håller på att drunkna efter ett skeppsbrott. Ariel sjunger för Eric och han kan 

inte glömma kvinnan med den vackra rösten. Hon ingår sedan ett avtal med sjöhäxan Ursula 

för att få bli människa i utbyte mot att ge bort sin röst. Ariel har sedan tre dagar på sig att 

försöka få Eric att bli kär i henne. Om hon inte lyckas blir hon Ursulas slavinna. Eric fattar 

tycke för Ariel trots att hon inte kan prata, men han kan ändå inte glömma kvinnan med den 

otroliga rösten. Ursula förklär sig sedan till en människa och använder sig av Ariels röst. Eric 

vill då gifta sig med kvinnan som han tror räddat honom och ordnar därför bröllop. Det blir 

sedan en kamp mellan Ariel, Ursula, Triton och Eric. I slutet av filmen förintas Ursula och 

Triton förvandlar Ariel till en människa. Ariel och Eric gifter sig sedan med varandra.  

 

Vilket årtionde är filmen från? Filmen kommer från 1980-talet. 
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Vilka av dessa kategorier passar prinsessan in på? Ariel är Skönheten då hon fångar prins 

Eric genom hennes vackra yttre och vackra sångröst. Hon ger sedan bort sin röst till sjöhäxan 

Ursula i utbyte mot ett liv på land. När hon ser prinsen rättar hon till håret för att göra sig fin 

för prinsen. Ariel passar också in under kategorin Bruden då hon ständigt har prinsen i sina 

tankar efter att hon först sett honom på ett skepp. Hon förvandlar sig till människa för att 

kunna vara med prinsen. 

 

Vilka sysslor utför prinsessan? Hon sjunger om hennes önskan om ett liv uppe på land. 

Prinsen blir också förälskad i hennes vackra sångröst. 

 

Hur ser prinsessan ut? Ariel är smal med stora bröst, smal midja och stora ögon. 

 

Vad finns det för karaktärsdrag hos prinsessan? Ariel är modig då hon bland annat räddar 

Blunder från en haj i början av filmen. Hon är också nyfiken och går emot hennes far. Hon 

offrar sin röst och sitt liv under ytan för ett liv på land med sin drömprins. Hon drömmer sig 

ofta bort till en värld uppe på land och som människa. Ariel är social då hon pratar med både 

djur och människor. 

 

Hur ser prinsessornas relationer till män ut? Ariel räddar drömprinsen från att drunkna i 

början av filmen, men hon blir också räddad av honom från den onda häxan Ursula i slutet av 

filmen. Det finns en given drömprins i filmen och hon blir kär i honom vid första ögonkastet 

och hon får honom i slutet.  

 

Semiotisk analys 

 

”Du är ju söt, med ett näpet sätt”. 

 

Så beskriver Ursula Ariels utseende när hon ska förvandla sig till människa och undrar om 

hon verkligen kan ge bort sin röst. Ursula menar att Ariel kan fånga Eric genom sitt utseende 

och att hon därmed inte behöver någon röst. Därför passar Ariel in under kategorin Skönheten. 

 

När Ariel förvandlas till människa och får syn på Eric rättar hon till sig och gör sig snygg. 

Hon får direkt Erics uppmärksamhet när han ser henne och här tolkar vi att det är hennes 

skönhet som fångar hans intresse. Hon kan inte prata men ändå blir prinsen förtjust i henne. 
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Här håller vi med studien The princess and the magic kingdom: beyond nostalgia, the function 

of the Disney princess, där kvinnors skönhet syns genom allt i Disneys värld.  

 

Ariel har långt rött hår och lila snäckskal som döljer hennes framhävande byst. Hon är smal, 

har en smal midja och stora ögon. Hon är vacker och man förstår direkt att hon är en av kung 

Tritons favoritdöttrar. I början av filmen anordnar slottet en bal och kung Triton pratar med 

sin rådgivare krabban Sebastian om att döttrarna kommer bli en sensation och då säger kung 

Triton: ”Särskilt min lilla Ariel”. 

 

Ariel är den modiga prinsessan som samlar på människosaker som hon hittat på olika 

skeppsvrak. I början av filmen får vi se bevis på hennes tapperhet när hon räddar hennes vän - 

fisken Blunder från hajar. Hon är social och har både djur och människor som vänner. 

 

Ett bevis som tyder på att Ariel går sin egen väg är när krabban Sebastian säger: ”Om hon 

bara ville visa sig på repetitionen någon gång”. Här är vår konnotation att Ariel ofta inte 

lyder sig far eller andra omkring, utan gör det hon själv känner för. Hon är den viljestarka 

tonåringen som vill bryta sig loss från sina föräldrar och det förstår man när hon säger till sin 

far ”jag är 16 år pappa, jag är inget barn längre”. Vi håller med Rönnberg i boken Varför är 

Disney på populär? Att hon vill finna sin egen identitet och ses som en ung kvinna istället för 

pappas lilla flicka. Här instämmer vi också med den tidigare studien The princess and the 

magic kingdom: beyond nostalgia, the function of the Disney princess som menar att Ariel är 

mer självständig än de två tidigare prinsessor vi analyserat. 

 

Kung Triton tycker att Ariel behöver ständig tillsyn och beordrar därför Sebastian att hålla 

koll på henne. Hon trotsar ännu en gång sin far och simmar in i hennes ”hemliga tillhåll” som 

är en grotta. I grottan samlar hon på människosaker som hon hittat. Hennes far har berättat för 

henne att människor är farliga men Ariel vill inte tro på det. Hon tittar på en gaffel och säger: 

”Jag förstår inte hur en värld som skapat sådana underbara ting, vara ond?” 

 

Ariel är en drömmande prinsessa och fantiserar om något annat, möjligen ett liv någon 

annanstans. Hon har inte mött prinsen ännu men vet ändå att något fattas i hennes liv. Hon 

sjunger att på land är man fri ”det kunde bli hela min värld”. Här drar vi paralleller till 

tidigare forskning om tonårsfeminitet där kärlek är en seriös och viktig del för att göra 

flickans liv komplett (Milestone, Meyer 2012:86). Ariel har inte träffat drömprinsen ännu 
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men ändå tolkar vi det som att det är en man som fattas i hennes liv för att göra henne lycklig. 

 

Vid ett tillfälle simmar Ariel upp mot havsytan där hon ser ett skepp. Ännu en gång är hon 

inte rädd utan simmar direkt till skeppet utan att tänka sig för. Här ser hon prinsen för första 

gången och blir förtjust i människoprinsen Eric vid första ögonkastet. Hon tittar på honom 

med en beundrande blick och säger till sin fågelvän Mozart ”Han är väldigt stilig”.  

 

Eric har på båten fått en staty tillägnad honom, där han ser stark och manlig ut. Eric och hans 

hund ser inte lika förtjusta ut av statyn. Vi tolkar det som filmskaparna vill bryta traditionella 

könsmönster där Eric med sin blick poängterar att han inte alls är förtjust i hur statyn 

framställer honom. Här går det emot genusteorin om att den manliga stereotypen ska vara 

fysisk stark (Brooker, 1999:91). 

 

Likt de andra prinsessorna tolkar vi Ariel som oskuldsfull då man aldrig får höra att hon 

träffat någon man tidigare. Prins Eric däremot har träffat kvinnor tidigare men inte fattat tycke 

för någon speciell tidigare. Hans rådgivare Grimsby poängterar att de vill att Eric ska träffa 

någon kvinna och gifta sig: ”Hela riket vill se dig sätta bo med den rätta flickan”, säger han. 

Eric avkastar sig detta genom att säga: ”Du är väl fortfarande inte sur för att jag inte föll för 

prinsessan från glasberget va?”. Vi tolkar detta som att det är acceptabelt för en man att ha 

haft kvinnor tidigare men kvinnan ska förbli oskuld ”ren” tills hon gifter sig (Rönnberg, 

1999:118). 

 

Det blir sedan oväder och skeppet sjunker och Ariel räddar prinsen från att drunkna. När hon 

fått upp Eric på land sjunger hon för honom och det är nu hon har blivit förälskad i honom. 

Han lyckas bara se en skymt av Ariel innan hon flyr ner i vattnet igen. Men han säger till 

Grimsby: ”En flicka räddade mig, hon sjöng, hon hade den mest fantastiska röst”.  

