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Abstract 
 
Snow White is one of the most popular fairytales to our time. There has been much research on the 

subject. `Lips red as blood- a structural analysis of Christian symbols´ in Walt Disneys and Rupert 

Sanders versions of Snow White` by Emma Svanström aims not to give a final answer to how Snow 

White should be interpreted. But rather the objective is to examine two versions in the search for any 

possible Christian influences and changes in such over time. The two versions are Walt Disney’s Snow 

white and the seven dwarfs and Rupert Sanders Snow White and the huntsman.  

To examine if the films have been influenced by Christianity the thesis will regard both versions as 

myths. This leads to the use of Claude Levi-Strauss structural analysis as a mean to find the significant 

symbols. To interpret them the thesis use Sir James G. Frazer’s theory about the dying and rising god 

as well as Ragnar Skottenes and Dick Helanders studies on Christian symbols´. 

The thesis found several significant symbols´ in both versions but also some who only exist in one of 

them or have changed over time. The results show that there are two types of Christian influences in 

both myths. Firstly, some Christian symbols seem to be logical interpretations to the myths. This 

means that the symbols meaning for some Christians seems to fit the symbols  ́relations to the other 

symbols in the myths.  However, this is not the case with other symbols.  Where the meaning that 

Skottene and Helander gives the symbol don’t match with the symbols place within the myth. But the 

symbols’ Christian meaning also changes between the two versions. This is due to choices the director 

has made and changes in their context. 

Secondly, there are a red thread through both versions which match up with Frazer’s theory of the 

dying and rising god. This influence is though stronger in Sanders version due to his context. 

Finally, this leads to the conclusion that the myths of Snow White can benefit from being analyst in 

search of Christian symbols and influences through which one stands to gain new insights. However 

the Christian influence is not so strong that it should be considered as the only possible way to analyze 

the myths. 

 

Keywords: Snow White, Snövit, Christian symbols, kristna symboler, structural analysis, strukturell 

analys, James Frazer, Walt Disney, Rupert Sanders 
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1. Ingress 
 

I juni satte jag mig tillrätta i biosalongen för att se Snow white and the huntsman (2012). 

Under filmens gång kom jag på mig själv med att dra mig till minnes en bok som jag studerat 

tidigare under året. Boken hette The bible: a very short introduction (2000) och 

argumenterade bland annat att för att den västerländska kulturen har blivit starkt påverkad av 

kristendomen. Detta kan tänkas långsökt för en kväll på biografen men det som förde tankarna 

dit var att författaren John Riches, professor i religionskunskap och bibelkritik, hävdade att 

filmer inspireras av bland annat bibliska teman, personer och metaforer (Riches 2000:100). 

Jag blev fascinerad av tanken att även Snövits filmatisering kunde ha påverkats av detta i och 

med hennes död och återuppståndelse. Detta ledde vidare till funderingar kring om andra 

delar i filmen också kunde ha inspirerats av kristendomen?  

När jag studerade Riches bok och filmatiseringarna av Snövit mer ingående blev mitt 

intresse större och jag fann att ämnet borde undersökas med tanke på att sagan är en av de 

populäraste fram till vår samtid (Hixon 1997:2). Om kristna symboler påverkat sagan är det 

ett exempel på en influens i den västerländska kulturen. Denna historiska påverkan kan falla i 

glömska om den inte studeras, vilket, enligt Riches, har varit fallet med många verk 

inspirerade av Bibeln (2000:117f). Detta innebär att genom att studera verken efter kristna 

symboler blir det möjligt att synliggöra om detta historiskt har påverkat dem. Om en sådan 

influens finns kan det ge en ny förståelse för anledningarna av regissörernas val i skapandet 

av filmerna.  

Att lokalisera och förklara eventuella kristna symboler får inte bara sin relevans genom att 

Snövit är en av vår tids populäraste sagor eller av vikten av att skapa en förståelse för de 

symboler och det budskap som filmen för fram utan relevansen sträcker sig även så långt som 

till kursplanen för religionskunskap 1. I denna står det skrivet att eleven efter genomförd kurs 

bör känna till kristendomens kännetecken och uttryck såväl i samtiden som historiskt 

(Skolverket 2011). Om kristendomen uttrycks i den västerländska kulturen, som Riches 

hävdar, blir det viktigt att detta också förmedlas och reflekteras över i klassrummen så att 

eleverna får kunskap om de kristna influenser som förekommer i filmerna och kan ta ställning 

till dessa (2000:100). Utöver det bör undervisningen inte bara behandla dagens kristna 

influenser i Snövit utan också i tidigare versioner eftersom kursplanen även lyfter fram det 

diakrona perspektivet. 
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2. Syfte och frågeställning 
 

2.1 Syfte och frågeställning 

 
Studien om kristna symboler i Snövit syftar till att belysa kristendomens eventuella påverkan på de 

valda filmernas bärande symboler och om denna inverkan har ändrats över tid. Med symboler syftar 

denna studie på flertydiga tecken som får sin betydelse i samspelet med varandra (Gilhus 2006:95f). 

För att studien ska kunna nå detta syfte betraktas verken som myter, det vill säga kulturellt skapade 

berättelser som anses vara realistiska och vägvisande och som får sin auktoritet genom att hänvisa till 

att något bortom gränserna för vad naturvetenskaperna håller för verkligt påverkar kulturen eller 

samhället (Arvidsson 2007:59ff, 69).  Följaktligen blir frågeställningen:  

- Vilka är de signifikanta symbolerna i myterna om Snövit? 

- Har dessa inspirerats av kristendomen?  

- Finns det någon skillnad mellan symbolerna i de båda versionerna och 

deras betydelser?  

- Vad kan denna eventuella skillnad bero på?  

 

2.2 Disposition 
 

Forskarläget har placerats efter syftet och frågeställningen för att ge en inblick i tidigare forskning och 

vad studien hoppas tillföra till denna. Efter detta följer teorikapitlet som ordnats innan avsnitten kring 

material och metod eftersom det finns ett behov av att argumentera för att betrakta versionerna om 

Snövit som myter innan de börjar hanteras som sådana. Detta möjliggör sedan att Snövit kan 

analyseras genom en strukturell analys i metodkapitlet. Bakgrunden utgör det sista kapitlet innan 

studiens empiri tar vid. Tanken är att den via en genomgång av de historiska kontexterna och 

handlingarna för myterna ge läsaren en lätt övergång till resultat och analys. 

I de kapitel som sedan följer har studien lagts upp för att samtidigt presentera och analysera 

empirin. Anledningen till att resultat och analys har slagits samman är att de tillsammans lyfter 

varandra och på ett naturligt sätt leder fram till slutsatsen som rundar av studien tillsammans med 

sammanfattningen. Det hade varit möjligt att skapa en annan disposition där exempelvis metoden 

placeras innan teorin men målet har alltid varit en enkel och naturlig läsning. 

3. Tidigare forskning om Snövit 
 

Här följer en sammanfattning över den tidigare forskning som förts kring Snövit. Syftet är delvis att ge 

en överblick över denna men också att motivera studien som en ny infallsvinkel och ett tillskott till 

föregående arbeten. Några av de forskningar som denna studie belyser har studerats genom 
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andrahandskällor. Detta är inte optimalt eftersom en forskare alltid bör söka sig till primärkällor 

(Kjeldstadli 1998:171). Men på grund av bristande tid och i vissa fall språkkunskaper valdes denna 

lösning för att kunna belysa viktiga delar och framförallt bredden i den forskning som tidigare gjorts i 

ämnet.  

Barnlitteratursforskaren Martha P. Hixons avhandling Awakenings and transformations: re-visioning 

the tales of ´Sleeping beauty´,´Snow White´, ´The frog prince´ and ´Tam Lin´ (1997)  undersöker olika 

versioner av de nämnda sagorna för att försöka urskilja kärnmotivet i dem och vad som gör det så 

starkt. I Snövit finner Hixon att kärnmotivet är en äldre kvinnas avund mot en yngres skönhet. Hixon 

vill också undersöka olika versioner av sagan om Snövit och dess illustrationer. Hon försöker finna 

skillnaderna mellan olika tolkningar. Hennes resultat är att varje återberättare kommer att skapa en 

unik version när denne oundvikligt lägger till lite av sig själv i sagan. Dessutom anpassas sagorna efter 

den kontext de berättas i. Slutligen konstaterar Hixon att ett gemensamt tema för de verk hon har 

studerat är uppvaknande och förändring (Hixon 1997: 7, 14f, 102, 106, 124ff, 144, 205, 211).   

