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KAPITEL 1 INLEDNING 

1.1 Ämnesval 

En kraftig man med påsar under ögonen, underbett, smala ögon och svart kostym. En spinkig, 

rynkig kvinna iklädd en röd långärmad långklänning, sminkad med blå ögonskugga och med 

vassa röda naglar. Är personerna jag beskrev goda eller onda? Om Disney får välja så är det 

så en ond man eller kvinna kan se ut, i alla fall om man kollar till den  typen av karaktärer 

som de producerar och reproducerar i sina tecknade långfilmsklassiker. 

Annalee R. Ward skriver i sin bok Mouse morality: the Rhetoric of Disney Animated Film att i 

vår samtida kultur har populärfilm tagit sig an rollen som en central historieberättare. Den 

kommunicerar myter och sagor, undervisar och underhåller publiken på gott och ont. Ett 

företag som har haft väldigt stora framgångar på det här området är just Disney. Walt Disney 

Company är ett starkt ekonomiskt och kulturellt fenomen som förser människor världen över 

med familjeunderhållning. Många av de första filmer som barn får se är just Disneys vilket 

sätter dessa i en särskild position, de hjälper bland annat till att skapa barns syn på rätt och fel, 

gott och ont. Disneys styrka ligger i att de genom sina filmer lär barnen om livet och bygger 

upp utopier och drömlandskap för dem. När barnen sedan växer upp blir de vuxna som 

fortsätter att tycka om Disney eftersom det har format sättet på vilket de tänker om världen.
1
 

Disney förser alltså enligt Ward barn, som sedan blir vuxna, med sin syn på rätt och fel och 

även sin syn på hur man ser ut om man är ond eller god. De figurer och karaktärer som 

Disney producerar når ut till mängder av människor världen över. Deras filmer varierar när 

det kommer till innehåll och handling men ett element som i stort sett varje film innehåller är 

ondska. Ondskan framträder i form av en ond och elak karaktär/karaktärer som på ett eller 

annat sätt vill sabotera för Disneys hjälte/hjältinna. Det är av intresse att undersöka hur 

Disney väljer att framställa dessa onda karaktärer, då deras bild av ondska når ut till så många 

människor världen över. 

 

 

 

                                                           
1
 Annalee R. Ward, Mouse Morality: the Rhetorics of Disney Animated Film (Austin, Tex.: University of Texas 

Press, 2002), 1-2. 
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1.2 Syfte 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur de onda karaktärerna, skurkarna, i Disneys 

tecknade långfilmsklassiker framställs visuellt. För att avgränsa mitt material har jag valt just 

Disneys tecknade långfilmsklassiker, det är de tecknade långfilmer som Disney Animation 

Studios har gjort sedan 1937. Jag väljer att fokusera på de visuella element som filmskaparna 

använder sig av för att framställa de onda karaktärer, främst deras ansikten och kroppar, inte 

på miljöerna som de onda karaktärerna vistas i vilka annars hade kunnat förstärka 

framställningen av dem som onda. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Hur skildras skurkarna i Disneys  tecknade långfilmsklassiker? Vilka visuella element 

använder sig Disney av för att framställa sina onda karaktärer? Går det att hitta en 

typisk Disneyskurk och hur ser denna i sådana fall ut? 

 

1.4 Forskningsöversikt 

Det har inte bedrivits särskilt mycket forskning inom just Disneyskurkarnas visuella 

utformning. Däremot finns det böcker skrivna inom ämnen som serieskapande och 

seriefigurers utformning. Frank Thomas och Ollie Johnston är två av Walt Disneys original 

illustratörer och de har skrivit The Illusion of Life: Disney Animation (1995) som handlar om 

hur jobbet på Disney gick till och också hur många av karaktärerna framställdes.
2
 Scott 

McCloud är en serietecknare som i sin bok Making Comics: Storytelling Secrets of Comics, 

Manga and Graphic Novels (2006) har skrivit om framställningen av serier och 

seriekaraktärer. Han förklarar bland annat hur man med hjälp av karaktärsdesign skapar en 

trovärdig seriefigur där insidan avspeglar sig på utsidan.
3
 Martin Söderblom har utifrån 

bildlärarens perspektiv skrivit c-uppsatsen Ondskans tecken? Karaktärsdesign ur ett 

semiologiskt och sociokulturellt perspektiv (2008) om hur bildspråket använder sig av yttre 

                                                           
2
 Thomas Frank, Ollie Johnston, The Illusion of Life: Disney Animations (New York: Hyperion 1995). 

3
 Scott McCloud, Making Comics: Storytelling Secrets of Comics, Manga and Graphic Novels (New York: Harper 

2006). 
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tecken för att beskriva en människans inre drag. Detta gör han genom att undersöka dikotomin 

mellan gott och ont i ett urval av västerländska tecknade serier.
4
 

 

1.5 Teoretiska utgångspunkter  

Färgernas språk 

Patti Bellantoni har skrivit If it’s purple, someone’s gonna die: The Power of Color in Visual 

Storytelling som handlar om färgernas språk och hur de visuellt kan hjälpa till att definiera 

karaktärer, känslor och stämningar i film.
5
 Under 25 års tid har hon på School of Visual Arts i 

New York bedrivit undervisning och tillsammans med sina elever undersökt hur färgerna 

påverkar. Det började med att hon lade märket till att hennes elever gjorde godtyckliga färgval 

i sina alster varpå hon bad dem att ta med sig vad dom tyckte var ”rött” utan att ge dem vidare 

instruktioner än så. Eleverna tog då med sig bland annat röda ljus, tyger, chilipeppar, 

rockmusik, liniment och röda brandbilar. De kom under experimentets gång underfund med 

att det fanns ett ”rött beteende” eftersom studenterna när de vistades i den röda 

klassrumsmiljön började prata högre, skruvade upp musiken mer än vanligt och blev 

lättirriterade och varma. Experimenterande fortsatte med olika färger och eleverna fick så 

småningom i uppgift att bygga en hel klassrumsmiljö utifrån de färger de valt.
6
 Bellantoni 

blev övertygad om att färg påverkar människors val, åsikter och emotionella status efter att 

hon sett hur de olika färgerna påverkat eleverna till att exempelvis under den blåa dagen vara 

håglösa och lugna.
7
 Hon menar att varje färg påverkar oss unikt och att även den minsta 

förändringen i en enda färg kan påverka vårat beteende påtagligt. För filmskaparen blir färgen 

då ett kraftfullt verktyg för att subliminalt bygga upp en berättelse, då färg är ett utav de 

element som manipulerar publiken utan att de själva är medvetna om det.
8
 

Patti Bellantonis If it’s purple, someone’s gonna die: The Power of Color in Visual 

Storytelling är inte baserad på akademisk forskning utan den faller in under kategorin 

populärvetenskap. Men då den är skriven i samma kulturella kontext som Disneys filmer är 

                                                           
4
 Martin Söderblom. Ondskans tecken? Karaktärsdesign ur ett semiologiskt och sociokulturellt perspektiv, C-

uppsats [Examensarbete] vid Institutionen för Bildpedagogik, Konstfack 2008. 
5
 Patti Bellantoni, If it's purple, someone's gonna die: the power of color in visual storytelling (Burlington: Focal 

Press 2005). 
6
 Ibid., xxii. 

7
 Bellantoni, If it's purple, someone's gonna die: the power of color in visual storytelling, xxiii. 

8
 Ibid., xxviii. 
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skapade i och handlar om vilken betydelse färg har i framställningen och mottagandet av film 

och dess karaktärer så är den ändå användbar som perspektiv på mitt material. Bellantoni 

fokuserar mycket på den biologiska aspekten av färg, hur färger påverkar oss fysiologiskt och 

psykologiskt.  

Enligt Bellantoni så signalerar färgen röd kraft och är sammankopplat med alla ”heta” 

känslor, den kan väcka åtrå, aggressioner eller oro. Rött associeras med blod vilket i 

förlängningen gör att det även associeras med både smärta och läkande. Klarröd färg skakar 

om dig fysiskt och rött och mörker i kombination är bosatt i vårat omedvetna som något som 

alltid varslar om ondska. Rött är dock varken gott eller ont, beroende på vad berättelsen vill 

säga så kan rött ge kraft åt både den onda och den goda.  