 

Efter att Ariel räddat prinsen är hon lycklig och simmar runt och sjunger i havet. Det är nu 

Ariel har blivit Bruden. Hon har blivit kär i Eric efter första ögonkastet. De känner inte 

varandra men ändå har hon bara honom i sina tankar. Det enda hon vet är att hon måste finna 

ett sätt att få vara med honom.   

 

Så fort hon får tillfälle att fullborda hennes önskan om att få vara med prinsen ingår hon ett 

avtal med den onda sjöhäxan. Trots att avtalet innebär konsekvenser och att det leder till att 
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hon inte kommer få träffa sin far eller systrar igen väljer hon att ta emot Ursulas förslag. När 

Ariel påpekar detta säger Ursula ”nej det är sant, men du har din karl, livet är fullt av mariga 

val”. Ariel är beredd att offra hela sitt tidigare liv för en man. Vi tolkar det som att Ursula 

spelar på en ung flickas kärlek. Innan hon träffade Eric var hon självständig men det enda som 

upptar hennes tankar nu är mannen (Milestone, Meyer, 2012:86). 

 

Ursula kan tolkas som Ariels motsats när det kommer till utseendet. I första scenen vi 

introduceras för Ursula påpekar hon att tynat bort. Vi håller med Rönnberg om att hon målats 

upp som tjockare och fulare än de tidigare skurkinnorna i Disney. Hon vill använda sig av 

Ariel för att komma åt det hon egentligen vill ha, och det är kung Tritons undergång som hon 

säger i början av filmen.  

 

För att Ariel ska förvandlas till människa måste hon ge sin röst till Ursula. Ariel tvekar först 

men Ursula påpekar att en kvinna inte behöver sin röst för att få en man ”du får inte 

underskatta betydelsen av kroppspråket”. Här tolkar vi det som att kvinnor kan använda sig 

av sin kropp, sexighet och skönhet för att fånga en man. Detta tolkar vi enligt genusteorin som 

att den kvinnliga kroppen är kopplad åt mannens njutning (Brooker, 1999:91).  

 

Ursula sjunger vidare i en sång:” De män som finns däruppe hatar pladder, på flickor som 

sladdrar blir man trött”. 

”Man måste inte alltid konversera, en gentleman vill slippa om han kan” 

”Han svansar som en hund, för en dam som håller mun, var tyst så blir du kysst och får din 

man” 

 

Ariel har tre dagar att få prinsen att kyssa henne, annars bryts förbannelsen och hon blir 

Ursulas slavinna i havet. Krabban Sebastian visar hur Ariel ska agera för att få sin kyss av 

Eric. Ännu en gång tolkar vi det som att kvinnans kroppsspråk och skönhet är av stor vikt för 

att fånga mannen.  

 

Filmen bryter traditionella könsmönster om att det är männen som tar kommando och att 

prinsessorna är passiva (Brooker, 1999:91). 

Ariel och Eric är ute och rider vagn kring slottet. Då visar Ariel ännu en gång prov på sin 

tapperhet när hon tar tag i tyglarna till hästen och till Erics förvåning styr hästen själv. Vår 

konnotation är att det är ovanligt med en kvinna som gör det då han ger Ariel en förundrande 
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blick. Vid ett ögonblick är det också Ariel som försöker ta saken i egna händer och försöker 

kyssa Eric men han vänder blicken. Sebastian sjunger då: ”Se i smyg den pojken är för blyg 

för att våga ta en kyss”. 

 

Även om Eric fattat tycke för Ariel verkar han ändå inte glömt den vackra rösten som sjöng 

för honom när han räddades från att drunkna. I slutet av filmen förklär sig Ursula till 

människa och använder sig av Ariels röst. Förtrollad och betagen av Ariels röst vill Eric ordna 

bröllop med Ursula som är förtrollad till en vacker kvinna. Senare i filmen blir det en kamp 

mellan Ursula, kung Triton, Ariel och prins Eric.  

 

Ariel räddar prins Eric från Ursula, men hon blir också räddad från Ursula av sin fader. Kung 

Triton offrar sig själv för sin dotter. Vår konnotation är att filmens budskap är att kärlek 

handlar om att offra sig själv för någon annans skull. Kung Triton väljer att bli Ursulas slav så 

att Ariel ska bli fri. Medan Ariel offrar sitt liv i havet för ett liv med sin älskade på land.  

 

I slutet av filmen besegras Ursula och kung Triton blir fri och förvandlar Ariel till en 

människa. Det slutar med att Ariel gifter sig med Eric. Som Ariel sjunger ”jag vill bli en del 

av din värld”, och en del av någons värld blev hon. 

 

Pocahontas (1995) 

 

Kort presentation av filmen 

 

I filmen får vi följa indianprinsessan Pocahontas. Hennes far hövdingen vill att hon ska gifta 

sig med en krigare vid namn Kokoum men hennes längtan efter att finna sin egen väg är 

starkare. Hon träffar på engelsmannen John Smith som kommer till hennes land för att leta 

efter guld. De lär varandra om sina respektive kulturer och utvecklar snart en kärleksrelation. 

Men deras relation får utstå hinder från båda sidor och ett krig trappar snart upp mellan 

indianerna och engelsmännen. I slutändan måste Pocahontas bestämma vilken väg hon ska ta: 

att stanna med sitt folk eller följa med mannen hon älskar tillbaka till England. Hon väljer till 

slut att stanna med sitt folk och fredens skull. John Smith och Pocahontas skiljs åt och lovar 

att föralltid finnas hos varandra andligt. 

 

Vilket årtionde är filmen ifrån? Filmen kommer från 90-talet. 
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Vilka av de feministiska rollerna passar huvudrollsinnehavaren in på? Pocahontas platsar 

in på kategorin Modern därför att hon alltid har sitt folk i åtanke och vad som är bäst för dem. 

I slutet väljer hon att inte följa med John Smith tillbaka till England, utan stannar hos sitt folk 

och sin familj. Hon är mer lik en kvinna än en flicka. Hon platsar även in på den självständiga 

(yrkes) kvinnan då vi märker ganska tidigt att hon går sin egen väg och gör som hon vill. Till 

exempel när hon hoppar från klippan när vi först introducerats för henne. Hon lär också John 

Smith om livet bland indianerna. Hon beskrivs också av hennes far som en person hennes folk 

kan räkna med att vända sig till för råd och visdom. 

 

Vilka sysslor utövar prinsessan? Hon sjunger vid ett flertal tillfällen själv om att finna sin 

egen väg och för John Smith sjunger hon om människans värde oavsett färg.  

 

Hur ser prinsessan ut?  Hon har smal kroppsform med smal midja och stora bröst. Hon har 

en atletisk kropp som är mer kvinnlig än flickig. 

 

Vad finns det för karaktärsdrag hos prinsessan? Hon är social med djur och hon är modig 

genom att lära känna John Smith och att tillsammans med honom verka för fred mellan 

indianerna och engelsmännen. Hon är drömmande eftersom tidigt i filmen, när hennes far 

kommer tillbaka efter ett krig berättar hon för honom om en dröm hon har haft, om en 

kompass som ska visa henne den rätta vägen. För henne är det viktigt att få råd från andarna 

så hon berättar för gammelmor Pilrot om sin dröm. Pilrot ber henne då att höra med sitt hjärta 

och lyssna på vad vinden berättar om vad hon ska se. 

 

Hur ser prinsessornas relation ut till män? Hon blir inte räddad av en man, hon räddar 

honom. Drömprinsen finns men hon får honom inte. Kärlek uppstår inte vid första ögonkastet. 

 

 

 

Semiotisk analys 

 

”Du känner Pocahontas, hon har sin moders själ. Hon går dit vinden för henne.” 
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Så nämns indianprinsessan Pocahontas för första gången i filmen. Att hitta sin väg och få 

hjälp att finna den med hjälp av andarna är någonting som återkommer under hela filmen. 

 

Hon är den modiga prinsessan som dyker från höga klippor och strövar fritt ensam ute i 

naturen. Redan tidigt får vi se henne ge sig ut själv tillsammans med sina vänner, tvättbjörnen 

Meeko och kolibrin Flit i en kanot för att sedan modigt ge sig ut för ett vattenfall, utan att 

tveka. Pocahontas rör sig smidigt och enkelt när hon klättrar i träd och när hon för första 

gången får se John Smith, smyger hon tyst likt ett djur för att få en första skymt av den 

främmande mannen.  