The new comparative method: structural and symbolic analysis of the allmotifs of ´Snow White´ 

(1990) skriven av Steven Swann Jones, som har doktorerat i såväl engelska som folklore, syftar till att 

demonstrera en metod för att granska olika folksagor. Han visar metoden genom att applicera den på 

flera hundra versioner av sagan om Snövit. Genom metoden hoppas Jones nå fram till den 

gemensamma kärnan i alla versioner. Tillvägagångssättet är inspirerat av en strukturell och historisk-

geografisk metod. Genom denna metod och analys av Snövit kommer han fram till att syftet med 

sagorna om Snövit är att visa och spegla utvecklingen från barn till vuxen kvinna och de problem som 

detta kan medföra. Jones tolkar också det som att sagan demonsterar en passagerit med början i 

Snövits flykt från sina föräldrar och slut i prinsens räddningsaktion. Denna visar viktiga steg på vägen 

till det vuxna kvinnolivet.  De nämnda syftena är kärnan i Snövit, vilken Jones når genom att kartlägga 

alla versionernas strukturer, motiv och teman. Det är denna kärna som håller sagans struktur och syfte 

trots förgången tid och ändrad kontext. Slutligen argumenterar han för att denna metod också kan 

användas på andra folksagor för att nå fram till deras enskilda struktur (Jones 1990:7, 20ff, 24, 34f, 36, 

38, 40, 63, 77f, 82, 97). 

John Hanson Saunders har doktorerat i språkkommunikation på The Pennsylvania State University. I 

sin doktorsavhandling The evolution of Snow White: a close textual analysis of three versions of the 

Snow White tale (2008)  använder han bröderna Grimms, Disneys och Cohns versioner av sagan. 

Hanson Saunders studerar versionernas text och samtid för att finna olikheter och för att kunna 

förklara dessa. Slutsatserna av studien liknar Hixons och visar att sagorna ändras beroende på olika 

faktorer i kontexten som historiska händelser, medier och hur skaparen anpassar sagan till sin publik. 

Ett annat syfte med Hanson Saunders arbete är att skapa en metod för att undersöka texter som 

utvecklas över tid, något som han anser att Snövit gör. Metoden, som han utvecklar, är delvis hämtad 

från Jones (Hanson Saunders 2008: 10f, 14, 58, 60f, 135f, 141ff). 
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John Stephens och Robyn McCallum, professor respektive lektor i engelska vid Macquarie 

University, undersöker hur filmatiseringar av folksagor reflekterar kulturella frågor i sin 

samtidskontext. De använder sig av filmerna Ever after och Cohns The Grimm Brothers' Snow White.  

Ever after är en tolkning av askungen (imdb nd).  Studien syftar till att visa att de båda filmerna tar 

fram två olika sidor av modernitetens konflikter. Den ena, Ever after, med ett utopiskt perspektiv och 

den andra, The Grimm brothers´ Snow White, med ett dystopiskt (Stephens och McCallum 2002:201, 

203). 

Flera analyser har gjorts på Snövit som saga. Bland annat har feministiska studier gjorts av Sandra 

Gilbert och Susan Gubar. Gilbert är professor emerita i engelska vid University of California och 

Gubar är professor i engelska vid Indiana University. De båda har studerat Snövit genom feministisk 

litteraturkritik och kommit fram till att sagan handlar om en kontrast mellan två kvinnor som 

symboliserar ett monster- och en ängelversion, enligt västerländsk kultur (Gilbert och Gubar i Tatar 

2002:80). Dessutom har lärarstudenterna Cecilia Svärd och Linda Ågren gjort en studie kring 

genusroller i 14 Disneyfilmer i varav den äldsta är Snow White and the seven dwarfs. De undersöker 

hur genus framställs i olika Disney produktioner och om detta har ändrats över tid (Svärd och Ågren 

2012:1, 3f, 27). 

Vidare har Jack Zipes, professor i tyska vid University of Minnesota med sagor som 

forskningsintresse, analyserat flera av bröderna Grimms berättelser. När det kommer till deras version 

av Snövit menar Zipes att sagan främst skapades för att föra fram hushållsideal och stödja ett 

patriarkaliskt samhälle. Zipes teori är att sagor bevarar ideologier och i Snövits fall var hushållsideal 

en anpassning till 1800-talets kultur (Zipes i Hixon 1997:11, 110, 144).  Zipes har också undersökt 

fyra olika filmer, däribland Disneys Snow White and the seven dwarfs, för att se hur teknologin i 

massmedia har påverkat utvecklingen av sagor. Av sin undersökning finner Zipes att filmerna byter ut 

människors drömmar mot färdigskapade sådana. De utopier som skapas i Disneys filmer sätts upp som 

mål för vanliga människor. Snow White and the seven dwarfs speglar och stöttar sitt samtida sociala 

och ekonomiska system av kapitalism. Filmen bär också, enligt Zipes, motsatta tankar som ska 

uppmuntra människor till handling och enande mot vad de själva anser vara en felaktig styrning. Men 

liksom i de andra filmerna bryter dessa sistnämnda tankar inte helt igenom eftersom de är skapade och 

betraktas i en kultur som är intresserad av att stärka och bekräfta sig själv. För att ändra detta måste 

människor bryta igenom de drömmar som skapas åt dem och istället börja tänka själva kring filmerna. 

Åskådarna måste välja att själva påverka sagorna och inte överlåta utformningen till kommersiella 

intressen, skriver Zipes (Zipes 1979:108, 117f, 125, 128f, 139f, 145). I boken Why fairy tales stick: the 

evolution and relevance of a genre (2006) vill Zipes undersöka varför vissa sagor fortsätter att vara 

populära under en så lång tid. Han presenterar tesen att sagor som Snövit fortsätter att vara folkkära 

eftersom de har utvecklats för att passa människor i varje ny kontext, samtidigt som de speglar 

moraliska problem som är förbundna med grundläggande mänskliga behov. I Snövits fall handlar det 

om att hantera rivaliteten mellan kvinnor för att finna en lämplig man med vilken de kan säkra 
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släktens fortlevnad. Utöver Snövit undersöker han en rad andra sagor men de är irrelevanta för denna 

studies forskningsläge (Zipes 2006: xiv, 130ff, 135f, 152). 

Dessutom har Snövit tolkats jungianskt av feministteologen och psykoterapeuten Madonna 

Kohbenschlag och den jungianska analytikern Jacqueline Schectman. De menar att det är samhällets 

tryck på relationen mellan mor och dotter som leder till att konflikten i sagan om Snövit 

(Kohbenschlag och Schectman i Hixon 1997:117f ). 

Suzanne Rahn, docent i barnlitteratur, har studerat hur väl Disneys Snow White and the seven dwarfs 

liknar Disneylands attraktion ”Dark ride” som ska vara inspirerad av filmen (Rahn 2000:19). En annan 

studie av Alfred Nutt, forskare i keltisk kultur, undersöker Snövits större inflytande (Nutt i Jones 

1990:84ff). Vidare har Ernst Böklen, forskare i tyska, samlat ihop, katalogiserat och i viss mån 

analyserat åttio versioner av Snövit (Böklen i Jones 1990:86f). Folkloristerna Johannes Bolte och 

Georg Polívka har sammanställt och typologiserat sex av bröderna Grimms versioner av Snövit. De 

har också sökt efter liknande drag i andra verk (Bolte och Polívka i Jones 1990:87f). Ur en medicinsk 

synvinkel har Snövit undersökts av forskaren Kurt Heymann (Heymann i Jones 1990:88).  

Barnpsykologen Bruno Bettelheim har studerat litterära sagor om Snövit och Disneys filmatisering 

av densamma. Han arbetar utifrån en psykoanalytisk teori. Hans slutsats kring sagorna om Snövit är 

att de behandlar en oidipalkonflikt mellan mor och dotter om faderns uppmärksamhet (Bettelheim i 

Hixon 1997:10, 117, 119, 123). Detta innebär att dottern känner en attraktion till fadern (Svenska 

akademien 2011a). 

Det är inte bara Bettelheim som har studerat Snövit ur ett psykoanalytiskt perspektiv utan det har 

också exempelvis psykoanalytikern J.F. Grant Duff och psykiatriker A.N. Foxe gjort. Duff menar att 

sagan handlar om konflikten mellan mor och dotter (Duff i Jones 1990:88f). Foxe tolkar det istället 

som att Snövit handlar om en flicka som har ett sjukligt behov av masochism (Foxe i Jones 1990:89). 

Slutligen har religionsprofessor, N.J. Girardot, undersökt Snövit som en representation av en 

människas liv och relation till övernaturliga krafter. Snövit har, enligt honom, såväl religiösa som 

moraliska och filosofiska budskap. Det religiösa handlar utöver förbindelsen till Gud om vissa 

initiationsriter som speglas i sagorna (Girardot i Jones 1990:94f). 