Klarröd färg kan få hjärtat att slå snabbare och öka nervositeten, det är en kall röd färg som är 

perfekt för att signalera makt. Det är en visuellt högljudd färg som kan framkalla ilska, en 

kvalité som dock minskar när färgen blir varmare röd. Just varma röda färger tenderar att vara 

lustfyllda och sensuella, de ökar pulsen och blodtrycket och kan inspirera till passionerade 

känslor, ibland tvingande och intensiva. Mörkröda toner signalerar istället elegans, kunglighet 

och mogenhet.
9
  

Grön är en dubbelbottnad färg, den kan signalera hälsa och vitalitet eller fara och förfall. Den 

är färgen för liv och växter men är samtidigt associerad med slemtäcka träsk fyllda med ormar 

och alligatorer, vilka i sin tur har inspirerat utseendet på drakar, demoner och monster. Grönt i 

luften eller i flytande form framkallar en koppling till det som är giftigt. När grönt associeras 

med människokroppen så står det ofta för illamående eller ondska, grön hy på en människa 

uppfattar vi som ondskan inkarnerad.
10

 

Lila är en mystisk färg som inte verkar ha någon direkt fysisk påverkan på mottagaren men 

det signalerar att något eller någon kommer att transformeras. Lila används i film för att 

antyda eller förebåda om död på något sätt - det behöver dock inte vara en bokstavlig död utan 

det kan vara en dröm, kärleken eller en illusion som dör. Den är sammankopplad med det 

övernaturliga och spirituella, voodoo ritualer och spåkvinnor, det utomkroppsliga och 

tvetydighet och ambivalens.
11

 

                                                           
9
 Ibid., 2-3, 9, 11-13, 24. 

10
 Ibid., xxxii, 7, 160. 

11
 Bellantoni, If it's purple, someone's gonna die: the power of color in visual storytelling, xxiv, 94, 191, 201. 
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Blå signalerar både maktlöshet och intelligens, beroende på nyans. En ljust gråblå färg 

signalerar passivitet och maktlöshet, en tyst och reserverad färg som gör att människor blir 

introverta och passiva. En färg att tänka till, inte att agera till. Men när färgen blir mörkare så 

uppfattas den som tyngre och därmed mer seriös, en mörk indigoblå är associerad med det 

intellektuella.
12

 

Gult är visuellt aggressiv vilket är en av anledningarna till varför man använder det på 

varningsskyltar – den ser ut att komma emot dig. Vi har det inbyggt i vårat medvetande att 

gult är något att akta sig för, giftiga reptiler och amfibier är ofta gula och i kombination med 

svart hittas gult ofta även på giftiga insekter. En mättad gul färg är så hostil att man ofta 

backar iväg från den. 
13

 

Gult är även associerat med mani och övermod. Samtidigt är gult solens färg, det är en glad 

och emotionell färg som är vital och snor åt sig rampljuset. Gult är den färg man kommer ihåg 

längst och som dessutom är mest föraktad, fastän den är förknippad med glädje. Detta gör att i 

film är gult en perfekt färg om man vill signalera besatthet.
14

 

 

Fysionomi 

Karin Johannisson har skrivit boken Tecknen: läkaren och konsten att läsa kroppar som 

redogör för hur delar av läkarkonsten växte fram. Hon skriver om det medicinska mötet och 

kroppsundersökningar, om hur mötena mellan patienter och läkare har gått till. Hon tar upp 

vad som tidigare ansågs vara hotfullt och äckligt och hur man uppfattade att kroppens inre 

synliggjordes på utsidan, hur man på en människas yttre bland annat kunde utläsa dennes 

personlighet och sjukdomsbild. 

Under 1800-talet växte ett intresse för kroppsliga teckensystem fram. Man var angelägen om 

att dela in människor i olika klasser, raser och typer, man ville kunna se vem den andre var. 

Denna önskan om att på utseendet kunna kategorisera människor materialiserades inom en rad 

genrer som t.ex. fysionomiken, fotografiet, kraniologin och skönlitteraturen. Utgångspunkten 

var att kroppen bar de yttre tecknen för den inre människan.
15

 I patientjournaler som sträcker 

sig ända till 1900-talets mitt inleder man med beskrivningar av kroppens yttre som en del av 

                                                           
12

 Ibid., 16, 27, 32, 82. 
13

 Ibid., 42-43, 53. 
14

 Ibid., 29, 42, 48. 
15

 Karin Johannisson, Tecknen: läkaren och konsten att läsa kroppar (Stockholm: Norstedts 2004) , 181. 
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sjukdomsberättelsen. När man skulle komma underfund med sjukdomens karaktär var 

fysionomi lika viktigt som klass, kön och ålder. Medicinen var även mycket influerad av 

rasbiologin vilket bistod teorierna om att ytan kan förklara det inre. Att kvickt kunna 

igenkänna exempelvis andra personers känslor via kroppsspråk och mimik är något nästan 

alla människor förmår göra och i detta sociala samspelet som sker utan ord är ansiktet särskilt 

centralt.
16

  

Fysionomik eller ansiktsläsning utgick från påståendet att ansiktet var själens fönster och 

därför fanns det alltså en given korrelation mellan själen och kroppen. Man sökte upptäcka 

individens karaktär, egenskaper, livsberättelse och även kommande öde.
17

 År 1770 

publicerade Johann Caspar Lavater en bok som gjorde att fysionomiken fick sitt genombrott. 

Enligt honom fanns individens psykiska karaktär att utläsa i dennes ansikte enligt 

avkodningsbara mönster.
18

 Smala ögonspringor signalerade lömskhet, en bred näsa var ett 

tecken på enfald och en öppen mun visade på slapphet är några exempel på vad man kunde 

utläsa. I den mängd med populärvetenskapliga tolkningsmetoder och tabeller som uppkom 

under den perioden så lyfte man även fram att djuret inte är särskilt långt ifrån människan 

utan faktiskt delar vissa egenskaper med henne. En rovdjursnäbb som glider över i en böjd 

näsa visar på grymhet och ett koöga i ett mjukt ansikte visar på mildhet till exempel.  

I början var fysionomiken inriktad på att titta på den enskilda människan men under 1800-

talets andra hälft började man fokusera mer på att istället dela in ansiktena efter olika kön-, 

klass- och raskaraktäristisker samt den sociala avvikarens ansikte.
19

 Schablonbilder av till 

exempel dåren, juden och suputen massproducerades och etsades in i medvetandet hos folk. 

Fysionomiken kom att helt uppgå i rasbiologin och fysisk antropologi där utvecklingsläran 

bidrog till att de liknelser man gjorde med djur fick vetenskapens godkännande. Det djuriska 

likställdes med det primitiva och låga, något som den moderna europén inte ville kännas vid. 

Man tittade på pannhöjd, ansiktsvinkel, skallindex, kroppens hela byggnad eller enskilda 

detaljer som kön, hand och fot. Genom systematisk fotografering av personer som togs in på 

fängelser och sinnessjukhus kunde man dra gränser mellan normalfysionomier och de hotfulla 

andra.
20

 Man skapade utseendestereotyper för brottslingen, mördaren, den prostituerade, 

                                                           
16

 Johannisson, Tecknen: läkaren och konsten att läsa kroppar, 182. 
17

 Ibid., 183. 
18

 Ibid., 188. 
19

 Ibid., 189. 
20

 Ibid., 190. 
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lungsiktiga eller sexuellt tvetydiga. Med hjälp av just fotografiet trodde man att man kunde 

skapa en människovetenskap som byggde på metodisk dokumentation och analys av ansikten.  

Cesare Lombroso (1835-1909) var professor i klinisk psykiatri och kallas för 

kriminalantropologins skapare. Han påstod att en kriminella karaktär gick att utläsa genom 

dennas kroppsliga tecken.
21

 Några utav dessa tecknen var större skalltjocklek, ansiktets 

dominans över kraniet, stora käkar, låg panna, stora öron, tjock behåring, mörk hy, skärpt syn. 

Han drog sina slutsatser efter att ha undersökt 4000 förbrytarfysionomier och 400 kranier av 

döda brottslingar. Även om en engelsk antropolog år 1913 med hjälp av omfattande statistik 

kunde avskriva hela föreställningen om en särskild förbrytartyp så levde föreställningen kvar, 

mycket tack vare att Lombrosos bok och Havelock Ellis’ The Criminal (1890) fick stort 

inflytande på sekelskiftets populärpsykologi och litterära skräck- och deckargenre. 