 

Pocahontas skönhet beskrivs aldrig av någon i filmen utan gäller istället männen. Hennes 

bästa vän Nakoma beskriver krigaren Kokoum som vacker och gammelmor Pilrot säger att 

John Smith har en god själ och att han dessutom är vacker. Vi ser detta som ett exempel på att 

Disney vill bryta från tidigare könsmönster där kvinnans skönhet är i fokus. I denna film är 

det istället fokus på Pocahontas insida som är lika vacker som hennes yttre. När hon möter 

John Smith för första gången tittar de nyfiket på varandra länge utan att någon rör sig. Vi 

tolkar detta som att han blir stående förbluffad över hennes skönhet. Hon rör sig heller inte 

klumpigt utan ser ståtlig ut när vi får se henne första gången på klippan eller när hon vinkar 

adjö till John Smith i slutet. 

 

Disney har målat henne med en barbieliknande kropp med långa muskulösa ben och armar, 

stora bröst, smal midja och en lång nacke. Hon har beskrivits som den ultimata kvinnan som 

varje heterosexuell man skulle älska. Jämfört med andra prinsessor är hon inte bara vacker 

utan hon är också sexigare, sensuellare och exotisk (Mazzarella, Pecora 2002:137). Vi håller 

med om detta då vi tycker att Pocahontas till skillnad från andra prinsessor är målad med mer 

kvinnliga former än flickiga. Ur ett feministiskt perspektiv är detta ett exempel på att 

Pocahontas har blivit målad ur en mans perspektiv om vad som är vackert. 

Men andra menar att trots sitt vackra yttre är hon framställd varken som särskilt kvinnlig eller 

manlig utan snarare androgyn. Hon är varken barn eller vuxen, rik eller fattig, typisk indiansk 

eller vit till utseendet. Hon hör inte hemma till någon bestämd plats och känner därför sig 

hemma överallt (Rönnberg, 1999:144). 

 

Pocahontas är enda barnet till hövdingen Powhatan och förväntas inte ströva fritt omkring 

hela livet i naturen. När hennes far återvänder från krig berättar han om sin största krigare 
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Kokoum som har frågat efter Pocahontas hand i giftermål. Hon tvekar när hon ser honom och 

säger ”men han är ju så allvarlig”.  

 

”Min dotter, Kokoum kommer bli en fin make. Han är lojal och stark och han kommer bygga 

ett bra hem med starka väggar, hos honom kan du alltid känna dig trygg”, säger hennes far.  

 

Hon berättar då att hon tror att utifrån en dröm hon har haft i flera nätter, att det finns en 

annan väg för henne. Hövdingen tillrättavisar henne och säger att det är dags att hon tar sin 

rätta plats bland sitt folk och att ”även den vildaste bäck måste en dag förenas med den stora 

floden”. Även om hon vill vara fri måste även hon som ung och vild bli en del av sitt folk. Vi 

tolkar detta utifrån genusteorin att det är acceptabelt att ströva fritt i skogen en del av sitt liv, 

men även Pocahontas måste tänka på äktenskap för sitt folk och fars skull. Hennes liv blir inte 

komplett förrän hon hittat en man att som utgör den saknade pusselbiten (Wood, 1994:33). 

 

För Pocahontas är det viktigt att få hjälp och råd från andarna för att veta vilken väg hon ska 

ta. När hon ger sig ut tillsammans med sina djurvänner i kanoten frågar hon sig om vem det är 

som har gett henne drömmen. För att få svar på sina frågor besöker hon gammelmor Pilrot. 

Hon berättar för henne om hur en kompass har visats för henne i drömmen som snurrar och 

snurrar men aldrig stannar. Pilrot svarar då att hon tolkar detta som att denna kompass kanske 

försöker visa henne ”sin” väg. Hon påpekar aldrig att detta behöver vara en person eller en 

man, vilket Pocahontas tänkte på först. Vi ser detta som ett exempel på att även om 

Pocahontas är en självständig kvinna som njuter av sin frihet finns det en önskan om att få 

träffa en man och kärleken. Hennes liv blir inte komplett förrän hon har träffat en man så hon 

kan skaffa familj (Wood, 1994,33). Kärleken är alltså fortfarande det ultimata priset för 

prinsessan i Disneys värld även om hon i övrigt ser ut att välja sin egen väg.  

 

Pocahontas är under hela filmen den Självständiga kvinnan. Trots hennes faders råd ger hon 

sig ut för att se engelsmännen och kan inte låta bli att träffa John Smith när hon har lärt sig 

hans språk. Vi har tolkat detta som ett exempel på att Disney vill visa oss att oavsett om vi 

talar olika språk på jorden finns det ett som alla människor förstår, nämligen kärlekens språk 

Redan vid första mötet med John visar hon ingen rädsla för honom utan snarare nyfikenhet. 

Vi ser detta som ett exempel på att en attraktion mellan dem byggs upp snarare än kärlek vid 

första ögonkastet. Trots att han är en okänd man väljer hon att ta hans hand så att de kan lära 

sig om varandras kulturer: John Smith berättar om hur hus byggts upp i hans hemstad London 
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och hur man får ”ut mest av det”. Pocahontas lär John om det humana och andliga samt hur 

de kan leva i samexistens med varandra istället för att kriga. 

 

Men även om Pocahontas ser möjligheten för att dessa två folk ska förenas i harmoni, är det 

inte fullt så enkelt att sluta fred mellan dem. Det är här som Pocahontas tar sig an sin 

viktigaste roll som en fredsförmedlare och en diplomat. När hon väl har lärt John att ”du kan 

äga jorden här, den får liv först när du lär dig att se, att det finns färger i en vind”, försöker 

även John ta sig an hennes sätt att leva och tänka genom att ställa sig mot engelsmännen. 

Pocahontas får vara stark men hon måste bli nedtonad och bli en vårdande Moder mot de 

hårda männen (Nilsson 2004:45). Genom att anta rollen som moder räddar hon på så vis 

konflikten från att urarta där oskyldiga liv skulle blivit tagna 

 

”Men hon är ännu hos oss, när vinden rör sig i träden, känner jag hennes närvaro. Vårt folk 

såg hennes visdom och styrka, en dag kommer dem att se den hos dig”. 

 

Under hela filmen ger sig Pocahontas ut på en resa i sitt inre för att finna sig själv. Hennes far 

beskriver i ovanstående exempel om den visdom och styrka som Pocahontas mamma hade 

och som han kan se hos henne och som en dag resten av hans folk även kommer att se. Trots 

hennes unga ålder blir hon en slags ledare för fred som till slut räddar John Smith från att 

avrättas.  

 

När båda sidorna förbereder sig för strid ber Pocahontas John om att följa med till sin far för 

att prata. Han förklarar att han inte tror att det kommer hjälpa att prata och ”när två sidor vill 

slåss finns det ingenting som kan stoppa dem”. Kokoum som varit orolig för Pocahontas som 

strövat omkring ensam följer efter till skogen. Vi tolkar detta exempel som att ännu en gång är 

det inte acceptabelt för en kvinna att ströva fritt, utan hon måste få beskydd av en man. Detta 

ser vi också i en tidigare scen när Pocahontas är med Nakoma men blir påmind av sin far att 

hon inte ska vara ensam utan behöver beskydd och hämtar Kokoum.  

 

När Kokoum får se John och Pocahontas kyssas hoppar han på John. Precis när de är på väg 

att få slut på bråket blir Kokoum dödad av Johns vän, Thomas. När Pocahontas återvänder till 

byn får hon en utskällning från sin far om hennes dumhet att ge sig ut med en engelsman 

vilket gjorde att Kokoum på så vis dog för hennes skull. Trots händelsen är det bara John som 

finns i hennes tankar. När hennes bästa vän Nakoma kommer är hon ledsen för att hon inte 
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kommer få se John Smith igen. Vi ser detta som ett exempel på att i detta läge när en av 

hennes egna har dött, har John blivit viktigare än hennes folk och att få se honom igen är 

hennes största önskan. 