Sammanfattningsvis är en rad studier gjorda om Snövit men de flesta är främst fokuserade på 

bröderna Grimms eller andra litterära versioner samt i vissa fall Walt Disneys filmatiseringar. Det 

finns många infallsvinklar för att studera Snövit, som är synligt i sammanställningen ovan. Den här 

studien tar en annorlunda perspektiv och betraktar både Disneys och Sanders version som myter. 

Förhoppningen är att skapa nya insikter kring Snövit och att täcka en lucka som finns eftersom ingen 

studie ännu har sökt efter influenser av kristendomen i de bärande symbolerna för båda versionerna. 

Dessutom finns det ännu ingen studie som analyserar den senaste versionen från Sanders och vilka 

skillnader och likheter som finns mellan denna och Disneys Snövit.  
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4. Teori  
 

4.1 Definition av begreppet myt 
 

Det finns en rad olika definitioner på begreppet myt, vilket motiverar en klar definition av vad det 

innebär inom ramen för denna studie. Valet har fallit på, professor i religionshistoria, Stefan 

Arvidssons mytdefinition. Enligt honom är en myt en berättelse som betraktas som realistisk och 

vägvisande av människor genom att skapa trovärdighet för något som enligt naturvetenskaperna inte är 

naturligt. Berättelsen är en produkt av en kulturform och syftar till att visa att något övernaturligt 

påverkar samhället eller kulturen (Arvidsson 2007:59ff, 69).  

Zipes framhåller att alla versioner av Snövit hanterar det grundläggande mänskliga dilemmat av 

hur kvinnor ska förhålla sig mot varandra i konkurrensen kring en värdig partner (Zipes 2006:135). 

Betraktat utifrån detta kan sagan om Snövit definieras som en myt genom att hantera en realistisk 

konflikt. Denna konflikt bör vara verklighetstroget eftersom den av Zipes lyfts fram som ett 

grundläggande mänskligt dilemma. Dessutom framhåller han att sagorna syftar till att hantera detta 

dilemma vilket innebär att de troligen också är vägvisande för åhörarna (Zipes 2006:135). Myterna 

som hjälp att hantera dessa konflikter borde anses påverka samhället och kulturen genom att visa en 

realistisk lösning på problematiken. Därmed kvarstår Arvidssons argument att en myt måste få sin 

auktoritet genom att hänvisa till något som naturvetenskaperna inte håller för sant och som påverkar 

samhället (Arvidsson 2007:60f). I både Disneys och Sanders version av Snövit innebär lösningen på 

problemet att hon dör av ett förgiftat äpple och sedan återuppstår igen medan drottningen inte följer 

samma mönster utan dör (Disney 1937a 01:12:00ff; Sanders 2012a 01:23:22ff, 01:48:39ff). I 

lösningen på berättelsens konflikt finns med andra ord ett element som går emot naturvetenskapens 

definition av vad som kan anses naturligt vilket i det här fallet syftar på att Snövit återuppstår från de 

döda. Troligen är detta inslag till någon grad realistiskt eftersom Zipes argumenterar för att berättelsen 

syftar till att vägleda åhörarna (Zipes 2006:135). Dessutom borde denna hantering av problematiken 

påverka kulturen eller samhället delvis genom att vara en realistisk konfliktlösning men också genom 

att människor använder den som en vägvisare och kan handla utifrån detta. Utifrån detta kan såväl 

Disneys som Sanders version av Snövit betraktas som en myt eftersom de är berättelser som hålls för 

pragmatiskt sanna och vägvisande och som får sin trovärdighet genom att hänvisa till något som går 

utanför naturvetenskapernas definition av verkligheten men som anses påverka verkligheten.    

 

4.2 Definition av begreppet symbol 
 

Liksom myt är symbol ett begrepp med många olika definitioner. Inom ramarna för denna studie 

innebär dock symboler flertydiga tecken som får sin betydelse i förhållande till varandra. De har också 

egenskapen att tolkas olika beroende på tolkare och kontext. Vilket medför att tolkningen av symboler 

alltid måste ta hänsyn till deras samtid (Gilhus 2006:95f). Definitionen är vald eftersom studien önskar 
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tolka symbolerna efter hur de förhåller sig till varandra inom ramen för myterna. Samtidigt är målet 

också att finna eventuella skillnader mellan symbolerna och deras orsaker vilket denna definition anser 

kan återfinnas i de olika kontexterna. Definitionen passar därför studiens syften och frågeställning väl.  

 

4.3 Myten om den döende och återuppstående guden enligt Frazer 
 

En myt analyseras alltid utifrån en hypotes (Segal 2004:10). I den här studien faller valet på 

socialantropologen och folkloristen Sir James G. Frazers teori om den döende och återuppstående 

guden. I sin bok Den gyllene grenen kommer Frazer fram till att kulturer oftast passerar genom tre 

steg. Dessa benämner han som magi, religion och vetenskap. De tre stegen är olika sätt att tänka, vilka 

avlöser varandra när det föregående inte längre förmår förklara den människliga världen. Inom magin 

betraktar människan världen som följande en viss ordning vilken individen själv kan påverka genom 

att inneha övernaturliga krafter. Dessa krafter har alla individer i olika utsträckningar vilket jämställer 

dem med deras gudar. Men eftersom magin inte alltid ger önskad effekt och därför inte förmår förklara 

varför saker och ting sker i den mänskliga världen kompletteras den av och övergår så småningom i 

religionen. Inom religionen placeras de övernaturliga krafterna hos gudarna som kan kontrollera 

väderlek och natur. Människan anser sig inte längre vara jämställd med gudarna. Men eftersom 

religionens förklaring inte tar hänsyn till världens regelbundenhet kommer den sedan att bytas ut mot 

vetenskapen vilken liksom magin bygger på ordning. Skillnaden mot magin är att vetenskapen inte 

anser att ordningen i naturen är påverkad av människors tankar utan istället bygger på noggranna 

iakttagelser (Frazer 1987 [1890]:114f, 384, 828ff). 

I övergången mellan magi och religion finns en period när dessa båda kombineras. Människan 

betraktar gudarna som innehavande av en, för jorden god, livskraft. Men de anser också att vanliga 

människor kan bidra i gudarnas kamp mot döden genom att utföra olika handlingar som exempelvis 

återuppväcker en gud. Det är i dessa tidiga stadier av religion som människogudarna återfinns (Frazer 

1987 [1890]:116, 384). 

För Frazer är en människogud en individ som är en inkarnation av en gud eller har mottagit vissa 

gudomliga eller övernaturliga krafter. Denna gudomliga påverkan kan vara tillfällig eller mer 

permanent. Personer som är mer varaktigt inspirerade får oftast samma vördnad som guden själv. 

Människogudarna är ofta, men inte uteslutande, av kunglig härkomst (Frazer 1987 [1890]:116ff). 

De regenter eller individer som är inkarnerade gudomar anses kunna kontrollera vädret och naturen. 

Det faller därför på deras lott att se till att dessa förhållanden är så goda som möjligt för deras folk, 

annars riskerar de att bli avsatta eller dödade. Naturen är så nära förbunden med regenten att dennes 

hälsa har en direkt inverkan på tillhörande gudomliga själ och därav också vegetationen. Regenten kan 

därför inte tillåtas dö av sjukdom eller ålder eftersom detta skulle skada den dödliga gudomliga själen 

så till den grad att den inte kan återhämta sig igen. Dessutom skulle regentens naturliga död kunna 

medföra att själen lämnar hans kropp och inte återkommer till samhället igen. Eftersom samhällets väl 
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och ve hänger på vegetationen, och därmed den gudomliga själen som kontrollerar detta, måste 

problemet lösas så att världen fortsätter att grönska (Frazer 1987 [1890]:106, 109, 198, 208, 316f, 

321). 

För att världen ska fortsätta frodas och inte kastas in i förstörelse måste regenten dödas innan denne 

blir svag eller sjuk. Det finns två olika tillvägagångssätt i det här fallet. Antingen kan regenten dödas 

så snart denne uppvisar minsta tecken på ålder, försumlighet eller svaghet. Detta leder till att själen 

kan föras över intakt till efterträdaren i vilken den gudomliga själen kan återhämta sig från den lilla 

försvagning som skett. Denna överföring kan ske genom innehavande eller förtärande av en kroppsdel 

från företrädaren eller genom att absorbera det sista andetaget vilket anses innehålla den gudomliga 

själen. Dock finns det folkgrupper som inte vågar ta risken att härskarens gudomliga själ skadas det 

minsta och de dödar därför regenten vid en given tidpunkt. I båda fallen dör regenten i sin roll som 

gud och i syfte att samhället ska fortleva. Regentens gudomliga själ måste inte ärvas inom släkten men 

varje avkomma har del av samma själ (Frazer 1987 [1890]:208, 317f, 321, 327, 336, 345, 358, 550ff ). 