Populärkulturens schablonbilder satte sig i människors medvetande.
22

 

Alla kategorier som inom medicinen definierar avvikelse från den friska normen, så som 

märken av åldrande, förslitning, fel proportioner, sjukdom och handikapp blir liktydigt med 

det fula. Den avvikande ”fula” kvinnokroppen framstår som mer utmanande än den manliga, 

den är i högre grad hotfull eftersom den avviker från den förväntade rollen som en fertil och 

attraktiv kvinna. 
23

 Också den turbekolossmittade avmagrade kroppen med ett tärt ansikte och 

sorgsna ögon signalerade fulhet, smitta, underklass och undermålighet.
24

 William Miller 

skriver i Anatomy of Disgust att känslan av äckel kan utlösas via mun och näsa men också via 

syn eller känsel. Rädslan för att bli smittad, känslan av att något ofriskt kan överföras till den 

egna kroppen, kan väcka starka kroppsliga reaktioner som just äckel, vilket kan manifestera 

sig genom kväljning, rysning eller kräkning.
25

  

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Johannisson, Tecknen: läkaren och konsten att läsa kroppar, 234. 
22

 Ibid., 236. 
23

 Ibid., 216. 
24

 Ibid., 220. 
25

 Ibid., 102. 
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Ordförklaringar 

Ond är enligt Nationalencyklopedin en människa ”som är inriktad på att vålla skada och 

därför måste fördömas”.
26

 Ondska är enligt samma källa ”önskan att orsaka sina 

medmänniskor (andligt) lidande”.
27

 Elak är någon ”som vill andra människor illa”.
28

 

Karaktär är ”sammanfattningen av de själsliga egenskaperna som är kännetecknande för viss 

person el. viss grupp”.
29

  

Det engelska ordet ”character” översätts till svenskans ”karaktär”, ”person” eller ” figur, typ; 

roll”.
30

 Jag använder mig i uppsatsen av ordet karaktär i betydelsen figur/person i filmens 

berättelse. 

Det engelska ordet ”villain” översätts enligt Nationalencyklopedins svenska ordbok till 

svenskans bov och skurk.
31

 Enligt Nationalencyklopedin är skurk en ”brottslig person” och 

används även  ”försvagat om person som bär sig omoraliskt åt el. uppför sig på ett irriterande 

sätt e.d.” 
32

 

 

1.6 Metod 

1.6.1 Kvantitativ metod 

Jag tillämpar en kvantitativ metod i min uppsats. Kvantitativa data är sådana som är mätbara 

och kan uttryckas i siffror eller andra mängdtermer.
33

 En fördel med en kvantitativ metod, till 

skillnad från en kvalitativ, är att antalet variabler reduceras till just det som är av intresse. 

Man kan sedan använda sig av olika statistiska metoder för att analysera materialet. Jag liknar 

mitt frågeformulär som jag använde vid min materialinsamling vid en strukturerad intervju 

eftersom både frågorna och registreringen av svaren skett systematiskt och i ordningsföljd. 

Arbetet med databehandlingen underlättas genom att det skett systematiskt och 

                                                           
26

 Ond. http://www.ne.se.proxy.lnu.se/sve/ond, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-11-18. 
27

 Ondska. http://www.ne.se.proxy.lnu.se/sve/ondska, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-11-18.  
28

 Elak. http://www.ne.se.proxy.lnu.se/sve/elak, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-11-18. 
29

 Karaktär. http://www.ne.se.proxy.lnu.se/sve/karaktär, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-11-18. 
30

 Character. http://www.ne.se.proxy.lnu.se/engelsk-ordbok/character/499552, Nationalencyklopedin, hämtad 
2011-12-12. 
31

 Översättning av villain. http://www.ord.se/oversattning/engelska/?s=villain&l=ENGSVE, hämtad 2011-12-12.  
32

 Skurk. http://www.ne.se.proxy.lnu.se/sve/skurk, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-12-12. 
33

 Knut Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod (Lund: Studentlitteratur 1992), 78. 

http://www.ord.se/oversattning/engelska/?s=villain&l=ENGSVE
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jämförbarheten mellan svaren ökar, till skillnad från en ostrukturerad variant där svaren är 

mer öppna och jämförbarheten blir svårare.
34

 

Då en del av syftet med min uppsats är att utröna huruvida det finns en typisk Disneyskurk så 

är en kvantitativ metod att föredra då jag kan utläsa tendenser i materialet och på så sätt 

komma fram till en typisk skurk. 

 

 

1.6.2 Material och tillvägagångssätt 

Jag har utgått från listan över de tecknade långfilmsklassiker som återfinns på Disney 

Animation Studios hemsida som den gällande listan när det kommer till mitt 

undersökningsmaterial. 
35

 Uppsatsens material utgörs av Disneys tecknade långfilmer och 

stillbilder ur samma filmer. Stillbilderna använder jag mig av för att närmare kunna granska 

och tolka de visuella elementen som skurkarna består av.  

Jag började med att nedtecknade 19 stycken olika visuella kategorier som jag ville undersöka 

hos Disneyskaraktärerna. Dessa 19 kategorier är: ögonfärg, ögonbryn, ögonform, ögonvita, 

påsar och/eller ringar under ögonen, näsas storlek, näsans utformning, ansiktsform, underbett, 

kindben, kroppsbyggnad, händer och fingrar, klädsel, klädsel: färger, huvudbonad, handhållna 

accessoarer, alter ego, smycken och till sist ansiktsbehåring (hos de manliga skurkarna) eller 

smink (hos de kvinnliga skurkarna). Sedan observerade jag de onda Disneykaraktärerna var 

för sig och fyllde i det visuella schemat jag skrivit.
36

 En kategori som jag hade med från 

början men som inte är med i min resultatredovisning är frisyr och hårfärg, det varierade så 

pass mycket mellan Disneyskurkarna att det inte gick att utläsa några tendenser varför jag 

utelämnade den från min redovisning. 

 

 

 

                                                           
34

 Ibid., 88. 
35

 Walt Dinsney Animation Studio. http://www.disneyanimation.com/aboutus/history.html 
36

 Se: bilaga 4 

http://www.disneyanimation.com/aboutus/history.html
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1.6.3 Avgränsning 

Disney har till dags dato utkommit med 51 stycken tecknade långfilmer.
37

 Av dem har jag valt 

att undersöka endast de tecknade långfilmerna och i dessa, den skurk i varje film som är av en 

tydligt ond karaktär. Det är skurkarna i 39 stycken av Disneys klassiska tecknade långfilmer 

som jag undersöker i min uppsats. 

De filmer som uteslutits (och deras utgivningsår) är: Bambi (1942), Kalle Anka och Långben i 

Sydamerika (1943), Tre Caballeros – Kalle Anka i Latinamerika (1945), Spela för mig 

(1946), Pank och fågelfri (1947), Jag spelar för dig (1948), Det susar i säven och Ichabods 

äventyr (1949), Filmen om Nalle Puh (1977), Fantasia 2000 (1999), Björnbröder (2003), 

Lilla Kycklingen (2005), Nalle Puhs film – Nya äventyr i Sjumilaskogen (2011). 

I filmen Bambi finns det visserligen en ond karaktär, jägaren, men denna suggesteras endast 

på olika sätt och syns aldrig i bild, varför den automatiskt blir utesluten. Kalle Anka och 

Långben i Sydamerika och Tre Caballeros – Kalle Anka i Latinamerika är tecknade filmer 

som består av flera korta episoder och har genomgående inslag av mänskliga skådespelare, de 

är alltså inga tecknade långfilmer och har inte heller någon tydligt ond karaktär så de faller 

därför utanför ramen för min undersökning.  Spela för mig och Pank och fågelfri och Jag 

spelar för dig består även de av olika korta episoder vari det förekommer en rad olika onda 

karaktärer, det är dock svårt att utläsa vilken utav dem som skulle vara filmens främsta skurk 

då de förekommer i olika episoder. Jag har därför uteslutit de ur min undersökning. 

Filmen Det susar i säven och Ichabods äventyr är visserligen tecknad men den är inte en 

långfilm, den består av två kortare filmer vari det finns två olika skurkar och den faller därför 

utanför min ram. I Filmen om Nalle Puh finns det ingen ond karaktär. Fantasia 2000 är en 

omtolkad variant av den första filmen Fantasia och är en film med många olika segment, mer 

eller mindre onda karaktärer förekommer men det är svår att utse en huvudsaklig skurk. I 

Björnbröder och Lilla Kycklingen figurerar det visserligen en form av skurkaktig figur men 

dessa är enbart temporärt elaka, vilket framkommer tydligt i filmerna och de har därför också 

uteslutits från undersökningen. Nalle Puhs film – Nya äventyr i Sjumilaskogen har inte heller 

någon tydligt ond karaktär. 

Filmen Pinocchio har inte bara en tydlig skurk utan fyra stycken som kan räknas dit. Jag har 

valt att använda den skurk som i filmen förekommer mest och interagerar mest med 

                                                           
37

 Walt Dinsney Animation Studio. http://www.disneyanimation.com/aboutus/history.html  

http://www.disneyanimation.com/aboutus/history.html
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Pinocchio, nämligen Ärlige John. I filmen Bolt (2009) är det något oklart vilken karaktär som 

är den onda huvudpersonen, ingen uppfyller den vanliga Disneyskurkens roll som är att avsky  

filmens Disney hjälte/hjältinna. Därför har jag valt figuren som heter ”Dr Calico”, han 

figurerar som den onda karaktären i den tv-serie som Disneyhjälten Bolt kämpar emot, det 

framgår dock att han är fiktiv men han är ändå tilltänkt som den onda och passar därför in i 

min undersökning. 