 

Men olikt tidigare prinsessor i Disney får hon inte sin drömprins. John som redan tidigt i 

filmen räddar sin vän Thomas från att drunkna, räddar lika modigt livet på Pocahontas far. 

Men denna gång blir han skjuten och skadas allvarligt och måste ge sig av tillbaka till 

England för vård. Pocahontas tvingas välja väg och bestämmer sig för att stanna hos sitt folk 

för att hon behövs där. Istället för att följa med honom eller låta honom stanna lovar hon 

honom att hon andligt kommer finnas vid hans sida föralltid. Detta slut tolkar vi som att även 

som stark kvinna kan man inte få allt, utan hon måste istället välja vad som är viktigast för 

någon annan, nämligen sitt folk. 

 

Prinsessan och Grodan (2009) 

 

Kort presentation av filmen 

 

Filmen handlar om servitrisen Tiana som drömmer om att få öppna sin egen restaurang i New 

Orleans. Prins Naveen från Maldonia kommer till staden och är inbjuden på Charlottes och 

hennes far herr la Bouffs maskeradbal. Naveen kommer sedan i kontakt med den onda 

voodoomagikern Dr Facilier som förtrollar honom till en groda. Tiana träffar sedan grodan 

Naveen när hon är utklädd till en prinsessa på maskeradbalen. Grodan lovar Tiana att han ska 

ge henne det hon önskar sig om hon kysser honom. Naveen trodde att förtrollningen skulle 

brytas då han blev kysst av en prinsessa. Men eftersom inte Tiana var någon riktig prinsessa 

förvandlas hon också till en groda. De färdas sedan tillsammans för att hitta den goda voodoo-

prästinnan Mama Odie som de hört kan bryta förtrollningen. De får två vänner på vägen, 

alligatorn Louis och eldflugan Ray. I slutet av filmen besegras den onda vodoomagikern och 

Tiana och Naveen som blivit kära i varandra under resans gång gifter sig. När de sedan kysser 

varandra som gift par bryts förtrollningen och de båda förvandlas till människor eftersom 

Tiana blev en prinsessa när hon gifte sig med prinsen.  

 

Vilket årtionde är filmen från? Filmen är från 2000-talet. 

 

Vilka av dessa kategorier passar prinsessan in på? Hon passar in under kategorin Modern då 
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hon lagar mat och är hjälpsam. Hon bjuder bland annat på munkar på sin vän Charlottes 

maskeradbal. Hon fokuserar på andras lycka och glömmer bort att roa sig själv eftersom hon 

jobbar hela tiden. Tiana är den Självständiga (yrkes) kvinnan då hon jobbar hela tiden för att 

kunna öppna en restaurang för att uppfylla både sin och hennes fars dröm.  

 

Vilka sysslor utför prinsessan? Hon städar, lagar mat och sjunger. Hon jobbar som servitris 

och då blir städning och matlagning en del av hennes vardag. 

 

Hur ser prinsessan ut? Smal, stora bröst, smal midja och stora ögon. 

 

Vad finns det för karaktärsdrag hos prinsessan? Modig, drömmande och social. Tiana är 

modig då hon kan tänka sig att ge upp sin dröm om att få öppna sin egen restaurang för att bli 

groda föralltid. Hon drömmer ofta om hur hennes liv skulle se ut med den nya restaurangen. 

Tiana är också social då hon har både människor och djur som vänner. 

 

Hur ser prinsessornas relationer till män ut? De båda blir räddade från sin förtrollning när 

de kysser varandra. Han räddar henne också vid ett tillfälle när hon blir tillfångatagen av 

människor som vill äta grodor. Det finns en drömprins men de blir inte kära vid första 

ögonkastet utan de blir kära under historiens gång. Hon får sin prins i slutet. 

 

Semiotisk analys 

 

”Jag behöver omkring 500 av dina manslockande munkar till balen ikväll”. 

 

Det säger Tianas kompis Charlotte när hon vill att Tiana ska baka munkar inför den 

kommande maskeradbalen som hennes far la Bouff anordnat. Tiana är den ambitiösa 

servitrisen som jobbar hårt för att kunna uppfylla hennes och sin avlidne fars dröm om att en 

dag få öppna en egen restaurang.  

 

När Tiana är liten flicka lagar hon gumbogryta till familjen. Hennes far kommer hem och 

provsmakar maten och vi tolkar det som att det är något de brukar göra tillsammans eller 

något som han lärt henne. ”Vet ni hur det är med god mat? Den för samman folk av alla dess 

slag” säger hennes far till henne. Tiana städar, lagar mat och hjälper folk i sin omgivning, 
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därför passar hon in under kategorin Modern. Eftersom passionen för matlagning verkar 

komma från hennes far tolkar vi det som att Disney försöker bryta traditionella könsmönster 

om att matlagning skulle vara typisk kvinnogöra. Ett annat exempel på detta är när Tiana lär 

prins Naveen att hacka champinjoner när de är grodor tillsammans i sumpmarkerna. Vi håller 

med tidigare studier som indikerar att denna film fått en modernare look (Collier-Meek et al, 

2011:564). 

 

Tianas högsta dröm är inte att hitta sin drömprins tillskillnad från tidigare prinsessor. Ofta 

framställs framgångsrika kvinnor som olyckliga, problematiska och att de vill fylla sitt liv 

med de saknade pusselbitarna (Wood, 1994:33). Vi ser det inte som att Tiana är olycklig för 

att hon valt karriär men hon är orolig för att hon inte ska kunna få tillräckligt med pengar för 

att öppna sin restaurang. Därför är Tiana Den självständiga (yrkes) kvinnan. Vår tolkning är 

att hon jobbat så mycket att hon inte haft tid för kärlek. Det verkar istället vara Tianas 

omgivning som tycker att hon saknar en man. Hennes mamma tycker att det är synd att hon 

jobbar så hårt och påpekar att hon vill ha barnbarn.  

 

Tianas mamma: ”Jag vill att du ska få din drömprins. Dansa bort och leva lycklig i alla dina 

dagar.” 

 Tiana: ”Mamma! jag har inte tid att dansa”. 

 

Vi tolkar det som att hennes mamma tycker att Tiana ska slå sig till ro med en man.  

 

Tiana har en smal kropp med framhävande byst, smal midja och stora ögon. Olikt de andra 

filmerna är vår konnotation att Tianas skönhet inte är central i filmen. Hon går emot 

genusteorin om att kvinnor har skönhet medan männen har karriärer (Milestone, Meyer, 

2012:96). Men även om ingen uttryckligen säger att Tiana är vacker tolkar vi som att hon är 

det eftersom prins Naveen försöker flirta med henne utanför restaurangen som hon jobbar på. 

Men Tiana bryr sig inte om honom och fortsätter att jobba.  

 

Vår tolkning är att prins Naveen är Tianas raka motsats. Han är flörtig, dansar och bjuder på 

drinkar. Han har inte arbetat en dag i sitt liv och tidigare varit bortskämd. Hans föräldrar har 

nu satt stopp för det och får inga mer pengar från dem. Han är nu ute efter att gifta sig med en 

rik kvinna så att han kan få pengar igen.  

”Ni måste gifta er med någon vars farsa har cash”, sjunger den onda vodoomagikern Dr 
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Facilier till Naveen. Här bryts också traditionella könsroller om att det är männen som har 

karriärer och tjänar pengar. Enligt genusteorin är männen intelligenta, men vi tycker inte 

heller att det passar in på denna film då Naveen uppfattas som naiv och lite ”dum” emellanåt. 

Naveen litar på vodoomagikern och det leder till att han förvandlas till en groda.  

 

Tiana och Naveen möts för första gången på maskeradbalen, dit Tiana blivit inbjuden för att 

baka munkar. Charlotte klär upp Tiana i en vacker klänning och när Naveen får syn på henne 

tror han att hon är en prinsessa. Det enda som kan bryta förbannelsen och få Naveen att bli 

människa igen är om han får en kyss av en prinsessa. Han ber Tiana att kyssa honom, och om 

hon gör det kommer han att erbjuda henne en belöning.  

”Alla kvinnor njuter av en kyss från prins Naveen”, säger han till Tiana.  

Tiana kysser honom och förvandlas hon också till en groda.  