En av de religioner som innehåller myten om den döende och återuppstigande guden är 

kristendomen genom Jesus. Frazer argumenterar för att Kristus offrades som Haman medan Barabbas 

symboliserade Mordecai vid purim eller påsk. Gudarna Haman och Mordecai hade sitt ursprung i 

Ishtar och Marduk som var gud och gudinna i Babylonien. I Babylonien var det tradition att den 

mänsklige guden dog och ersattes av en annan innan hans ohälsa påverkade naturen. Fångar från 

Babylonien tog med sig denna tradition till Judea och därmed skapades Haman och Mordecai. Haman 

var den mänsklige guden som dödades och Mordecai tog den forne mänsklige gudens plats tills det var 

densammes tur att spela Haman det följande året. Jesus och Barabbas var två fångar och valdes därför 

att spela var och en av dessa roller vilket ledde till Jesus korsfästelse och död. Frazer lyfter fram att 

teorin kan förklara varför Pilatus, trots sin ovilja mot att döma Jesus till döden, blev tvingad till det. 

Teorin kan också tjänstgöra som förklaring till varför kristendomen sedan spred sig så snabbt genom 

mindre Asien. Där var förställningar om den döende och uppstående guden populära sedan tidigare. 

Genom denna teori skapade människor en känsla av delaktighet i världens fortsatta grönskande och 

liv. En tankegång som, enligt Frazer, stärkte och spred kristendomen (Frazer 2009 [1906]:664, 669, 

670f, 672ff). 

Frazer presenterar också en teori om att människor som tror något annat än vetenskapen, anser att de 

genom att förtära människors eller djurs organ kan tillgodogöra sig starka karaktärsdrag hos dessa. Det 

handlar om att få ta del av en utmärkande egenskap för organet eller varelsen genom att äta det. Han 

förbinder dock inte denna del av teorin till kristendomen (Frazer 1987 [1890]:585, 588). 

 

4.4 Val och problematisering av Frazers teori 
 

Valet att använda Frazers teori om den döende och återuppstående guden är inte oproblematiskt. Detta 

beror på att teorin bygger på en evolutionistisk världssyn i vilken människan utvecklas på ett och 
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samma sätt och att målet och idealet för denna utveckling blir västvärldens vetenskaps tro. Detta 

tillsammans med hans allt för förenklande kategorier och stora betoning av empiri har gjort att dagens 

forskare inte använder hans teori (Jones och Eliande 2005a:3192). Denna studie tar avstånd från 

Frazers evolutionära världssyn och är medveten om att teorin vanligvis inte brukas längre inom 

vetenskapen. Trots det har teorin valts efter upptäckten av hur väl den svarade mot frågeställningen 

och det faktum att den inte tidigare har använts i studier kring myten om Snövit. Framförallt är valet 

gjort eftersom teorin skapar en brygga mellan påverkan på naturen och kristendomen, något som 

gjorde den aktuell för de båda myterna om Snövit i vilka naturen verkade påverkas av aktörerna. 

Frazers teori ska därför användas i syfte att belysa om det finns en förbindelse mellan aktörerna och 

naturen liksom den mellan naturen och den döende och återuppstående guden. En sådan förbindelse 

skulle i så fall kunna tyda på att verken inspirerats av kristendomen eftersom Frazer menar att Jesus 

var en döende och återuppstående Gud (Frazer 2009 [1906]:664, 669, 670f, 672ff). 

Det kan diskuteras varför denna studie endast har en teori och inte flera. Anledningen till detta är att 

den valda teorin så väl passar till frågeställningen. Dessutom används den och de två böckerna om 

kristna symboler på empirin. Studien har därför valt en relevant teori i samspel med de kristna 

symbolerna istället för flera teorier som riskerar att förvirra läsaren (Rienecker och Jørgensen 2008: 

287).  

5. Material 
 

5.1 Val av primärmaterial 
 

Studien är baserad på två filmatiserade versioner av Snövit. Den ena är Walt Disneys Snow White and 

the seven dwarfs som hade premiär 1937 (1937a). Den andra är en samtida version regisserad av 

Rupert Sanders. Filmen heter Snow White and the huntsman och hade premiär 2012 (Sanders 2012a). 

Dessa filmer är valda eftersom det är en lång tidsperiod mellan verken och för att de har haft en stor 

genomslagskraft, vilket gör dem representativa. Maria Tatar, professor i germanska språk och 

litteratur, anser att Disneys version av Snövit har varit den mest framstående sedan den skapades. Här 

får hon medhåll av Hanson Saunders (Hanson Saunders 2008:58; Tatar 2002:79). Enligt All time box 

office, en databas som sammanställer information om filmer, placerar sig Snow White and the 

Huntsman på plats nummer 162 över de filmer som dragit in mest pengar i världen. Detta skapar en 

placering precis ovanför musikalfilmen Grease. Totalt såldes 19 813 123 biobiljetter till Snow White 

and the huntsman.  (Box office Mojo u å). Filmen placerade sig också på plats nummer 15 utav 455 av 

de filmer som tjänade mest år 2012 (Nash informationservices 2013). Huruvida Sanders version 

kommer att bli lika framstående som Disneys återstår att se men faktum kvarstår att den så här långt 

har setts av en stor mängd människor. Dessutom finns det vid den här tidpunkten ingen tidigare 

forskning gjord av den sistnämnda versionen vilket också är ett argument för att välja denna. Båda 
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versionerna är studerade på engelska, eftersom det är filmernas originalspråk. Att studera en 

översättning hade lett till en förlust av viktiga nyanser i verken (Gilhus 2006:90). 

 

5.2 Val och problematisering av bakgrundsmaterialet 
 

I bakgrundskapitlet användes boken The heritage of the world civilizations. Boken omfattar stora delar 

av världshistorien och är författad av en rad framstående historiker. Den valdes på grund av sin 

omfattning ut som en av del av bakgrundskontexten till Sanders version. Tanken är att den liksom 

resten av det material som utgör den historiska bakgrunden i studien kan bidra med förståelse kring 

vad som påverkat regissörerna under deras skapande. 

Extra materialet till filmerna användes i sökandet efter information om skaparna samt i analysen av 

verken. I analysen används den del av extramaterialet där regissörerna uttalar sig kring hur de 

uppfattar sina egna verk. Användandet i bakgrundskapitlet har rört sig om fakta kring regissörernas 

förflutna. Eftersom materialet är direkt bundet till filmerna skulle de kunna vara tendentiöst (Tosh 

2011:140f). Det granskades därför, likt allt annat material, kritiskt. Men i båda fallen stämmer det som 

skrivs väl överrens med det andra material som återfinns kring regissörerna och dessutom är deras eget 

material så pass allmänt att de troligen inte skulle tjäna på att vinkla sin version av vad regissörerna 

tidigare hade åstadkommit.  

Slutligen ska det nämnas att studien också använder flera internetsidor. Det är riskabelt att använda 

Internetkällor eftersom alla kan publicera information där. Det material som har använts därifrån har 

främst syftat till att presentera personer, statistik samt till viss information i bakgrundskapitlet. Varje 

Internetkälla har prövats källkritiskt utifrån författaren och vilken relevans informationen har för 

studien. Internet har använts i bakgrundskapitlet för att beskriva miljöfrågans historiska utveckling. 

Källan till denna information kommer från historikern Spencer Weart som specialiserar sig på historia 

om fysik och geofysik.   

 

5.3 Val och problematisering av övrigt material 
 

I arbetet med de kristna symbolerna har böckerna Kristna symboler: en orientering (1949) av 

teologiprofessor och biskop Dick Helander och Kristne symboler (2002) av teologen och den tidigare 

prästen Ragnar Skottene använts. Informationen till bakgrundskapitlet är hämtat från extra material till 

filmerna, tidigare forskning samt några internetsidor och boken The heritage of the world civilizations 

(2009) författad av historieprofessorerna Albert M. Craig, William A. Graham, Donald Kagan, Steven 

Ozment och Frank M.Turner  

När det kommer till upphovsmännen av det valda materialet är det endast i fallet med Helander och 

Skottene som vissa frågetecken uppkommer. De båda skriver om kristna symboler och har ett förflutet 

inom den kristna kyrkan som biskop och präst. Det kan därför misstänkas att deras böcker är 
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tendentiösa, det vill säga att de är påverkade av sin egen inställning till de kristna symbolerna (Tosh 

2011:140f). Men denna tendens har lyckligtvis ingen större betydelse för studien eftersom det är 

kristna symboler som är i fokus. Detta problem hade varit relevant om författarna istället hade uttalat 

sig om symboler i andra religioner eller om studien hade haft ett annat mål där kristna influenser inte 

eftersökts. Denna studie väljer istället att beakta deras förflutna som en fördel eftersom det ökar 

möjligheterna att besvara frågeställningen om kristna påverkningar.  