 

1.6.5 Analysmodeller 

Jag kommer att tillämpa en formalanalys på var och en av de onda Disney karaktärerna för att 

sedan sammanställa resultaten och se om jag kan utläsa nåra tendenser/likheter.. 

 

Formalanalys 

Laura Schneider Adams skriver i sin bok The Methodologies of Art: an introduction om 

formal-analys, ett sätt att undersöka hur verkets formala element och deras komposition bidrar 

till verkets helhetsintryck. När man gör en formal-analys så beskriver man först de formala 

elementen som verket består av, dvs. dess linjer, former, färger, ljus/mörker förhållande och 

textur. Man tittar även på hur det har skapats yta, djup, volym, rumslighet och perspektiv. 

Sedan går man vidare och analyserar hur de formala elementen har sammansatts och hur det 

påverkar balans/obalans, rörelse/statiskhet, ordning/oordning och hur det bildar mönster, 

proportioner och rytm. Det sista man gör är att titta på kompositionen, hur alla element bidrar 

till det generella intrycket av verket.
38

   

 

1.6.6 Källor och källkritik 

Disneyscreencaps.com har samlat skärmdumpar från alla Disneys tecknade långfilmer. 

Härifrån har jag hämtat allt mitt bildmaterial.
39

 Disneyfilmerna har jag sett i både VHS utgåva 

och DVD format. 

                                                           
38

 Adams, Laurie Schneider. The methodologies of art: an introduction (New York: Westview Press 1996), 17. 
39

 Disneyfilmer. http://disneyscreencaps.com/caps/category/disney-classics/  

http://disneyscreencaps.com/caps/category/disney-classics/
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När jag uttalar mig om vilka färger karaktärerna har så utgår jag ifrån de färger de har på 

skärmdumparna från disneyscreencaps.com. Färger kan dock ändå uppfattas olika beroende 

på vem som tittar och på hur bildskärmen är inställd, aspekter att ha i åtanke. Eftersom 

observationerna enbart bygger på mina egna uppfattningar så är det fullt möjligt att en annan 

observatör skulle ha noterat något annat. 

 

1.7 Uppsatsens disposition 

Utav de 39 Disneyfilmerna som jag har undersökt är 11 karaktärer kvinnor och 28 karaktärer 

män. Jag börjar med att redovisa de manliga karaktärernas visuella utformning med hjälp av 

cirkeldiagram för att sedan redovisa de kvinnliga karaktärernas visuella utformning på samma 

sätt. Avslutningsvis redogör jag för hur den typiska manliga respektive kvinnliga 

Disneyskurken ser ut. Sedan undersöker jag mitt material utifrån de teorier jag presenterat 

under kapitlet ”Analys och tolkning”, efter detta följer en diskussion och till sist har jag en 

sammanfattning. 

 

KAPITEL 2 RESULTAT 

Jag har undersökt varje Disneyskurk enskilt och skrivit ner deras karaktäristika för att sedan 

räkna ihop hur många karaktärsdrag de olika skurkarna har gemensamt, resultatet presenteras 

nedan i form av procentsatser i cirkeldiagram. Hos de manliga Disneyskurkarna har jag tittat 

på förekomsten av ansiktsbehåring, något som inte återfinns hos de kvinnliga 

Disneyskurkarna. Där har jag istället har tittat på förekomsten av smink, något som inte 

återfinns hos de manliga Disneyskurkarna. När jag har klassificerat de olika kroppsdelarna 

och kroppstyperna som ”slank”, ”undernärd”, ”kraftig” osv. så har jag betraktat 

kroppskonstitutionen som råder i de filmer där skurkarna uppträder och utifrån det försökt 

uttyda vad kroppstyperna kan kallas.. 
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Ögonfärg

Svart

Övriga

Ögonform
Mandelformade

Runda

Ovala

Övriga

2.1 Manliga Disneyskurkar 

Nedan följer de manliga Disneyskurkarnas dataredovisning.  

Fig.1   Fig.2 

       

Fig.3   Fig.4 

        

Fig.5 

 

Som det visas i Fig.1 så är den dominerande ögonfärgen hos de manliga Disneyskurkarna 

svart som 68% utav dem har, de övriga ögonfärgerna uppgår tillsammans till de resterande 

32%. Ögonbrynen på de manliga skurkarna är nästan uteslutande mörka till färgen och 

antingen smala eller buskiga till utformningen, se Fig.2. De övriga 18% utgörs av de manliga 

skurkar som inte har några synliga ögonbryn. (*Den enda undantaget är en Disneyskurk som 

har röda buskiga ögonbryn.) I Fig.3 syns det att mandelformade ögon är den vanligaste 

förekommande ögonformen som 46% har, sedan är det 36% som har runda ögon och till sist 

14% som har ovala. Under ögonformens kategori ”övriga” innefattas endast en typ av ögon 

och det är en liggande droppform som en enda Disneyskurk har. Utav alla de 28 manliga 

skurkarna så har 39%  dessutom färgade ögonvitor, se Fig.4, vilken färg de har varierar dock 
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mycket. I Fig.5 går det att utläsa att 79% av de manliga Disneyskurkarna har påsar och/eller 

ringar under ögonen. 

 

Fig.6              Fig.7 

         

I Fig.6 syns att 57% av de manliga skurkarnas näsor är mellanstora till stora och 21% har små 

näsor. Av alla 28 skurkars näsor är sedan 57% krokiga och/eller kantiga, 18% har raka och 

eller spetsiga näsor och 25% har någon annan typ utav näsa, se Fig.7.  

 

 

Fig.8              Fig.9 

        

Fig.10             Fig.11 

        

Den ansiktsform som 29% av Disneyskurkar har är fyrkantigt, tätt följt av de 25% som har ett 

avlångt ansikte. 18% har ett päronformat ansikte och de övriga 28% har antingen ett 
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diamantformat, triangulärt eller runt ansikte, se Fig.8. I Fig.9 kan man utläsa att hälften av 

Disneyskurkarna har någon form av ansiktsbehåring, vanligast är det med bara en mustasch 

som 25% av dem har. Ytterligare 25% har skägg/skäggstubb eller både mustasch och skägg. 

De resterande 50% har ingen ansiktsbehåring alls eller någon annan variant av 

ansiktsbehåring. I Fig.10 syns det att nästan hälften av Disneyskurkarna, 43%, har underbett 

och att lika många har tydligt markerade kindben syns i Fig.11.  

 

Fig.12             Fig.13 

        

Det är en ganska jämn fördelning av kroppstyper mellan de manliga Disneyskurkarna, 29% är 

muskulösa och 29% går in under kategorin överviktig/kraftig, 21% är slanka och de 

resterande 21% är undernärda, detta går att utläsa i Fig.12. Vanligast bland skurkarna när det 

kommer till händer och fingrar, se Fig.13, är att ha grova händer och fingrar som 46% av dem 

har. Långa smala händer och fingrar är näst vanligast, 29% av Disneyskurkarna har det. Näst 

sist kommer kategorin normalstora som innehåller 18% av Disneyskurkarna och sist kommer 

kategorin knubbiga fingrar som 7% har. 
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Fig.14               Fig.15 

       

Fig.16                Fig.17 

       

Fig.18             Fig.19 

     

I Fig.14 utläses att när det kommer till klädsel har 25% av skurkarna någon form av kostym 

eller frack. 18% har knäbyxor med olika sorters överdel till. 18% har någon form av fotsid 

klädsel och de övriga 39% har antingen någon annan form av klädsel eller ingen klädsel alls 

eftersom de är djur/monster (i kategorin ”Klädsel: färg” räknar jag dock även in färgen på 

huden/pälsen). Fig.15 visar på vilken färg som är den dominerande på Disneyskurkarnas 

klädsel, klädseln är alltså inte helt enfärgad i den nämnda kulören men jag utläste en utav dem 

som den huvudsakliga och gjorde diagrammet därefter. Svart är den dominerande färgen på 

Disneyskurkarnas kläder, 43% har det, och därefter kommer kategorin övriga med 21%. 

Kategorin grå/grön/brun är det 18% som har och 14% har röd klädsel. Till sist är det 4% som 

har grön klädsel. 54% av Disneyskurkarna har någon form av huvudbonad; 14% har höghatt, 

18% har någon form av hatt med brätte som t.ex. cowboyhatt och 21% har någon annan typ 
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av huvudbonad, se Fig.16. 61% av skurkarna har även någon slags handhållen accessoar, 

vanligast är något typ av skjutvapen som 21% av dem har. 11% har ett svärd eller en värja och 

lika många till har någon form av stav eller käpp, se Fig.17. Det är bara 4% av de manliga 

Disneyskurkarna som har ett alter ego, det vill säga att de förvandlar sig till något helt annat 

som de i merparten av tiden inte framträder som, se Fig.18. Det är enbart 7% av de manliga 

skurkarna som har någon form av smycken på sig, se Fig.19. 