 

De beger sig sedan ut i sumpmarkerna för att hitta voodoo-prästinnan Mama Odie som sägs 

kan hjälpa dem att bryta förtrollningen. Tiana är social och får längs vägen alligatorn Louis 

och eldflugan Ray som vänner. 

 

Vår tolkning är att Naveen dejtat många kvinnor tidigare och det förstår vi när Tiana bland 

annat säger till honom: ”Du har jagat kammarjungfrur i ditt elfenbenslott”. När de råkar 

hamna i ett hål i ett träd tillsammans så tolkar vi det som att Naveen börjar ta på henne för han 

säger: ”Vi kommer nog få stanna här ett tag, så vi kan lika gärna göra det bekvämt för oss”. 

Tiana slår då till honom och svarar: ”Håll dina slemmiga fingrar borta från mig”.  

 

Man får ingen uppfattning om att Tiana ska ha träffat någon man tidigare då hon arbetat så 

mycket hela tiden. Vi tolkar också som att Naveen inte förespråkar att man ska hålla sig till en 

partner då han säger till sin eldflugekompis Ray: ”Slå dig inte till ro så snabbt min vän, det 

finns gott om eldflugor i träsket”. Här drar vi paralleller till den feministiska kritiken om att 

manlig sexualitet är mer dominant än kvinnors (Berger, 37-38).  

 

Det är inte kärlek vid första ögonkastet mellan Tiana och Naveen. Vi tolkar det som att filmen 

valt att spegla deras kärlekshistoria efter det kända ordspråket (kärlek börjar alltid med bråk). 

De ”flirtbråkar” med varandra under nästan hela filmen. Tiana fattar inte tycke för Naveen 

först då vi tolkar det som att hon tycker att han är arrogant och bortskämd. Det hela vänder 

när Naveen räddar Tiana från människor som tillfångatagit henne för att de ska äta upp henne. 
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Vi håller med tidigare studie som menar att även om kvinnan varit stark och självständig så 

har hon ändå behövt bli räddad av en man (Towbin et. al 2004). 

 

Vår konnotation är att Tiana och Naveen lär sig saker om livet av varandra. Tiana lär Naveen 

att laga mat och Naveen lär Tiana hur man har kul. Vid en scen lär han henne hur man dansar. 

De blir förälskade i varandra fast de är grodor och därför tolkar vi det som att skönhet inte är 

viktigt i filmen. Utan att det är insidan som räknas. Vi har ett exempel på detta när de kommer 

fram till Mama Odie och de säger att de vill förvandlas till människor igen. Då säger hon: ”Ni 

är blinda för vad ni behöver” 

”Vad ni behöver och vad ni vill är inte samma sak”. 

Hon sjunger vidare i en sång: ”Du måste titta under ytan på ditt sanna jag. När du inser vem 

du är, vet du vart du ska”. 

 

Vi tolkar det som att de inte ens visste vad de ville ha eller vad de behövde som människor. 

Vi uppfattar det som att det var kärlek som fattades i deras liv. Det är först nu man förstår i 

filmen att Tiana också behöver en drömprins för att bli lycklig. Hon är självständig och har 

arbetat hårt men det är ändå något som fattats i hennes liv. Vår konnotation är att hon varit för 

hård och inte släppt in kärlek. Det som skiljer henne åt från de andra prinsessorna är att hon 

vill ha både och - kärlek och karriär.  

 

Naveen är villig att offra sin dröm för att uppfylla Tianas dröm och det bevisar han när han 

säger för sig själv ”jag gör vad som helst för att dina drömmar ska slå in, för jag älskar dig”. 

Vi tolkar det som att budskapet är att om man älskar någon gör man uppoffringar för dennes 

skull.  

 

Till skillnad från de tidigare filmerna är den onda rollfiguren en man i denna film. Dr Facilier 

är lång och väldigt smal. Rönnberg skriver i boken Varför är Disney så populär? att manliga 

skurkar ofta målas upp som smala och lite mer förfinade. Visserligen är den onda 

voodoomagikern väldigt smal men vi tycker ändå inte att han framställs som mer förfinad om 

man jämför med de tidigare onda skurkinnorna.  

 

Dr Facilier spelar på människors önskningar och det försöker han även göra med Tiana i slutet 

av filmen. Han tar henne till en dröm hon länge haft om att äga en stor fin restaurang. Det är 

samma restaurang som hon och hennes far drömt om. Dr Facilier visar henne också en annan 
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bild där hennes far är sliten efter allt jobb, och menar att han aldrig fick det han ville ha. Men 

då säger Tiana: ”Han fick inte vad han ville, men han hade det han behövde. Och det var 

kärlek”.  

 

Vodoomagikern förintas i slutet av filmen och Tiana och Naveen bestämmer sig för att de kan 

leva som grodor bara de har varandra. Tiana räddar prinsen och sig själv från förtrollningen 

när de gifter sig i slutet av filmen eftersom hon blev en prinsessa vid giftermålet. Det slutar 

med att Tiana får både karriär och drömprinsen.  

 

Frost (2013) 
 

Kort presentation av filmen 

 

I filmen Frost får vi följa systrarna och prinsessorna Elsa och Anna som under deras barndom 

står varandra väldigt nära. När Elsa en dag råkar skada Anna på grund av hennes magi och de 

växer upp utan varandra. När deras föräldrar plötsligt går bort måste Elsa ta sig ut från sin 

isolering och se om hon är redo att hantera sin magi för att krönas till drottning. Portarna till 

riket öppnas och alla invånarna släpps in. Anna ger sig ut i staden och träffar på Prins Hans 

som kommit dit för firandet.  Vid firandet efter kröningen träffas de igen och kärlek uppstår. 

De förlovar sig och berättar detta för Elsa som är skeptisk till varför Anna måste gifta sig så 

snabbt. De börjar bråka och Elsa släpper ut sin magi så att riket förvandlas till snö och is. 

Anna ger sig ut efter henne för att ta med henne hem med hjälp av ishandlaren Kristoffer, 

renen Sven och snögubben Olof som hjälper de i sökandet. Anna hittar Elsa till slut men blir 

träffad av Elsas magi och får is i hjärtat. Enda botemedlet är en kärlekshandling. Anna tror att 

Hans älskar henne ber honom kyssa henne men han visar sig vara en skurk som fått Elsa att 

tro att hon dödat Anna. Till slut räddar Anna Elsa från att bli mördad av Hans och fryser till 

is. Men hennes uppoffring får hennes hjärta att tina och hon blir tillsammans med Kristoffer. 

 

Vilket årtionde är filmen ifrån? Filmen kommer från 2010-talet. 

 

Vilka av de feministiska rollerna passar huvudrollsinnehavaren in på? Anna platsar in på 

kategorin Bruden eftersom från det ögonblick hon träffar prins Hans, finns han ständigt i 

hennes tankar. Både Anna och Elsa är Modern då både sätter den andra i första rum, där den 

andras lycka och säkerhet är viktigast. De skyddar varandra från faror, Anna följer efter Elsa 
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när hon vill fly och Elsa vill isolera sig själv från omvärlden för att skydda Anna. Den fogliga 

flickan är Anna som är den åtråvärda flickan med ett hjärta av guld, vänlig och glad. Båda är 

självständiga (yrkes) kvinnor Elsa kan ta hand om sig själv genom att isolera sig från andra 

för att sedan bryta sig loss och bli fri efter sin kröning. Anna ger sig ut för att hjälpa Elsa, utan 

att först ha någon hjälp vid sin sida. 

 

Vilka sysslor utövar prinsessan? Sjunger gör de båda vid ett flertal tillfällen. 

 

Hur ser prinsessan ut? De båda är smala med smal midja, stora bröst och stora ögon. 

 

Vad finns det för karaktärsdrag hos prinsessan? Anna är modig som ger sig ut efter Elsa 

och dessutom väljer att hellre rädda Elsas liv än sitt eget. Elsa är beredd att ge upp sitt eget liv 

för att skydda Annas.  De tar båda våghalsiga risker för den andra personens skull. Anna 

pratar med Sven även om han i filmen inte har en egen röst och med Olof som Elsa har skapat 

av sin magi. 

 

Hur ser prinsessornas relation ut till män? Anna blir räddad av Kristoffer som tror att 

hennes räddning är att komma tillbaka till prins Hans. Hon räddar honom från att ramla nerför 

ett stup när de blivit förföljda av vargar. Till slut blir det Kristoffer som blir drömprinsen och 

de får varandra. Men deras kärlek uppstår inte vid första ögonkastet.  