Valet av att använda Helander och Skottenes definitioner av olika kristna symboler innebära att 

endast den del av kristendomen och dess symboler som dessa författare finner relevant kommer att 

utgöra referenslitteraturen till myternas eventuella symboliska influens. I denna studies fall beror 

avgränsningen på att alla delar av kristendomen och dess symboler inte ryms inom de existerande 

begräsningarna i form av utrymme och tid. En motivering som även Skottene använder i valet av vilka 

symboler hans studie belyser (Skottene 2002:15).  

 

6 Metod 
 

6.1 Att jämföra olika versioner av Snövit 
 

I studien kommer en jämförelse mellan de båda versionerna av Snövit att äga rum. Genom att jämföra 

olika versioner kan det unika i varje myt lyftas fram. Förhoppningen och syftet med detta är att med 

hjälp av kontexten förklara eventuella skillnader mellan symbolerna och de kristna influenserna 

(Hanson Saunders 2008:12, 135). 

 

6.2 Strukturell analys av Snövit 
 

Filmatiseringarna av Snövit betraktas här som olika versioner av en myt från vilka studien ska försöka 

finna bärande symboler. Arbetet kring dem kommer därför att utgå från antroprologen Claude Levi-

Strauss strukturella mytanalys, vilkens syfte är att lokalisera de grundläggande byggstenar som finns i 

myterna kring Snövit (Podemann Sørensen och Warburg 1999:63).  

Levi-Strauss har baserat sin metod på tanken att alla människor tänker genom kategorier som bildar 

motsatspar. Människan applicerar också dessa motsatspar på uppfattningen av sin verklighet. Myten, 

menar Levi-Strauss, innehåller dessa motsatspar men också möjligheten att lösa dem genom dess 

struktur (Segal 2004:29, 30f, 113, 114ff). Varje myt måste analyseras var för sig vilket också skedde i 

denna studie där en strukturell analys bildades för varje version av myten. Dessutom är den tudelade 

strukturella analysen till användning eftersom det kan finnas olika symboler i versionerna och samma 

symboler kan ha olika betydelser i olika kontexter och tolkningar (Gilhus 2002:95).  

Första steget i arbetet med en myt är att studera versionerna noga och ingående, något som skedde 

kontinuerligt under studien (Gilhus 2006:92). Sedan inleds metoden genom att analytikern 

sammanfattar handlingen av myten på små papperslappar och sorterar dessa efter kategorier, liksom 
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det mänskliga tankesätt Levi-Strauss talar om (Podemann Sørensen och Warburg 1999:64f; Levi-

Strauss 1979 [1963]: 188f, 190) (Bilaga 1och 2). En sammanfattning av de båda myterna om Snövit 

kan leda till ett flertal papperslappar med olika symboler på varje. Men alla dessa symboler är inte 

centrala byggstenar i myten, det vill säga att de inte är av avgörande betydelse för dess handling. 

Eftersom den strukturella analysen av myten syftar till att synliggöra signifikanta symboler har endast 

de symboler som genom sin närvaro och gärningar påverkar handlingen använts (Podemann Sørensen 

och Warburg 1999:63). Exempelvis skulle mytens handling inte vara densamma utan Snövit eller 

drottningen eftersom de är väsentliga roller för mytens konflikt vilken enligt Hixon är en äldre kvinnas 

avundsjuka på en yngre (Hixon 1997:106). Genom uppdelning i kategorier kan mytens verkliga syfte, 

eller i studiens fall de symboler som finns, synliggöras (Levi-Strauss 1979 [1963]: 190). I det här fallet 

handlade det om fyra olika kategorier: negativa symboler, positiva symboler, negativa drag och 

slutligen positiva drag (Bilaga 2). Dessa kategorier är skapade baserat på hur sagor vanligtvis är 

uppbyggda. Sagor var ursprungligen tänkta för en publik av såväl barn som vuxna, men under 1800-

talet blev de allt mer barnanpassade (Hanson Saunders 2008:35). Disneys version är till exempel 

barntillåten medan Sanders har en åldersgräns på elva år. Det är med andra ord tillåtet att ta del av 

båda versionerna innan barnet går in i tonåren. Bettelheim menar att barn uppfattar världen som svart 

och vit och därför är också sagor uppbyggda på det sättet. Gott och ont är varandras motsatser i sagans 

värld men behöver finnas för att möjliggöra den varandras existens (Bettelheim i Hanson Saunders 

2008:101f). Den logiska följden blir att sortera upp kategorierna så att de symboliserar dessa båda 

poler eftersom Snövit visserligen betraktas som en myt i studien men samtidigt är det också en av de 

populäraste sagorna fram till idag (Hixon 1997:2). Därav borde denna motsättning finnas kvar i 

strukturen på de båda versionerna även när de betraktas som myter. Två kategorier, positiva respektive 

negativa symboler, sorterar mytens byggstenar efter deras handlingar och konsekvenserna av dessa.  

Det andra motsatsparet har sin grund i kärnan i alla versioner om Snövit. Kärnan är, enligt Hanson 

Saunders och Hixon, konflikten mellan mor och dotter som uttrycks sig i drottningens avundsjuka på 

Snövits ungdom och skönhet (Hixon 1997:106; Hanson Saunders 2008:58, 113). De kategorier som 

behandlar denna del av myten sorterar därför symbolerna efter om de framställs med antingen positiva 

eller negativa drag (Bilaga 2).  

Båda motsatsparen är skapade efter hur symbolerna framställs i verken. Detta är viktigt att 

understryka eftersom en handling som är god inom ramen för verket inte nödvändigtvis är något som 

samhället skulle betrakta som gott. Ett exempel ska få belysa detta: I Sanders version dödar Snövit 

drottningen i slutet av myten (Sanders 2012a 01:48:39ff). I det svenska samhället är det inte enligt 

lagligt att döda en annan människa. Detta framgår av kapitel tre i Brottsbalken 1 §. Det är bara en 

godkänd handling om det sker i nödvärn enligt kapitel 24 1 § (Lagen 2012). Dock är det tveksamt om 

det i Snövits fall är nödvärn eftersom hon söker upp drottningen för att besegra henne. Men inom 

ramen för verket betraktas handlingen som god eftersom den avslutar drottningens styre (Sanders 

2012a 01:48:39ff).   

https://lagen.nu/1962:700#K3P1S1
https://lagen.nu/1962:700#K3P1S1
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Det sista steget är att finna förmedlare. Motsatsparen är de olika polerna som kategorierna bildar och 

som nämns ovan. Förmedlarna består av delar från båda polerna och är därför mittemellan dessa (Levi 

Strauss 1979 [1963]:190, 195). Detta steg användes också i studien av de båda versionerna av Snövit 

(Bilaga 3). Fler viktiga symboler kunde med hjälp av denna del av metoden placeras genom två 

kategorier som, för enkelhetens skull, kallas förmedlare.   

 

6.3Val och problematisering av strukturell analys 
 

Den strukturella analysen valdes eftersom den, vilket ska diskuterats ovan, är ett utmärkt verktyg för 

att finna bärande symboler i en myt. Den svarar därför väl mot frågeställningen, som är kriteriet för 

varför en metod ska väljas (Rienecker och Jørgensen 2008:287). Valet att studera Levi-Strauss egen 

artikel i ämnet föll sig därför naturligt. Inte minst därför att studien önskar förstå denna metod så väl 

som möjligt vilket förenklas av primärmaterial om Levi-Strauss tanke med tillvägagångssättet (Tosh 

2011:106). Anledningen till att det inte bara är Levi-Strauss egna artikel som används i arbetet med 

den strukturella analysen beror på att Gilhus och Podemann Sørensen och Warburg presenterar delar 

av hans strukturella analys som är relevanta för denna studie (Rienecker och Jørgensen 2008:251).  

Det finns några problem med att använda strukturell analys i studien kring Snövit och inom ramen 

för en kandidatuppsats. För det första menar Levi- Strauss att det är viktigt att ta hänsyn till alla 

versioner av en myt för att få ett korrekt utfall. Vidare skriver han att analysen åtminstone måste 

innefatta mer än två versioner för att eliminera möjligheten att en annan version ska totalt ändra bilden 

av mytens betydelse (Levi- Strauss 1979 [1963]:191f). Anledningen till att alla versioner inte har 

innefattats i den här studien är att flera av versionerna inte är möjliga att få tag i, eftersom Snövit till 

en början var en muntlig tradition (Hixon 1997:102). I själva verket menar Jones att det existerar mer 

än fyrahundra versioner av Snövit (1990:14). Detta gör det omöjligt för denna studie att inkludera alla 

även om många inte hade varit muntliga. Flera av versionerna är dessutom på främmande språk vilka 

inte går att tillägna sig inom den givna tidsramen för denna studie (Hixon 1997:102). 