 

2.2 Kvinnliga Disneyskurkar 

Nedan följer de kvinnliga Disneyskurkarnas dataredovisning. 

 

Fig.20              Fig.21 

        

Fig.22             Fig.23 

        

Fig.20 visar att utav de 11 kvinnliga skurkarna har 55% svarta ögon, 27% har gröna ögon och 

18% har gråa ögon. I Fig.21 syns det att de flesta av Disneyskurkarna har mandelformade 

ögon, 82%, de övriga 18% har ovala ögon. Det är fler av de kvinnliga skurkarna som har 

påsar och/eller ringar under ögonen än de som inte har, 55% har det och 45% har det inte, se 

Fig.22. Endast 18% av de kvinnliga skurkarna har färgade ögonvitor, se Fig.23. Vilken färg 

det är på ögonvitorna varierar dock. 
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Fig.24               Fig.25 

          

Den vanligaste näsan hos de kvinnliga skurkarna är en rak näsa som 36% av skurkarna har, 

därefter har 27% en uppåtnäsa, se Fig.24. Det är sedan lika vanligt, 18% i vardera kategori, att 

ha antingen en potatisnäsa/rund näsa eller en krokig/kantig näsa. När det kommer till 

storleken på näsorna så har 55% har en mellanstor till stor näsa och 45% har en liten näsa, se 

Fig.25. 

 

Fig.26         Fig.27 

          

Fig.28        Fig.29 

        

I Fig.26 går det att utläsa att 27% av de kvinnliga skurkarna har ett diamantformat ansikte och 

27% har ett päronformat ansikte. De resterande 45% har andra former på ansiktet. I Fig.27 

syns det att 45% av de kvinnliga skurkarna har underbett och att de övriga 55% inte har det. I 

Fig.28 syns det att 36% av de kvinnliga Disneyskurkarna har tydligt markerade kindben, inte i 

form utav smink utan ofta i form av att de är ritade på så sätt att de sticker ut väldigt tydligt. I 
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Fig.29 ser man att 91% av de kvinnliga Disneyskurkarna har svarta smala ögonbryn och att 

det endast är 9% som inte har några ögonbryn. 

 

Fig.30       Fig.31 

       

64% av skurkarna har normalstora händer och fingrar medan 36% har långa smala händer och 

fingrar, se Fig.30. Nästan alla har dessutom långa naglar, det är bara 18% som har korta 

naglar, se Fig.31. 

 

Fig.32 

 

I Fig.32 går det att utläsa att 45% av de kvinnliga skurkarna har någon form av alter ego, det 

vill säga att de medvetet kan förvandla sig till något annat än det dom ursprungligen är och 

huvudsakligen uppträder som. De resterande 55% har inte något alter ego. 
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Fig.33                   Fig.34 

         

Fig.35                   Fig.36 

         

Merparten, 45%, av Disneys kvinnliga skurkar är slanka. I de övriga tre kategorierna, 

undernärd, överviktig och smal med kulmage, finns 18% vardera, se Fig.33. Den vanligaste 

klädseln bland de kvinnliga Disneyskurkarna är en lång- eller trekvartsärmad långklänning, 

55% har det, därefter har 27% en klänning med smala axelband och de resterande 18% har 

någon annan typ utav klädsel, se Fig.34. I Fig.35 presenteras den huvudsakliga färgen som de 

kvinnliga Disneyskurkarna har på sin klädsel, det vill säga den färg som är dominerande i 

deras klädsel utan att för den sakens skulle behöva vara den enda färgen. Rött är den 

vanligaste, 36% av de kvinnliga skurkarna har det. 27% har lila kläder och sedan har 

kategorierna svart och övrigt 18% vardera. I Fig.36 visas att de flesta, 64%, av de kvinnliga 

Disneyskurkarna inte har någon huvudbonad men utav de som har en så är det 18% som har 

en krona och 18% har någon annan form av huvudbonad. 
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Fig.37            Fig.38 

      

Fig.39 

 

Det är 36% av Disneyskurkarna som är osminkade men av de 64% som är sminkade och har 

ögonskugga, se Fig.37, så har även 100% läppstift (det finns inget diagram för detta). När det 

kommer till accessoarer så har de flesta kvinnliga Disneyskurkar någon form av smycken eller 

smyckeskombinationer (örhängen/halsband/ringar), det är bara 18% som inte har några 

smycken alls, se Fig.38. Handhållna accessoarer har sammanlagt 36% av skurkarna: 27% av 

dem har en stav eller en form av spö och 9% har ett cigarettmunstycke. Resterande 64% har 

ingen handhållen accessoar alls, se Fig.39. 
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2.3 Den typiska Disneyskurken 

Utifrån den insamlade datan går det att utläsa hur den typiska manliga och kvinnliga 

Disneyskurken kan se ut. För att komma fram till detta har jag ur varje cirkeldiagram tagit det 

visuella attribut som störst andel procent av de manliga respektive kvinnliga skurkarna 

innehar, och sedan beskrivit dem som typiska utifrån dessa attribut.  

 

2.3.1 Den typiska manliga Disneyskurken 

Den typiska manliga Disneyskurken har fyrkantig ansiktsform och mandelformade ögon. Han 

har svarta ögon, svarta smala ögonbryn, vita ögonvitor och påsar och/eller ringar under 

ögonen. Hans näsa är stor/mellanstor och krokig/kantig och han har en mustasch. Hans 

kindben är inte markerade och han har ett normalt bett. Han är muskulös eller 

överviktig/kraftig och är iklädd en svart kostym eller frack. Hans händer är grova och han har 

en stav eller käpp samt någon form av huvudbonad. Han har inget alter ego. 

 

2.3.2 Den typiska kvinnliga Disneyskurken 

Den typiska kvinnliga Disneyskurken har antingen ett päronformat eller diamantformat 

ansikte och mandelformade svarta ögon. Hon har påsar och/eller ringar under ögonen, vita 

ögonvitor och svarta smala ögonbryn. Hennes näsa är mellanstor/stor och rak, hon har ett 

normalt bett och inte markerade kindben. Hon är slank och har normal stora händer med långa 

naglar. Hon har en röd långklänning men ingen huvudbonad. Hon har blå ögonskugga, 

läppstift och smycken. Hon har inget alter ego och inga handhållna accessoarer. 
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3 ANALYS OCH TOLKNING 

Utifrån de teorier jag presenterat kommer jag i det här kapitlet att analysera och tolka det 

resultat jag fick fram genom observationerna. Genom teorierna så belyser jag mitt material  ur 

olika vinklar. 

 

3.1 Färgernas språk 

Rött är den mest förekommande färgen på de kvinnliga skurkarnas kläder, en färg som enligt 

Bellantoni är kraftfull och väcker heta känslor såsom åtrå, oro eller aggressioner. Ett exempel 

på en kvinnlig skurk som bär röd klädsel är Madame Medusa (se bild 15, bilaga 3). Bellantoni 

menar även på att rött är en maktsignal som dessutom ökar både pulsen och blodtrycket hos 

betraktaren. Rött är då en färg som lämpar sig väl för Disneyskurkarnas klädsel eftersom man 

enligt teorin då framkallar starka känslor av bland annat aggression hos åskådarna, känslor 

som då riktas mot skurkarna. Rött framkallar även känslor av åtrå och lust, känslor som 

vanligen riktas mot kvinnor och inte män, vilket även är fallet med Disneyskurkarna där rött 

uteblir från merparten av de manliga skurkarnas klädsel. Det finns dock fyra stycken av de 28 

manliga Disneyskurkarna som har rött som primärfärg i sin klädsel, exempelvis Jafar (se bild 

23, bilaga 3). 

Lila är också en vanligt förekommande färg på de kvinnliga skurkarnas klädsel. Lila används i 

film för att förebåda om död eller transformation, den visar på övernaturliga och spirituella 

saker. Sex utav de elva kvinnliga Disneyskurkarna är någon form av häxor, det vill säga något 

övernaturligt, och fem utav dessa har lila i sin klädsel. Dessa sex häxor kan dessutom 

förvandla sig, transformeras, till något annat. Den kvinnliga skurken Madame Mim (se bild 

11, bilaga 3)  är en häxa klädd lila som dessutom förvandlar sig till en drake helt i lila, ett 

tydligt exempel på hur den lila färgen förekommer hos de kvinnliga skurkarna. Grå/grön/brun, 

en kombination av dessa färger, är den mest förekommande färgen hos de manliga 

Disneyskurkarna. Grön är en färg som kan signalera bland annat förfall, den är associerad 

med träsk och alligatorer och när den associeras med människokroppen står den ofta för 

ondska eller illamående. Man kan även tänka sig att den grå/grön/bruna färg som förekommer 

på de manliga Disneyskurkarnas klädsel kan sammankopplas med något solkigt och smutsigt. 