 

 

 

 

Semiotisk analys 

 

”Lyckligtvis träffades inte hjärtat, hjärtat går inte att förändra så lätt. Men huvudet går att 

påverka”. 

 

När Elsa råkar skada sin lillasyster Anna, söker hennes föräldrar hjälp hos de magiska trollen i 

riket. I exemplet ovan har ledaren bland trollen berättat att det var av ren tur Anna inte blev 

träffad av is i hjärtat. Trollet berättar för Elsa att det är viktigt för henne att lära sig kontrollera 
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sin magi för den innebär både stor skönhet men också att magin kommer göra att fruktan blir 

hennes fiende.  

 

På grund av olyckan växer de två systrarna Elsa och Anna åtskilda. Elsa isoleras på sitt rum 

för att hantera sin magi så att hon inte kan skada någon. Det blir först vid föräldrarnas död 

som Elsas rädsla sätts på prov när hon måste ta sin rätta plats som rikets drottning.  Anna som 

har växt upp ensam utan att veta om varför Elsa isolerats är lycklig när portarna till riket 

öppnas för stora systerns kröning. Anna vill bort från sin ensamhet och längtar efter att bli 

sedd. För henne är det bara en man som fattas (Milestone, Meyer, 2012:86). När portarna har 

öppnats springer hon ut i riket. Det är då hon sjunger om längtan efter att få träffa sin 

drömprins. Det är här hon blir Bruden som längtar efter kärleken.  

 

”Och för första gången någonsin, och kanske kommer jag bli sedd. Och jag vet, det är 

fullkomligt tokigt att tro på en romans. Men nu, för första gången någonsin 

så har jag en liten chans”. 

Anna som har växt upp i skuggan av sin syster har fått vänja sig vid att gå åt sidan för hennes 

föräldrars uppmärksamhet till Elsa. Som hon sjunger i exemplet ovan blir kröningen en chans 

för henne att få en romans och dela strålkastarljuset med Elsa. Systrarna har växt upp till 

varandras motsatser trots att de båda är i samma åldrar. Anna har växt upp till tonårsflickan 

som tänker på kärleken och Elsa har aldrig under hennes liv tänkt på kärlek utan har istället 

försökt skydda andra från hennes magi. 

När Anna träffar prins Hans blir det kärlek vid första ögonkastet. De brister ut i en sångduett 

där hon berättar för honom att ”hela livet här har varit en tillsluten dörr”. Vi ser detta som ett 

exempel på att när portarna öppnas i riket för Elsas kröning är det inte endast dessa som 

öppnas, utan även möjligheter för Anna. Om hon blir vald av sin prins och älskad av honom 

får hon det ultimata priset, nämligen kärlek (Collier-Meek et al, 2011:563). Det är först då 

hennes liv kommer att bli komplett (Wood, 1994:33). Hans blir då Annas chans att upptäcka 

lyckan istället för att vara kvar i den ensamhet hon har känt under sin uppväxt. För Elsa är det 

fortfarande viktigt att inte visa vem hon är egentligen är. 



51 

 

”Ingen får se djupt inom dig. Låt dem inte genomskåda dig. Nej, visa ingenting. 

Ett skådespel, gör inga misstag, inget får gå fel. Det är bara för en dag” 

I ovan exempel sjunger Elsa om den rädsla hon känner för att visa upp sig för första gången 

på länge. Trots hennes rädsla lyckas hon genomföra sin kröning. När systrarna sedan möts 

efter kröningen uppstår en krystad stämning mellan systrarna när Anna blir förvånad över att 

bli tilltalad direkt av Elsa. Hans som träffat Anna igen under kvällen får träffa Elsa när de ska 

berätta om sin plötsliga förlovning.  

 

Elsa: ”Du kan inte gifta dig med någon du precis träffat”. 

Anna: ”Jo om det är äkta kärlek”. 

Elsa: ”Anna, vad vet du om äkta kärlek?” 

Anna: ”Mer än du, du vet ju bara hur man stänger alla ute”. 

 

Det finns en klar konflikt mellan systrarna som har olika uppfattningar om varför deras 

tillvaro ser ut som den gör. Anna som aldrig fått reda på varför hennes syster valde att isolera 

sig blir ifrågasättande när Elsa frågar om hon faktiskt vet något om äkta kärlek. Elsa som stod 

Anna nära när de var barn valde isolering för att skydda sin lillasyster från fortsatt skada. Det 

hon vet om kärlek är att skydda sina nära och kära från hennes magi och enda sättet att göra 

det är att isolera sig själv helt.  

 

När systrarna till slut träffas blir Anna beundrad av den förvandling Elsa har gjort för sig 

själv. Hon har byggt ett helt slott av sin egen magi och har dessutom skapat sig en egen 

klänning som är väldigt olik mot den hon har i början av filmen. Det är aldrig en man som 

påpekar att de båda systrarna är vackra utan de ger varandra komplimanger vid kröningen och 

vid deras möte när Elsa har frigjort sig själv.  

 

Utifrån ett genusperspektiv har Disney valt att fokusera på det inre istället för det yttre. Både 

Anna och Elsa uppskattas mer för deras intellekt än deras utseende. Båda kvinnorna offrar sig 

för den andra och ingen av dem är beroende av en man för att deras liv ska bli komplett. Även 

om Anna blir kär i Kristoffer vid slutet är det inte hans kärlek som räddar henne. Anna väljer 

att rädda sin syster istället för att finna den kärlek som hon längtat efter så länge. Annas 

uppoffring för sin systers skull gör att Disney har gått från den sanna kärlekens kyss till att 
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visa att kärlek inte bara handlar om par utan att kärleken kan visa sig i andra former (Treble, 

2014:1) 

Det är först när Elsa släpper lös sin magi som hon kan bryta sig fri från sig själv. På detta sätt 

kan hon lösa sig fri från att vara en flicka och ta sig an rollen som den självständiga kvinnan. 

Hon får äntligen sin önskan uppfylld om att bli den hon vill vara och magin får utövas fritt. 

Nu finns ingenting som kan stoppa henne i jakten på detta (Minestone, Meyer, 2012:88). Det 

är då hon sjunger ”den storm som viner inuti mig tycks ha vänt. Ett isolerat land och jag är 

dess regent”. 

”Ja, tänk vad lite avstånd, får allt att verka smått. Och de rädslor som har styrt mig, är ett 

fjuttigt minne blott. Nu ska vi se hur användbar den är, den kraften som jag har 

Rätt eller fel, bestämmer jag. Jag är fri”. 

När Elsa har gett sig av från kröningen har hennes magi gjort att hela riket har förvandlats 

från sommar till vinter. Anna som tidigare haft rollen som bruden ger sig nu av efter Elsa 

ensam för att hitta henne. Trots att hon har funnit sin drömprins är kärleken för hennes syster 

starkare och det är även då hon blir en självständig kvinna. Men till slut får hon hjälp från 

ishandlaren Kristoffer, renen Sven och snögubben Olof som Elsa skapat som sedan blir 

hennes vänner. Kristoffer får veta om Annas förlovning och blir förvånad och undrar om inte 

hennes föräldrar har varnat henne för främlingar. Vi ser detta som ett exempel på att Disney 

har valt att visa att man ska vara eftertänksam och veta saker om personen man tänker gifta 

sig med, innan man väljer att ta det beslutet. På så vis bryter sig Disney loss från tidigare 

filmer där kärlek har uppstått vid första ögonkast och håller livet ut.  

 

”Som trettonde sonen fanns det ingen chans. Jag visste att jag var tvungen att gifta mig till en 

tron någon annanstans. Det klart som tronarvinge hade Elsa varit bättre men ingen kommer 

ju någonvart med henne. Men du ville så desperat bli älskad så du var villig att gifta dig med 

mig bara sådär”. 