Sammanfattningsvis baseras valet av de två versioner som används på den givna tidsramen och en 

önskan att gå mer på djupet i analysen av de versioner som används, något som inte hade varit möjligt 

med ett större antal versioner. Ett annat problem som Levi-Strauss uppmärksammar är att en ingående 

mytanalys kräver grupparbete och sociala verktyg som inte varit tillgängliga under denna studie (1979 

[1963]:196). Trots dessa problem används en strukturell analys med en medvetenhet om att den hade 

kunnat vara djupare under förutsättning av en längre tidsperiod och med ytterligare material. Syftet 

med den strukturella mytanalysen är främst att lyfta fram de viktiga byggstenarna i myten för att 

synliggöra symboler (Podemann Sørensen och Warburg 1999:63). Detta borde vara möjligt inom den 

givna tidsramen och resurserna. 

Levi-Strauss har själv blivit kritiserad för att oftast inte ta hänsyn till mytens kontext. Något som en 

del av hans efterföljande har valt att addera till hans teori (Segal 2004:120). Podemann Sørensen och 
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Warburg menar att utan kontexten kan forskaren inte hoppas på att använda myten för att förstå dess 

samtids religion (1999:65). Eftersom en del i den här studien handlar om att se skillnader i symbolerna 

och dess orsaker är det viktigt att komplettera den strukturella analysen med fakta om myternas 

samtid.  

En sista risk med den strukturalistiska metoden ska tilläggas. Den lyder: trots övervägning av 

kategoriernas kriterier, se ovan, och ett försök att grunda dem på vetenskaplighet påverkas individen 

alltid av sina egna erfarenheter (Lincoln 1989:137).  Därav kommer kriterierna alltid att till en viss 

grad vara färgade av den som driver studierna. Exempelvis är jag troligen påverkad av den 

västerländska kultur som jag vuxit upp i. Vilket innebär att det krävs en medvetenhet om detta samt 

vetenskapliga kriterier som grund till kategorierna för att försöka minimera subjektiviteten i denna 

studie (Lincoln 2006:127). Studien genomförs med insikten att det inte finns någon neutral forskning 

men utan att ge upp försöket att genomföra den så objektivt som möjligt (Gilhus 2006:103). 

Detta material är, liksom resterande material i studien, inte det enda som skulle kunna vara tänkbart i 

arbetet om hur kristendomen influerat Snövit. Studien skulle också ha kunnat betrakta filmernas 

framställning genom exempelvis en ikonografisk analys (Straten 1993:3f).  

7. Bakgrund 
 

7.1 Walt Disneys Snow White and the seven Dwarfs 
 

Walt Disneys Snow White and the seven dwarfs är baserad på bröderna Grimms saga. Den tar sin 

början i en dialog mellan den onda styvmodern och hennes spegel i vilken spegeln avslöjar att Snövit 

är vackrare än drottningen. Under tiden träffar Snövit prinsen och de blir förälskade i varandra. 

Drottningen beordrar en jägare att ta med prinsessan Snövit ut i skogen och döda henne. Vidare kräver 

hon att jägaren ska skära ut Snövits hjärta och ta med det tillbaka till henne. Jägaren protesterar men 

gör tillslut som han blir tillsagd. Han kan dock inte förmå sig att mörda prinsessan som precis har 

räddat en vilsen fågel. Istället säger han åt henne att fly och skär ut hjärtat på en gris, vilket han för 

tillbaka till drottningen. Snövit flyr genom skogen som skrämmer henne genom sin mörka skepnad, 

greppande händer och fladdermöss. När hon faller till marken ljusnar miljön och hon möter flera djur 

som hon talar till och de hjälper henne finna de sju dvärgarnas stuga. Stugan är väldigt smutsig och 

stökig varvid Snövit och djuren börjar städa, diska och laga mat. Efter detta somnar Snövit i 

dvärgarnas sängar där de finner henne när de kommer hem efter sitt arbete i gruvan. Snövit ber dem att 

inte skicka henne tillbaka till drottningen som vill mörda henne. Dvärgarna lovar att hon får stanna 

men i gengäld ska hon sköta allt hushållsarbete.  

Drottningen får snart veta att Snövit fortfarande lever och bestämmer sig för att röja henne ur vägen 

genom att förgifta ett äpple. Därför beger hon sig till dvärgarnas stuga, förklädd till en gammal 

gumma. Snövit tar emot äpplet av den gamla damen, äter av det och faller som död till marken. 
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Drottningen flyr jagad av dvärgarna men en blixt träffar klippan hon står på och hon störtar ner för ett 

stup och dör. Vare sig dvärgarna eller djuren kan rädda Snövit så de bevarar henne i en glaskista. 

Tillslut finner prinsen Snövit och ger henne det enda som kan byta äpplets grepp, sann kärleks första 

kyss. Detta bryter förtrollningen och hon återuppstår och kan följa med prinsen till hans hov (Disney 

1937a). 

 

7.2 Walt Disney 
 

Walt Disney gjorde sig populär hos den amerikanska publiken genom sin förmåga att överföra litterära 

sagor till animerade medier (Hixon 1997:39f). Hans stora genombrott kom med filmen om de tre små 

grisarna 1933. Men Snövit är den första animerade långfilmen i USA och en av hans stora framgångar. 

Bland annat var det den första filmen som spelades mer än fyra veckor på Radio City Hall. Dessutom 

visades den i flera andra länder, exempelvis Japan och Kina (Hanson Saunders 2008:44, 50).  

Disney var som nämnts duktig på att överföra verkligheten till animering men han var också en av de 

som stod i kölvattnet för den tekniska utvecklingen inom animerad film. De kortfilmer han tidigare 

skapat hade inte lett till den bekräftelse som han önskade. Disney ville därför skapa en animerad 

långfilm om Snövit. Många av hans uppfinningar kom till genom denna önskan. Till sin hjälp hade 

han en stor mängd anställd personal och många lokaler (Hanson Saunders 2008:45f). Men trots dessa 

tillgångar var det Disney själv som i huvudsak ledde arbetet med filmen (Hixon 1997:40).  

När Disney och hans personal började skapa sin version av Snövit 1935 gjorde de en hel del 

ändringar för att anpassa den till sin samtida publik (Disney 1937b 38:40f). Målet vara att skapa en 

film som speglade de normer och värderingar som fanns hos såväl Disney själv som medelklassen på 

1930-talet. Han ville också göra om Snövit till en kommersiell framgång. Bland annat inkluderar det 

att utveckla varje karaktärs personliga egenskaper och relationer (Hixon 1997:40f). 

Filmen blev en framgång delvis för att världen aldrig tidigare hade skådat den nya teknik verket 

presenterades genom och delvis för att Disney i och med Snövits premiär beslutade sig för att 

marknadsföra filmen genom relaterade produkter (Hixon 2008:49f). 

 

7.3 Amerika under 1930-talet 
 

Den kontextuella bakgrunden till såväl 1930-talet som 2010-talet kommer att vara fokuserad på USA 

eftersom Disney och Universal studios båda är amerikanska företag (Nationalencyklopedin 2012a; 

Nationalencyklopedin 2012b). Samtidigt kommer inte hela kontexten att beröras utan endast de delar 

som är relevanta för studien.  

På 1930-talet fick filmindustrin ett ordentligt uppsving samtidigt som en inre tävling om att skapa så 

nya och bra filmer som möjligt ägde rum. Filmerna skulle inte bara underhålla och vara en tillflykt 

utan också stärka dem amerikanska nationalismen och till en viss del spegla samtiden (Hanson 

Saunders 2008:41f, 44). Medelklassidealet var att mannen som skulle framstå som aktiv medan 
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normen för kvinnan var mer passiv om hon inte var i en maktposition. Det var inte vanligt med 

medelklasskvinnor på arbetsmarknaden även om deras fåtaliga närvaro var ett tecken på att de ville bli 

mer jämlika med männen (Hanson Saunders 2008:70, 81, 132f). I Encyklopedia of religion (2005) 

anges att kristendomen kom till Nordamerika redan under 1500-talet genom kolonialmakterna i 

Europa. Dock mötte religionen svårigheter i delar av världen under 1900-talet genom sekulariseringen 

vilken bidrog till att religionen fått omdefiniera sin roll. Sekulariseringen ska i detta sammanhang 

förstås som kyrkans separation från staten som därmed har lett till att kyrkan tappat den framstående 

roll som den tidigare hade genom denna relation (Jones och Eliande 2005b:1693,1708). 