Att vara smutsig och/eller ovårdad är något man kanske tar avstånd ifrån av rädsla för att det 
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ska smitta och för att man ska bli uppfattad som sådan själv. Också detta gör att färgen lämpar 

sig väl för Disneyskurkarna eftersom publiken ska vilja ta avstånd ifrån dem. 

Några utav både de manliga och kvinnliga Disneyskurkarna har gula detaljer i sin klädsel och 

gult är en färg som enligt Bellantoni finns inbyggt i vårt medvetande som något man ska akta 

sig för, man sammankopplar det med giftiga spindlar och reptiler. Gult är även förenat med 

mani och är den färg som är mest föraktad, vill man signalera besatthet är det gul man ska 

använda sig av. Gult passar därför enligt färgteorin bra in på Disneyskurkarna, de uppträder 

ofta som besatta och syftet är ofta att man ska reagera starkt negativt på dem med till exempel 

förakt. Disneysskurken Clayton (se bild 29, bilaga 3) har en gul skjorta vilket kan tänkas 

förstärka den besatthet han ger uttryck för i filmen. 

 

3.2 Fysionomi 

Tittar man på den kroppskonstitution som Disney har skapat för sina skurkar, något som går 

att utläsa från hur Disney har valt att teckna sina onda karaktärer, så är små och smala ögon 

ett utav de fysiska attributen som de har valt att ge de flesta av sina skurkar. De 

mandelformade ögonen var den kategori på ögonform som flest procent av både de manliga 

och kvinnliga skurkarna hade. Detta framstår då som ett utav de tecken som Disneyskaparna 

menar visar att figuren i fråga är ond. Enligt fysionomiken så är smala ögonspringor tecken på 

lömskhet, en överensstämmelse mellan fysionomiken och Disney. Kapten Gantu (se bild 33, 

bilaga 3) är en utav de skurkar som har smala, mandelformade ögon. Merparten av både de 

manliga och kvinnliga skurkarna hade en stor till mellanstor näsa, hos männen var den 

dessutom oftast krokig och kantig och enligt några av fysionomikens teorier så är den böjda 

rovdjursnäbben ett tecken på grymhet, något som Disneyskaparna vidarebefordrar då de givit 

många av sina skurkar en sådan näsa, exempelvis Kapten krok (se bild 7, bilaga 3). Efter hand 

som fysionomiken uppgick i rasbiologin så bidrog också utvecklingsläran till att vetenskapen 

godkände liknelserna man gjorde mellan människor och djuren, det djuriska likställdes då 

med det primitiva och låga. Många utav Disneys skurkar är visserligen djur, men de gånger då 

de föreställer djur så är även hjältarna i filmerna djur varpå man i de fallen inte kan hänvisa 

till sambandet mellan det primitiva inom fysionomiken med det djuriska föraktade hos 

Disneyskurkarna. Däremot kan man fortfarande se visuella attribut som skulle kunna räknas 

in under det primitiva hos de mänskliga skurkarna, till exempel har 13 av de 39 skurkarna 

färgade ögonvitor, något som annars bara finns i djurvärlden eller hos människor drabbade av 
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sjukdom. Den onda fen (se bild 9, bilaga 3) är en utav dessa skurkar, hennes ögonvitor är 

gula. 

Lombroso påstod att det gick att se vem som var kriminell genom dennas kroppsliga tecken 

och några utav dessa tecken var stora käkar, tjock behåring, mörk hy och låg panna. Av 

Disneys 28 manliga skurkar är det många som har en stor haka/käkar och 43% har underbett, 

Kapten krok (se bild 7, bilaga 3) är en utav dessa. För att ytterligare knyta an till det primitiva 

kan man tänka att stora käkar, tjock behåring, mörk hy och låg panna är fysiska beskrivningar 

av hur apor ser ut och att likna en sådan betraktas vanligtvis som dåligt, de betraktas som 

impulsstyrda och ociviliserade och det är inte önskvärt att bli betraktad som sådan själv varför 

man tar avstånd ifrån det. Tjock behåring kan annars tolkas som ansiktsbehåring, något som 

merparten av de manliga Disneyskurkarna har, exempelvis Alameda Slim (se bild 35, bilaga 

3). Att skurkarna skulle ha mörk hy går dock inte att påvisa då Disneys skurkar eller hjältar 

inte har någon lätt identifierbar färg på hyn då dessa är färglagda på ett sätt som gör det svårt 

att avgöra vilken färg de är menade att ha på hyn jämfört med de andra karaktärerna i filmen.  

William Miller skriver i Anatomy of Disgust att äckel är en spontan kroppslig reaktion på 

något som uppfattas frånstötande. Känslan av äckel kan utlösas via mun och näsa men också 

via syn eller känsel och i känslan ingår starka kroppsliga reaktioner som rysning, kväljning 

eller kräkning. Rent känslomässigt tycks äcklet baseras på rädslan för att något ska överföras 

till den egna kroppen, det associeras med hot om smitta och förgiftning.
40

 Som det står ovan 

har 13 av de 39 Disneyskurkarna färgade ögonvitor, ett tillstånd som hos människor 

associeras med något ofriskt och sjukdomar. Även om äckel är en väldigt stark känsla så kan 

man tänka sig att de färgade ögonvitorna, som visar på något ofriskt som t.ex. hepatit, bidrar 

till avståndstagandet från skurkarna som har just färgade ögonvitor. 

Inte bara färgade ögonvitor visar på avvikelse från den friska normen, även märken av 

åldrande, förslitning, sjukdom och handikapp är avvikande och därmed liktydigt med det fula. 

Många utav Disneyskurkarna har mörka ringar och/eller påsar under ögonen, något som kan 

vittna om åldrande, trötthet och förslitning. Dr Calico (se bild 37, bilaga 3) har mörka ringar 

och påsar under ögonen, något som får honom att se både trött och sliten ut. Just den ”fula” 

kvinnokroppen är extra provocerande och hotfull, jämfört med den ”fula” manliga, eftersom 

den frångår gängse föreställningar om att kvinnokroppen ska vara attraktiv och fertil. Av 

Disneys elva kvinnliga skurkar är den egentligen bara den första, den onda drottningen från 

                                                           
40

 Johannisson, Tecknen: läkaren och konsten att läsa kroppar, 102. 
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Snövit som är vacker, resterande frångår den kvinnotyp som vanligen uppfattas som vacker. 

Applicerar man då fysionomikens teori så uppfattas då tio av de elva kvinnliga skurkarna som 

hotfulla på grund utav att de inte är vackra. Något annat som också signalerar fulhet men även 

underklass och smitta är den avmagrade kroppen, som från början hade att göra med att man 

insjuknat i turbekolos, med ett tärt ansikte och sorgsna ögon. Avmagrad kropp, eller 

undernärd kropp, har 18% av de kvinnliga skurkarna och 21% av de manliga skurkarna. Tittar 

man på den kvinnliga skurken Yzma (se bild 31, bilaga 3) så är hon väldigt undernärd, hennes 

hy är dessutom rynkig och hon har påsar och mörka ringar under ögonen. Allt detta 

sammantaget visar enligt fysionomiken på att hon är ond.  

 

4 DISKUSSION 

Utöver de fysiska attribut som går att sammankoppla med fysionomin och färgteorin så fanns 

det på Disneyskurkarna ytterligare andra yttre tecken som kan vara intressanta att diskutera. 

Tre utav Disneyskurkarna, Den hornkrönte kungen (se bild 17, bilaga 3), Den onda fen (se 

bild 9, bilaga 3) och Chernabog (se bild 3, bilaga 3) har visuella attribut som tydligt kan 

härledas till den gängse bilden utav Djävulen/satan. Den hornkrönte kungen ser ut som någon 

form av skelett, han har horn som växer ut från sitt döskalleliknande huvud, röda ögonhålor 

och vassa tänder. Den onda fen har en huvudbonad som är formad till två stora, svarta horn 

och Chernabog är kanske den som främst gör anspråk på att likna Djävulen med sina horn, 

stora fladdermusliknande vingar och lysande ögonhålor. Det är inte förvånande att Disney 

hämtar visuella attribut från Djävulen när de försöker skapa sina skurkar, inom stora delar av 

världen är de attributen kanske de absolut mest välkända symbolerna för ondska. 