 

Trots att Hans verkar vara drömprinsen visar det sig att han har utnyttjat Annas godhet för att 

komma åt Elsas tron. Hans berättar ovan om att han visste att han inte skulle komma 

någonvart med Elsa. Vi tolkar detta som att eftersom Elsa aldrig visat intresse för att släppa in 

någon eller kärlek blev Anna ett självklart lätt byte. Anna som är Den fogliga flickan och är 

älskad av alla med ett hjärta av guld och ville tro på att hon äntligen hittat kärlek och att 
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någon kunde älska henne. När Olof sedan kommer för att försöka rädda henne säger hon att 

hon inte ens vet vad kärlek är.  

När det gäller Kristoffer håller vi inte med om Margareta Rönnbergs syn på att männens 

sexualitet blommar ut mer än kvinnornas (1999,118). Varken han eller Anna tar initiativ till 

deras romans utan det är snarare någonting som hela tiden växer fram under filmens gång. 

Anna inser först när Olof säger att ”kärlek är att sätta någon annans behov före sina egna, 

som typ när Kristoffer tog dig tillbaks hit till Hans och gav upp dig föralltid. 

Även när Anna blir träffad av Elsas magi igen och får denna gång is i hjärtat agerar de som en 

moder för varandra. Elsa vill att Anna ska vara lycklig och få den kärlek hon har saknat och 

Anna vill att sin syster ska komma tillbaka så att de kan få vara tillsammans. I filmen ligger 

fokus på den äkta kärleken mellan Anna och Elsa där de blir varandras ultimata räddare - inte 

en man (Treble, 2014,1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats 
 

Prinsessorna från 1930-talet till 2010-talet 

 

Det var en gång för 80 år sedan en flicka vid namn Snövit som gjorde entré på vita duken och 

öppnade upp en helt ny värld. Efter Snövit är det flera prinsessor som gått från att vara 
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passiva och drömmande, till att kontrollera sitt eget öde. Både Snövit och Törnrosa har inte 

mycket personlighet. Istället har fokus varit på deras skönhet och att vänta på sin drömprins 

som ska rädda dem ur deras knipa. Törnrosas första gåva ger henne skönhet och hon är den 

enda av Disneys prinsessor som får sin skönhet genom magi. Även om Maleficent ger henne 

en förbannelse låter hon henne bli vacker och dessutom älskad av alla. Kanske vill Disney 

visa oss att sann skönhet i slutändan handlar om en vacker själ, snarare än att magi ska lösa 

ditt yttre.  Trots att den elaka styvmodern kan använda svart magi kan inte detta göra henne 

vackrare än Snövit, eftersom prinsessans skönhet kommer inifrån. Istället kan styvmoderns 

magi förvandla henne till en ful gammal häxa som matchar hennes insida. 

 

Snövit är mest lik en flicka av de prinsessor vi har analyserat och även om Törnrosa ser äldre 

ut har hon istället en oproportionerlig kropp. Båda är oskuldsfulla flickor som gärna inte tar 

allt för stor plats. Istället är det prinsarna som får ta första steget och ”ta dem med storm”. 

Först när männen tagit det första steget är det omöjligt för prinsessan att sluta drömma och 

längta efter att få vara med honom igen. Snövit och Törnrosa har väldigt feminina egenskaper 

som gör att de är ”flickan med ett hjärta av guld”. De är snälla, omtänksamma och vill ingen 

något ont. Dessa filmer är typiskt könsstereotypiska där kvinnans roll är hemmet: Snövit 

erbjuder sig att städa för att få skydd och Törnrosa har aldrig tänkt på vad som sker utanför 

den stuga hon växer upp i, till dess att Philip dyker upp och skakar om hennes värld. 

 

På senare år har prinsessorna blivit mer självständiga med egna åsikter om vad de vill göra i 

livet. Att finna en man har inte varit det största målet som i de tidigaste Disney filmerna. Ariel 

är en modig sjöjungfru som lockas av det “förbjudna” och blir förälskad i en människa. 

Pocahontas vill “finna sin egen väg” och det slutar med att hon inte väljer någon man. Tiana 

visar att det går att kombinera både man och karriär. Elsa och Anna i Frost påvisar att den 

sanna kärleken är mellan två systrar istället för en man. Att Anna i slutet finner kärlek är bara 

en bonus.  

 

Trots att Ariel och Pocahontas är självständiga kan de ändå inte stå emot mannen när de har 

mött honom. Ariel som går emot hennes faders varningar om människor kan ändå inte låta bli 

att ta sig närmare dem och förälska sig i en människoprins. Inte ens Pocahontas som vågar 

hoppa från klippor kan stå emot en snygg blond engelsman som kommer till hennes land i tro 

om att hennes folk har guld 
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Både Ariel och Pocahontas får oss att ifrågasätta vad som saknas i våra liv. Ariel letar i gamla 

skeppsvrak efter människosaker och drömmer om ett liv på land. Pocahontas letar efter ”sin 

väg” med hjälp av kompassen hon får se i sin dröm. Båda prinsessorna får oss att tänka på 

vem man ska bli, vilken väg man ska ta och även att göra uppoffringar för den man älskar.  

 

Men även om Pocahontas försöker visa att Disney kommit långt sedan Snövit kan hon inte få 

allt. Hon kan inte få både kärlek och stanna hos sitt folk utan måste istället välja något av 

dem. Snövit, Törnrosa och Ariel blir kära i sina prinsar vid första ögonkastet. Medan 

Pocahontas och Tiana lär känna männen under en tid innan de blir förälskade. Anna går 

istället tillbaka till de tidigare prinsessorna när hon vill förlova sig med Hans samma dag. Hon 

ändrar sig sedan i slutet när hon blir kär i Kristoffer. 

 

Ursula lär Ariel om betydelsen av kroppsspråket för att få sin man. Så länge du är söt och 

håller tyst antyder Ursula att Ariel utan problem kan få sin prins, så länge hon är villig att ge 

upp sitt liv under vattenytan där hennes familj finns. Det som skiljer Pocahontas och Tiana 

från tidigare prinsessor är att deras skönhet inte är i fokus under filmen, men det går ändå att 

antyda att de är vackra genom andras sätt att se på dem. Naveen försöker flörta med Tiana 

utanför den restaurang hon jobbar på men hon avfärdar honom. John Smith kan inte skjuta 

Pocahontas när hon uppenbarar sig för honom. Prinsessorna efter Törnrosa och Snövit får vi 

också lära känna på ett annat sätt. Vi får veta om vad de är rädda för, älskar och hatar på ett 

mer djupare plan. 

 

Men även om det har gått 80 år sedan Snövit kom har vissa saker inte förändrats. Kärleken är 

fortfarande det ultimata priset för kvinnan även om hennes liv har tyckt sig vara komplett 

innan. Men genom Anna och Elsa har vi också lärt oss att kärlek inte alltid handlar om den 

mellan ett par. Kärleken kan visa sig i olika former som gör prinsessan lycklig och hennes 

livspussel komplett. När prinsessan har hittat den sista pusselbiten, kan hon leva lycklig i alla 

sina dagar. 

 

Slutdiskussion 
 

 

”Girls bored me – they still do. I love Mickey Mouse more than any woman I've ever known” 

som Walt Disney påstås ha sagt tycker vi stämmer in på Snövit och Törnrosa som inte har 

starka personlighetsdrag utan bara sin skönhet att förlita sig på. Walt Disney var med och 
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producerade både Snövit och Törnrosa innan han dog 1966. Båda dessa prinsessor kan tolkas 

som “tråkiga” eftersom de drömmer om en annan tillvaro, men inte gör något själva för att 

förändra sin livssituation.  

 

Det är ingen nyhet att filmindustrin är mansdominerad och det kan leda till män skapar 

kvinnliga karaktärer efter hur de ser på kvinnor. Om vi återgår till Walt Disneys kända citat 

om att kvinnor uttråkar honom kan det också ha betydelse för hur de valt att gestalta 

prinsessorna. Till exempel Snövit och Törnrosa gestaltas utan starka karaktärsdrag och detta 

kan vara efter mäns eller Walt Disneys synsätt om att kvinnor är tråkiga.  

 

Vi kan se att jämställdheten mellan män och kvinnor i Disney filmer blivit bättre med åren. 