Under 1800-talet hade vetenskapsmän upptäckt växthuseffekten, eller rättare sagt att gaser påverkade 

och skapade det som idag kallas växthuseffekten. De var dock inte intresserade av problemet utan 

snarare av hur de forna istiderna hade kunnat äga rum. Detta var också Svante Arrhenius mål när han 

gjorde upptäckten att om koldioxiden ökade så skulle temperaturen på jorden göra det med. Dock 

ansåg han att det inte var ett stort problem eftersom det skulle ta en avsevärd tid innan koldioxiden 

ledde till förödande konsekvenser. Han skrev ändå med detta i sina artiklar och en bok som 

publicerades1908. Hans resultat möttes med skepticism och ämnet uppmärksammades inte mycket de 

kommande årtiondena. Människor, i bland annat USA, uppmärksammade visserligen att temperaturen 

hade ökat men godtog inte teorin om växthuseffekten utan trodde istället att jorden, genom att haven 

och växtligheten, skulle läka sig själv. Men trots att lite forskning gjordes på området och människor 

valde en negativ inställning till teorin cirkulerade den fortfarande inom vetenskapliga kretsar. 1938 

fick växthuseffekten exempelvis uppmärksamhet av, den engelske uppfinnaren, Guy Stewart 

Callendar. Han fann mer bevis för den globala uppvärmningen, men också han hade ett större intresse 

i istiderna än framtidens klimat (Weart 2011).   

 

7.4 Rupert Sanders Snow white and the huntsman 
 

Den här versionen av myten börjar med Snövits mor som sticker sig på en ros varvid tre droppar blod 

faller till marken. Hon önskar sig i den stunden en dotter som är vit som snön, med läppar röda som 

blodet, hår som korpens vingar och med samma styrka som rosen hon möter i vinterlandskapet. Snart 

får hon sin önskan uppfylld, Snövit föds (Sanders 2012a). Hon växer upp i ett grönskande rike där hon 

leker i äppelträdet med sin vän William och visar omtanke om det levande genom att hjälpa en skadad 

fågel tillsammans med sin mor (Sanders 2012b). Men när Snövit ännu är mycket ung går hennes 

moder bort och kungen blir änkling. Samtidigt hotar en fiendearmé landet och kungen drar ut i krig på 

ett bränt skogsfält. I sitt stridsrop framställer han motståndarna som djävulens armé vilken han ska 

förpassa till helvetet igen. Han besegrar fiendearmén och finner en ung kvinna i en av deras vagnar. 

Kungen anser att den unga kvinnan är väldigt vacker och äktar henne. Under bröllopsnatten mördar 

dock den nya drottningen, Ravenna, kungen och tar själv tronen i besittning. Samtidigt anländer Finn, 

drottningens bror, med resten av hennes armé. De som är trogna kungen flyr tillsammans med hertigen 
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och landet som tidigare blomstrat blir mörkt, ofruktbart och fattigt. I en av sina celler håller 

drottningen den unga prinsessan Snövit fången medan de av kungens män som inte lyckats fly blir 

avrättade. Första scenen med Snövit är i hennes cell där hon tänder en eld och ber Fader vår. 

Drottningen styr landet med en hård hand och avrättar de som vågar gå emot henne. Till sin hjälp har 

hon sin magi, Finn och en magisk spegel som berättar för henne vem som är vackrast i landet. Det står 

tidigt klart att hon är skoningslös och nästintill odödlig eftersom hon inte verkar beröras när en ung 

man kör ett svärd in i hennes mage utan dödar honom. Men trots att hon är vacker och kan använda 

magi så kommer detta med ett högt pris, varje gång drottningen har använt sina krafter åldras hon och 

måste suga ungdomen ur flickor för att återställas.  

En dag talar den magiska spegeln om för drottningen att det nu finns någon i landet som är vackrare 

än henne, nämligen Snövit. Den berättar också att även om Snövit är den enda som kan bli 

drottningens fall är hon också den enda som kan göra henne odödlig. Allt hon behöver göra är att få 

tag på Snövits hjärta. Drottningen befaller genast sin bror att hämta prinsessan men det visar sig att 

han har ett eget intresse för henne. Snövit lyckas lura Finn och slår honom med en spik hon har funnit 

i väggen utanför cellens fönster. Hon flyr ut ur slottet och genom kloaksystemet följer hon vattnet bort. 

Hon kommer upp ur vattnet och finner en häst som hjälper henne fly. Snövit jagas sedan in i den 

mörka skogen av drottningens män.  

Väl inne i skogen går hästen ner sig och Snövit måste fortsätta till fots. Drottningens män vågar inte 

gå in i skogen och återvänder till sin härskarinna som befaller Finn att hitta någon som känner till 

området eftersom hon själv inte har någon makt där. Finn hittar en alkoholiserad jägare som varit där 

tidigare. Han för honom inför drottningen som lovar att återuppliva jägarens fru om han hjälper henne 

finna en förrymd fånge i skogen. Jägaren går med på detta och han, Finn och drottningens män beger 

sig iväg. De finner Snövit samtidigt som jägaren får veta att drottningen inte kommer hålla sitt ord. 

Jägaren slår därför ner Finn och hans män. Snövit lyckas övertala jägaren att hjälpa henne genom att, 

utan att avslöja sin sanna identitet, erbjuda honom en stor belöning.  

Jägaren och Snövit beger sig genom skogen. Han lär henne självförsvar och hon räddar honom från 

ett troll genom att endast möta dess blick. Under den här tiden blir Snövit också utsatt för grenar som 

förvandlas till ormar vilka jägaren räddar henne ifrån. Tillslut når de fram till en by med kvinnor där 

de söker tillfälligt skydd. Nu får jägaren veta vem Snövit egentligen är och han beger sig iväg i natten 

av rädsla för att hans närhet ska leda till olycka för henne liksom den gjort för hans fru. Under natten 

attackerar drottningens män byn. Med dem finns en barndomsvän till Snövit, hertigens son William, 

som har fått veta att hon lever och därför övertalar Finn att låta honom slå följe med drottningens män. 

Williams mål är att hitta Snövit och föra henne i säkerhet från drottningen. Jägaren som är på väg bort 

ser elden som orsakats av attacken och vänder om. Snövit flyr tillsammans med honom ut i skogen. 

Jägaren lovar att ta med Snövit till hertigens borg, där människor som kämpar mot drottningens styre 

vistas. Under deras flykt blir de fångade av dvärgarna som först är mycket otrevliga och 

misstänksamma men sedan går med på att hjälpa dem när Snövit avslöjar vem hon är. De hjälper 
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Snövit och jägaren bort från drottningens män och in i en fristad. Trots att skogen tidigare är livlös och 

grå är den här fullt med växtlighet och liv, bland annat finns här en orm täckt av mossa. Dvärgarna 

berättar att de tidigare arbetade för kungen men när drottningen kom till makten förstördes allt de 

hade. Snövit och jägaren slår läger tillsammans med dvärgarna. Under kvällens gång upptäcker 

dvärgarna att deras krämpor lättar, vilket en av dem förklarar med Snövits närvaro. 

 På morgonen söker två älvor upp Snövit och för henne till en liten damm där det står en stor 

kronhjort. När kronhjorten välsignar Snövit genom att buga sig för henne bevittnas det av flera djur, 

dvärgarna och jägaren. En av dvärgarna förklarar att Snövit är källan till allt liv, att hon är den utsedda. 

De lovar alla att följa henne. Plötsligt blir kronhjorten skjuten och ”han”, som dvärgarna kallar honom, 

flyr genom att förvandlas till ett hav av fjärilar. Drottningens män attackerar och i striden som följer 

dör en av dvärgarna, de blir nu sju till antalet. William återförenas äntligen med Snövit och jägaren 

möter Finn i strid. Finn berättar att det var han som mördade jägarens fru varvid jägaren skadar honom 

dödligt. Drottningen känner av sin brors tillstånd men helar honom inte vilket leder till hans död.  

Under filmens gång sker en tillbakablick som visar att drottningen har haft en svår barndom där hon 

tidigt fick lära sig magi för att hålla sig ung och vacker. I en scen där drottningen sitter nästan naken 

framför ett fönster får åskådaren följa med i ett minne ur hennes barndom. Drottningens mor säger åt 

henne att skönhet är det enda som kan hålla henne säker, varvid detta blir en besatthet för drottningen 

som är beredd att göra nästan vad som helst för att besegra det enda hotet mot hennes skönhet ergo 

makt, Snövit. Det finns också en scen där drottningen talar med Finn om att hon är mer generös än vad 

härskarna var när de båda var yngre. 