Många utav de kvinnliga skurkarna är kraftigt sminkade, exempelvis Ursula (se bild 20, 

bilaga 3) och Den onda drottningen (se bild 1, bilaga 3), till skillnad mot de kvinnliga 

hjältinnorna i samma filmer som istället är naturligt vackra. Att sminka en kvinnlig 

Disneyfigur är ett sätt att visuellt sexualisera henne på, på ett sätt som visar att hon är 

medveten om sin egen sexualitet, hon har medvetet satt på sig sminket för att bli attraktiv. 

Kvinnor som är sexuella uppfattas ofta som hotfulla, dom tar för sig, är inte lika fogliga och 

saknar den oskuldsfullhet som Disneyhjältinnorna har. Man kan därför tolka det som att 

Disney anser att en medvetet sexuell kvinna är en ond kvinna, hon saknar viss moral som en 

god kvinna bör ha. 
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Efter observationerna gjorts så blev det märkbart att den typiska manliga och kvinnliga 

Disneyskurken som jag fick fram inte ser ut som någon av de hittills existerande skurkarna. 

Att försöka utläsa en bestämd typ ur ett så pass brett material kan bli något missvisande då 

den typiska skurken jag fick fram blev utan några direkt utmärkande drag då den var bestämd 

utifrån majoritetens fysiska attribut. Det framgick dock att det finns återkommande 

ansiktsdrag, klädval, färger och kroppstyper som Disneyskaparna använder sig av för att 

porträttera en ond karaktär. Med hjälp av fysionomiken gick det att se varifrån vissa visuella 

val kan ha härstammat, att ett oattraktivt utseende sammankopplats med ondska och önskan 

om att kunna utröna människans inre kvalitéer genom att enbart se på henne har varit föremål 

för diskussioner och undersökningar sedan långt tillbaka. De schablonbilder som skapades av 

den onda och sjuka med hjälp av bland annat fysionomiken sitter kvar ännu idag och 

reproduceras i viss mån fortfarande i Disneys tecknade långfilmer.  

Det riskabla med att vidarebefordra bilden av hur en typisk ond person ser ut, eller särskilda 

attribut som tyder på ondska, är att de personer som har dessa attribut i verkligheten sedan kan 

särbehandlas negativt i tron om att de är just onda på något sätt. Disney vänder sig främst till 

barn och barn är sällan kritiska till innehållet i de filmer eller böcker de ser och läser. 

Tvärtemot kan man även särbehandla den typ som hjälten företräder, men med utfallet att man 

kanske litar på dem för mycket eller misstror att de skulle kunna göra något fel. Dessa 

särbehandlingar behöver inte vara medvetna processer, har man blivit försedd med bilder på 

hur onda personer kan se ut så sker det kanske på ett undermedvetet plan men följden blir 

densamma. 

 

SAMMANFATTNING 

Den här uppsatsen undersöker hur skurkarna i Disneys tecknade långfilmsklassiker framställs 

visuellt, vilka färger, ansiktsdrag, kläder och andra attribut som Disney använder sig av för att 

visa på att någon är ond. Observationer görs på 28 stycken manliga och 11 stycken kvinnliga 

Disneyskurkar. Resultatet presenteras i procentform med hjälp av cirkeldiagram och en typisk 

manlig och en typisk kvinnlig Disneyskurk presenteras som baserats på vilka visuella attribut 

som dominerat de olika kategorierna. Analys och tolkning av materialet sker genom att 

resultatet jämförs med en färgteori grundad av Patti Bellantoni och fysionomikens många 

teorier som de är nedskrivna av Karin Johannisson. I uppsatsen kommer jag fram till att det 

finns återkommande ansiktsdrag, klädval, färger och kroppstyper som Disneyskaparna 
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använder sig av för att porträttera en ond karaktär. Med hjälp av fysionomiken går det att se 

varifrån vissa visuella val kan ha härstammat och att bland annat ett oattraktivt utseende 

sammankopplas med ondska. Bilden av den onda som skapades med bland annat hjälp av 

fysionomiken reproduceras än idag i viss mån av Disney. En effekt av att lyfta fram särskilda 

fysiska attribut som onda är att de personer som ser ut på det viset i verkligheten kan 

särbehandlas negativt i tron om att de skulle vara onda på något sätt.  
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Basil Mus, 1986. 

Bild 19. Mr Sykes. http://hq55.com/disney/ol/oliver-disneyscreencaps.com-6949.jpg och 

http://hq55.com/disney/ol/oliver-disneyscreencaps.com-6962.jpg Ur Oliver och gänget, 1988. 

Bild 20. Ursula. http://hq55.com/disney/tlm/littlemermaid-disneyscreencaps.com-4403.jpg 

och http://hq55.com/disney/tlm/littlemermaid-disneyscreencaps.com-7489.jpg och 

http://hq55.com/disney/tlm/littlemermaid-disneyscreencaps.com-8238.jpg Ur Den lilla 

sjöjungfrun, 1989. 

Bild 21. Mc Leach. http://hq55.com/disney/res2/rescuersdownunder-disneyscreencaps.com-

1215.jpg och http://hq55.com/disney/res2/rescuersdownunder-disneyscreencaps.com-

5580.jpg  Ur Bernard och Bianca i Australien, 1990. 

Bild 22. Gaston. http://hq55.com/disney/bb/beauty-disneyscreencaps.com-1809.jpg och 

http://hq55.com/disney/bb/beauty-disneyscreencaps.com-8828.jpg  Ur Skönheten och odjuret, 

1991. 

Bild 23. Jafar. http://hq55.com/disney/al/aladdin-disneyscreencaps.com-5987.jpg och 

http://hq55.com/disney/al/aladdin-disneyscreencaps.com-9258.jpg Ur Aladdin, 1992. 

Bild 24. Scar. http://hq55.com/disney/lionbluray/lionking-disneyscreencaps.com-1347.jpg 

och http://hq55.com/disney/lk/lionking-disneyscreencaps.com-9231.jpg Ur Lejonkungen, 

1994. 
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Bild 25. Guvernör Ratcliff. http://hq55.com/disney/poc/pocahontas-disneyscreencaps.com-

2830.jpg och http://hq55.com/disney/poc/pocahontas-disneyscreencaps.com-2957.jpg Ur 

Pocahontas, 1995. 

Bild 26. Frollo. http://hq55.com/disney/hunch/hunchback-disneyscreencaps.com-329.jpg och 

http://hq55.com/disney/hunch/hunchback-disneyscreencaps.com-2536.jpg Ur Ringaren i 

Notre Dame, 1996. 

Bild 27. Hades. http://hq55.com/disney/herc/hercules-disneyscreencaps.com-596.jpg och 

http://hq55.com/disney/herc/hercules-disneyscreencaps.com-5957.jpg Ur Herkules, 1997. 

Bild 28. Shan Yu. http://hq55.com/disney/mul/mulan-disneyscreencaps.com-8614.jpg och 

http://hq55.com/disney/mul/mulan-disneyscreencaps.com-8769.jpg Ur Mulan, 1998. 

Bild 29. Clayton. http://hq55.com/disney/tarzan/tarzan-disneyscreencaps.com-6655.jpg och 

http://hq55.com/disney/tarzan/tarzan-disneyscreencaps.com-8447.jpg Ur Tarzan, 1999. 

Bild 30. Carnotaurus. http://hq55.com/disney/dinosaur/dinosaur-disneyscreencaps.com-

7995.jpg och http://hq55.com/disney/dinosaur/dinosaur-disneyscreencaps.com-8174.jpg  Ur 

Dinosaurier, 2000. 

Bild 31. Yzma. http://hq55.com/disney/groove/groove-disneyscreencaps.com-899.jpg och 

http://hq55.com/disney/groove/groove-disneyscreencaps.com-1576.jpg Ur Kejsarens nya stil, 

2000. 

Bild 32. Rourke. http://hq55.com/disney/at/atlantis-disneyscreencaps.com-6649.jpg och 

http://hq55.com/disney/at/atlantis-disneyscreencaps.com-6756.jpg Ur Atlantis - en försvunnen 

värld, 2001. 

Bild 33. Kapten Gantu. http://hq55.com/disney/lilo/lilo-disneyscreencaps.com-8039.jpg och 

http://hq55.com/disney/lilo/lilo-disneyscreencaps.com-7281.jpg Ur Lilo & Stictch, 2002. 

Bild 34. Scroop. http://hq55.com/disney/tr/treasureplanet-disneyscreencaps.com-7316.jpg och 

http://hq55.com/disney/tr/treasureplanet-disneyscreencaps.com-7393.jpg Ur 

Skattkammarplaneten, 2002. 