Flera av filmerna ifrågasätter traditionella könsroller och det ser vi exempel på när Ariel tar 

kommando och försöker kyssa prinsen. Eller när Tiana i prinsessan och grodan lär prins 

Naveen att laga mat. Men vi tycker ändå att det finns saker som kan förbättras i filmerna. De 

flesta prinsessorna är väldigt smala med stora ögon och bröst. Pocahontas exempelvis är 

målad som en kvinna med former snarare än en liten flicka. Hon sägs vara varje heterosexuell 

mans drömkvinna. Vi tror att detta kan skapa onaturliga skönhetsideal som unga flickor 

kanske tar efter.  Prinsessorna är definitionen av perfektion och det är svårt för människor att 

eftersträva. Vi anser att medierna ska spegla hur samhället faktiskt ser ut.  

 

Skönheten har som tidigare nämnt varit det som sammanfört prinsessorna, även om deras 

karaktärsdrag förändrats genom åren har de varit vackra. I de tidigaste filmerna beskrivs ofta 

deras skönhet, men i de senare filmerna förstår vi att hon är vacker även om ingen 

uttryckligen säger det. 

 

En annan aspekt vi funderat på under arbetets gång är att alla prinsessorna varit oskuldsfulla 

och ingen av dem verkar ha haft en man tidigare. Vi kunde tyda att flera av de manliga 

karaktärerna haft kvinnor sedan tidigare. Kanske är detta också ett tecken på den manliga 

dominansen inom filmindustrin och att de försökt skapa deras “idealkvinna” i Disney 

filmerna. Till skillnad från männen ska kvinnan vänta med att “ge” sig själv till någon man 

tills hon träffar den rätte. Det tycker vi går emot dagens samhälle där kvinnans sexualitet ska 

vara lika självklar som mannens.  

 

Ingen av prinsessorna som vi studerat hamnade under kategorin Horan/häxan. För att hamna 
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under den kategorin ska man vara förförisk, kall, självupptagen och på detta sätt få sin vilja 

igenom. Vi tyder detta på att prinsessorna har målats upp som definitionen av godhet och 

aldrig gör något för sin egen vinnings skull. 

 

Ytterligare forskning 

 

Vi är medvetna om att det går att göra fortsatt forskning i ämnet för att få med andra aspekter. 

För att undersöka hur prinsessans skönhet förändrats genom åren skulle man kunna dra 

paralleller till just det årtiondet filmen producerats. Vilka skönhetsideal fanns i samhället då? 

Och hur speglades det i filmen? Det går också att göra en mer omfattande studie och studera 

samtliga Disneys prinsessor för att se hur de gestaltats. Vi valde strategiskt dessa sex 

prinsessor för att se hur de gestaltats över tid. Vi ville då att det skulle ha gått en tid mellan 

varje film för att lättare kunna påvisa skillnaderna. Det går också att studera andra karaktärer i 

filmerna mer djupgående som exempelvis den onda kvinnan/onda karaktären, männen, vänner 

och familj.  
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Bilagor 
 

Vilket årtionde är filmen från? 

1. 30- tal 

2. 40- tal 

3. 50- tal 

4. 80- tal 

5. 90- tal 

6. 00- tal 

7. 10- tal 

 

Vilka av dessa kategorier passar prinsessan in på? 

 

Skönheten 

1.Ja 

2. Nej 

 

Bruden 

1.Ja 

2. Nej 

 

Den självständiga (yrkes) kvinnan 

1.Ja 

2.Nej 

 

Modern 

1.Ja 

2. Nej 

 

Horan/ häxan 

1. Ja 

2. Nej 

 

Den fogliga flickan 

1.Ja 

2. Nej 

 

Hönshjärnan 

1 Ja 

2. Nej 

 

Vilka sysslor utför prinsessan? 

 

Städar 

1. Ja 

2. Nej 

 

Lagar mat 

1. Ja 

2. Nej 
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Sjunger 

1. Ja 

2. Nej 

 

Hur ser prinsessan ut? 

 

Tjock 

1.Ja 

2.Nej 

 

Smal 

1.Ja 

2.Nej 

 

Stora bröst 

1.Ja 

2.Nej 

 

Smal midja 

1.Ja 

2.Nej 

 

Stora ögon 

1.Ja 

2.Nej 

 

Vad finns det för karaktärsdrag hos prinsessan? 

 

Modig 

1.Ja 

2.Nej 

 

Drömmande 

1.Ja 

2.Nej 

 

Social 

1.Ja 

2.Nej 

 

Hur ser prinsessornas relationer till män ut? 

 

Blir räddad av mannen 

1.Ja 

2.Nej 

 

Räddar mannen 
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1.Ja 

2.Nej 

 

Drömprinsen finns 

1.Ja 

2.Nej 

Får sin drömprins 

1.Ja 

2.Nej 

 

Kärlek vid första ögonkast 

1.Ja 

2.Nej 

 

Förtydligande 
 

Årtal: Vi har med årtal för att påvisa vilket årtionde filmen kom ut för att lättare kunna se 

skillnader mellan filmerna. Vi vill också se om man kan dra paralleller mellan samhällets 

utveckling och framställning hos prinsessan under respektive årtionde. Variabelvärdena 30-

tal, 50-tal, 80-tal, 90-tal,00-tal och 10-talet. 

 

Feminina rollstyper: Dessa roller är baserade på Margareta Rönnbergs modell om feminina 

rolltyper som ofta beskrivs i sagor. 

 

Skönheten: En prinsessa med ett vackert yttre som nästan bara existerar genom sitt yttre. 

Ytan är viktigare än det inre. Hon är välformad men tom inuti. Hon gör sig vacker för henne 

själv men också för att fånga drömprinsen. 

 

Modern: Hon är hjälpsam och tar hand om alla i sin omgivning. Det som är viktigast för 

henne är andras lycka och deras säkerhet, i synnerhet barnens. Hon skyddar även mot faror 

och ser till att familjen har mat. 

 

Bruden: Karaktären har alltid mannen i sina tankar, det kan vara en speciell man eller 

beskydd av flera män. Hon söker ständigt bekräftelse och är formbar. Det viktigaste är att 

göra mannen nöjd. Hon är också snäll mot de små. 

 

Den självständiga (yrkes) kvinnan: Hon är vacker men på ett mer moget sätt och hon klarar 

det mesta på egen hand. Hon ingår ofta i en större gruppgemenskap och beskrivs som 

ansvarsfull, ironisk och intelligent. 

 

Horan/ Häxan: En förförisk, kall, självupptagen och slug karaktär som på detta sätt får sin 
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vilja igenom. Kategorin passar in på kvinnliga skurkar i barnberättelser. 

 

Den fogliga flickan: Karaktären som vill vara alla till lags och är alltid vänlig och glad. ”Den 

åtråvärda flickan med ett hjärta av guld”. Hon kan ses som ängslig, svag och följer alla regler 

i samhället. Hon är även omtyckt av alla. 

Hönshjärnan: Den här personen är virrig, osjälvständig och är alltid i behov av att bli räddad 

av en man. Hon kan dock ses som jobbig och ställer ofta till det för mannen som räddar 

henne. 

 

Sysslor som prinsessan utför 

 

Städar: Hon utför hushållssysslor där hon städar och sopar. Kan vara i sitt eget hem men 

även i andras. 

 

Lagar mat: Hon lagar eller förbereder mat hos sig själv eller hos andra. 

 

Sjunger: Hon sjunger med sig själv eller andra. 

 

Prinsessans utseende:  

 

Tjock: Hon är kraftigt bygd eller har kurviga former. 

 

Smal: Hon är nätt  

 

Stora bröst: Hennes byst är framhävande. 

 

Smal midja: Midjan är oproportionerlig och onaturlig smal.  

 

Stora ögon: Hennes ögon är framhävande stora. 

 

Prinsessans karaktärsdrag 

 

Modig: Hon är orädd och tar våghalsiga risker. 

 

Drömmande: Hon drömmer sig bort till en annan värld eller plats där hennes tillvaro är 

annorlunda. 

 

Social: Hon pratar inte bara med människor utan även djur. 

 

Prinsessans relation till män 

 

Blir räddad av en man: Han räddar henne från fara och ondska. 

 

Räddar en man: Hon räddar honom från fara och ondska. 

 

Drömprinsen finns: Finns det en given drömprins i filmen. 
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Får sin drömprins: Hon får sin prins och sitt lyckliga slut tillsammans med honom. 

 

Kärlek vid första ögonkast: Kärlek uppstår plötsligt och vid första mötet. 

 

 

 

 