Bild 35. Alameda Slim. http://hq55.com/disney/home/home-disneyscreencaps.com-3941.jpg 

och http://hq55.com/disney/home/home-disneyscreencaps.com-3112.jpg Ur Kogänget, 2004. 
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Bild 36. Plommonstopsmannen. http://hq55.com/disney/rob/robinsons-disneyscreencaps.com-

6923.jpg och http://hq55.com/disney/rob/robinsons-disneyscreencaps.com-5654.jpg Ur 

Familjen Robinson, 2007. 

Bild 37. Doktor Calico. http://hq55.com/disney/bolt/bolt-disneyscreencaps.com-9341.jpg och 

http://hq55.com/disney/bolt/bolt-disneyscreencaps.com-10300.jpg Ur Bolt, 2008. 

Bild 38. Doktor Facilier. http://hq55.com/disney/frog/princess-disneyscreencaps.com-

1911.jpg och http://hq55.com/disney/frog/princess-disneyscreencaps.com-1836.jpg Ur 

Prinsessan och grodan, 2009. 

Bild 39. Moder Gothel. http://hq55.com/disney/tan/tangled-disneyscreencaps.com-2618.jpg 

och http://hq55.com/disney/tan/tangled-disneyscreencaps.com-10015.jpg Ur Trassel, 2010. 
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Bilaga 1 

   

C-uppsats i Konst- och  

bildvetenskap 15 hp  

Höstterminen 2011 

ABSTRACT 

                                                                                                                                                            

Sabina Johansson Tennivaara 

Svarta ögon och långa naglar 

Hur skurkarna i Disneys tecknade långfilmer framställs visuellt 

Black eyes and long fingernails 

How villains in Disney’s animated feature films are visually produced 

     Antal sidor: 50 

 

I uppsatsen undersöker jag hur skurkarna i Disneys tecknade långfilmsklassisker framställs 

visuellt, vilka attritbut som Disney använder sig av för att visa att någon är ond. 

Observationerna utförs på 39 stycken Disneyskurkar och det insamlade materialet blir belyst 

ur Patti Bellantonis färgteori och Karin Johannissons texter om fysionomi. I uppsatsen 

kommer jag fram till att det finns återkommande visuella utmärkande egenskaper som till 

exempel vissa ansiktsdrag, klädval och färger som skaparna av Disney använder sig av för att 

porträttera en ond karaktär och bl.a. ett oattraktivt utseende verkar vara sammankopplat med 

ondska. En potentiell följd av att lyfta fram särskilda fysiska attribut som onda är att 

människor som i realitet ser ut så kan särbehandlas negativt.                                                                                                                                                           

 

Sökord: Disneyskurkar, fysionomi, Disney, ondska 
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Bilaga 2 

Disneys tecknande långfilmer: titel på svenska och engelska och utgivningsår.
41

 

Snövit och de sju dvärgarna Snow White and The Seven Dwarfs 1937 

Pinocchio Pinocchio 1940 

Fantasia Fantasia 1940 

Dumbo Dumbo 1941 

Bambi Bambi 1942 

Kalle Anka och Långben i Sydamerika Saludos Amigos 1943 

Tre Caballeros – Kalle Anka i 

Latinamerika 

The Three Caballeros 1945 

Spela för mig Make Mine Music 1946 

Pank och fågelfri Fun and fancy free 1947 

Jag spelar för dig Melody Time 1948 

Det susar i säven och Ichabods äventyr The Adventures of Ichabod and Mr Toad 1949 

Askungen Cinderella 1950 

Alice i Underlandet Alice in Wonderland 1951 

Peter Pan Peter Pan 1953 

Lady och Lufsen Lady and the Tramp 1955 

Törnrosa Sleeping Beauty 1959 

Pongo och de 101 dalmatinerna One hundred and One Dalmatians 1961 

Svärdet i stenen The Sword in the Stone 1963 

Djungelboken The Jungle Book 1967 

Aristocats Aristocats 1970 

Robin Hood Robin Hood 1973 

Filmen om Nalle Puh The Many Adventures of Winne the Pooh 1977 

Bernard och Bianca The Rescuers 1977 

Micke och Molle The Fox and the Hound 1981 

Taran och den magiska kitteln The Black Cauldron 1985 

Mästerdetektiven Basil Mus The Great Mouse Detective 1986 

                                                           
41

 Disney Animation Studios historia. http://www.disneyanimation.com/aboutus/history.html hämtad 2011-12-
12 

http://www.disneyanimation.com/aboutus/history.html
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Oliver & gänget Oliver & Company 1988 

Den lilla sjöjungfrun The Little Mermaid 1989 

Bernard och Bianca i Australien The Rescuers Down Under 1990 

Skönheten och Odjuret Beauty and the Beast 1991 

Aladdin Aladdin 1992 

Lejonkungen The Lion King 1994 

Pocahontas Pocahontas 1995 

Ringaren i Notre Dame The Huncback of Notre Dame 1996 

Herkules Hercules 1997 

Mulan Mulan 1998 

Tarzan Tarzan 1999 

Fantasia 2000 Fantasia 2000 2000 

Dinosaurier Dinosaur 2000 

Kejsarens nya stil  The Emperor’s New Groove 2001 

Atlantis – En försvunnen värld Atlantis, the lost Empire 2001 

Lilo & Stitch Lilo & Stitch 2002 

Skattkammarplaneten The Treasure Planet 2002 

Björnbröder Brother Bear 2003 

Kogänget Home on the Range 2004 

Lilla Kycklingen Chicken Little 2005 

Familjen Robinson Meet the Robinsons 2007 

Bolt Bolt 2008 

Prinsessan och grodan The princess and the Frog 2009 

Trassel Tangled 2010 

Nalle Puhs film – nya äventyr  

Sjumilaskogen 

Winnie the Pooh 2011 
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Bilaga 3 

Disneys skurkar, sorterade efter utgivningsår. 

      

Bild 1. Den onda drottningen, Snövit och de sju dvärgarna (1937) 

     

Bild 2. Ärlige John, Pinocchio (1940) 

    

Bild 3. Chernabog, Fantasia (1940) 

    

Bild 4. Ringmästaren, Dumbo (1941) 
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Bild 5. Styvmodern, Askungen (1950) 

    
 

Bild 6. Hjärter dam, Alice i Underlandet (1951) 

    

Bild 7. Kapten krok, Peter Pan (1953) 

   

Bild 8. Si & Am, Lady och Lufsen (1955)  
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Bild 9. Den onda fen, Törnrosa (1959) 

    

Bild 10. Cruella De Vil, Pongo och de 101 dalmatinerna (1961) 

    

Bild 11. Madame Mim, Svärdet i stenen (1963)   

    

Bild 12. Shere khan, Djungelboken (1967) 
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Bild 13. Edgar, Aristocats (1970) 

   

Bild 14. Prins John, Robin Hood (1973) 

   

Bild 15. Madame medusa, Bernard och Bianca (1977) 

   

Bild 16. Amos Slade, Micke och Molle (1981) 
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Bild 17. Den hornkrönte kungen, Taran och den magiska kitteln (1985) 

    

Bild 18. Professor Rottigan, Mästerdetektiven Basil Mus (1986) 

   

Bild 19. Mr. Sykes, Oliver & gänget (1988) 

      

Bild 20. Ursula, Den lilla sjöjungfrun (1989) 
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Bild 21. McLeach, Bernard och Bianca i Australien (1990) 

   

Bild 22. Gaston, Skönheten och Odjuret (1991) 

    

Bild 23. Jafar, Aladdin (1992) 

    

Bild 24. Scar, Lejonkungen (1994) 



46 
 

   

Bild 25. Guvernör Ratcliff, Pocahontas (1995)  

   

Bild 26. Frollo, Ringaren i Notre Dame (1996) 

      

Bild 27. Hades, Herkules (1997) 

   

Bild 28. Shan-Yu, Mulan (1998) 
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Bild 29. Clayton, Tarzan (1999) 

   

Bild 30. Carnotaurus, Dinosaurier (2000) 

    

Bild 31. Yzma, Kejsarens nya stil (2000) 

    

Bild 32. Rourke, Atlantis – en försvunnen värld (2001) 



48 
 

   

Bild 33. Kapten Gantu, Lilo & Stitch (2002) 

     

Bild 34. Scroop, Skattkammarplaneten (2002) 

   

Bild 35. Alameda Slim, Kogänget (2004) 

   

Bild 36. Plommonstopsmannen, Familjen Robinson (2007) 
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Bild 37. Dr Calico, Bolt (2008) 

   

Bild 38. Doktor Facilier, Prinsessan och Grodan (2009) 

   

Bild 39. Moder Gothel, Trassel (2010) 
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Bilaga 4 

Ansiktsformerna som jag utgått från när jag bedömde och namngav Disneyskurkarnas 

ansiktsformer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