Snövit pratar med William om deras barndom och han räcker henne ett äpple. Hon frågar om han 

minns vad de brukade göra när de var små och lekte med äpplen. Sedan tar hon ett bett av frukten och 

faller död till marken. Drottningen kastar nu av sig förklädnaden som hertigens son och avslöjar för 

Snövit att hon var den enda som hade kunnat stoppa henne. Sedan beger hon sig iväg till sitt slott. Den 

verklige William och jägaren finner Snövit död i snön. William kysser henne men inget händer. 

Istället för de henne till hertigens borg där hon placeras på en stenbädd. Jägaren berättar hur han 

känner för den livlösa Snövit och kysser henne innan han går ut. Samtidigt försöker William övertala 

sin far att attackera drottningen utan resultat (Sanders 2012a). Snövit återuppstår genom en tår som 

faller från jägarens kind, går ut ur kyrkan och håller ett brinnande tal för folket utanför i vilken hon 

förklarar att hon tänker besegra drottningen men vill ha deras stöd (Sanders 2012b). Tillsammans rider 

de mot drottningens slott och mot den slutgiltiga striden. 

Snövit och hennes vänner lyckas ta sig in i slottet och striden rasar för fullt. Drottningen väntar på 

Snövit i tronsalen och de slåss på liv och död tills Snövit lyckas besegra drottningen. I slutscenen 

kröns Snövit och riket grönskar på nytt (Sanders 2012a). 
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7.5 Rupert Sanders 
 

Snow White and the huntsman är den brittiske regissören Rupert Sanders första utmärkande film (Imdb 

2012). Filmen är skapad för företaget Universal studios. Innan Sanders började göra Snövit var han en 

mycket framgångsrik och prisbelönt reklamfilmsregissör. Exempelvis har han regisserat reklamfilmer 

för Nike, Xbox och Adidas. Han har bland annat vunnit en Integrated Grand Prix Award, en Grand 

Prix Film Award och flera gånger nominerats till DGA Award för dessa verk. Hösten 2011 

började Sanders filma Snow White and the huntsman, en film som han ville utforma så att samtidens 

människor kunde identifiera sig med den (Snow white and the huntsman u å:21, 23f, 47). 

 

7.6 Skillnader i kontexten mot 1930-talet 
 

Mellan 1930-talets mitt och 2000-talet har det skett mycket som har påverkat Amerika. Här följer 

några grova penseldrag för de förändringar som är aktuella för skillnaderna mellan versionerna.  

Filmindustrin har ändrats under den tid som gått sedan Disney skapade sin version av Snövit. Från 

och med 1980-90- talet började fadersfiguren värderas högre på vita duken. Detta innebär att 

filmskapare började lyfta fram fadern som mer närvarande och positiv. Samtidigt som denna trend 

började göra sig gällande gjorde skräckfilmen starkare entré vilket ändrade människors inställning till 

vad de förväntade sig att se i filmer (Hanson Saunders 2008:52f).  

År 2005 var kristendomen den religion som hade flest anhängare i Nordamerika. Detta trots att 

religionen under 1900-talet ändrat sin roll i delar av världen genom sekulariseringen (Jones och 

Eliande 2005b:1693, 1716).  

Ytterligare en skillnad mellan 1930-talet och dagens amerikanska samhälle kan ses i idealet för 

medelklasskvinnornas roll. Redan under depressionen hade kvinnorna till en viss del börjat ta sig in på 

arbetsmarknaden men i och med att USA gick med i andra världskriget blev det en nödvändighet att 

också anställa kvinnor. I dagens amerikanska samhälle är kvinnor en aktiv del av arbetslivet och det 

vanliga är att kvinnor och män i alla samhällsklasser arbetar. Utöver detta har det också uppkommit 

feministiska organisationer i såväl Europa som USA (Craig et al 2009:1007, 1031ff).  

På 1960- talet gick startskottet för miljöfrågan som allt mer central. Med tiden började flera stora 

industriland intressera sig för hur mänskligheten med sina fabriker och bilar påverkade miljön. Detta 

ledde till aktiva miljögrupper över hela världen. En annan följd blev 1997 års Kyotoavtalet för att 

minska växthusgaserna i världen. Flera FN-länder skrev under på detta men bland dessa fanns inte 

USA som ansåg att ett sådant avtal skulle kunna skada deras ekonomiska tillväxt och dessutom var 

orättvist eftersom länder som Kina och Indien inte behövde minska sina stora utsläpp. 2007 ändrade 

dock USA inställning och inledde förhandlingar med andra länder om att minska växthusgaserna i 

världen. Dessa miljöproblem och förhandlingar är fortfarande aktuella och det har dessutom bildats 
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företag och industrier som har tjänat på att aktivt kämpa mot miljöförstörelsen (Craig et al 

2009:1049ff). 

8. Resultat och analys 
 

8.1 Spegeln 
 

8.1.1 Strukturell analys 
 

Det är i båda fallen spegeln som får drottningen att agera för att döda Snövit. I den strukturella 

analysen kategoriseras han, spegeln har en mansröst i båda versionerna, därför som en negativ symbol. 

Spegeln är inte en förmedlare eftersom han genom sina uttalanden egentligen bara bidrar till lidande 

för såväl drottningen som Snövit. Vidare placeras spegeln bland de symboler som har negativa drag 

eftersom den i båda versionerna endast förekommer runt drottningen och bara talar till henne (Disney 

1937a 02:30f, 06:50f, 46:00f; Sanders 2012a 11:49f, 20:29ff) (Bilaga 3). 

 

8.1.2 Kristna symboler 
 

Som kristen symbol kan en kvinna tillsammans med en spegel symbolisera antingen en dygd eller en 

synd. Klokhet är en av de kristna dygderna och den kan avbildas genom en spegel som kan vara i 

handen på en kvinna som i andra handen håller en orm. Spegeln ska visa att när individen är klok har 

denne självinsikt. Medan ormen står för att vara, som Jesus uttrycker det, klok som en orm (Helander 

1949:121; Skottene 2002:148). I båda versionerna av Snövit tillhör den magiska spegeln drottningen 

och hans roll är att bedöma vem som är vackrast i riket. Spegelns röst är grunden till hennes avund och 

önskan att mörda Snövit (Disney 1937a 02:30f, 06:50f, 46:00f; Sanders 2012a 11:49f, 20:29f). 

Drottningen kan därför knappast anses få någon form av självinsikt eller klokhet av sin spegel. 

Visserligen får hon kunskap om att Snövit är vid liv av honom, men det blossar bara upp hennes avund 

än mer. Spegelns position som en negativ symbol i båda versionerna gör det också föga troligt att han 

ska klassificeras som en kristen dygd (Bilaga 3). 

En kvinna med en spegel kan också symbolisera vällust. I bilden kan kvinnan vara sminkad eller 

hålla i ett äpple. Äpplet ska här symbolisera syndafallet (Skottene 2002:150). Eftersom drottningen 

längtar efter att vara vackrast i landet och försöker uppnå detta genom ett giftigt äpple känns det mer 

sannolikt att spegeln ska symbolisera vällust än klokhet. Detta är också mer i linje med resultatet på 

den strukturella analysen i båda versionerna (Bilaga 3). 

 

8.1.3 Den mänskliga inkarnationen 
 

Det finns inget i någon av versionerna om Snövit som antyder att spegeln skulle påverkas av hur den 

härskande regenten sköter sin gudomliga själ (Frazer 1987 [1890]:204, 207f, 317). Möjligen kan det 
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tolkas som att han bidrar till att drottningen förstör sin gudomliga själ i båda versionerna eftersom att 

han talar om för henne att Snövit är vackrast. Denna information leder fram till förföljelsen och 

mordförsöket på Snövit. I Sanders version är det uppenbart att drottningen redan innan spegelns entré, 

i myten, har påverkat naturen negativt (Sanders 2012a 12:06f, 20:36f). Något som inte går att fastställa 

i Disneys version eftersom spegeln i denna är delaktig från första scenen (Disney 1937a 02:30f). Det 

troligaste är därför att spegeln inte berörs av men kan påverka huruvida regenten sköter sitt kall.  

 

8.2 Drottningen 
 

 8.2.1 Strukturell analys 
 

I den strukturella analysen av de båda myterna hamnar drottningen i de två negativa kategorierna. 

Hennes handlingar placerar henne bland de negativa symbolerna (Bilaga 3). Drottningen lurar Snövit 

genom förklädnader, dödar henne och i den senaste versionen mördar hon dessutom såväl en man som 

kungen, krossar det levande i naturen och suger ungdomen ur flera flickor (Disney 1937a 47:35ff, 

01:12:0ff; Sanders 2012a 17:26f, 19:25f, 46:00f, 01:23:22ff, 01:35:20f). Sanders ville framställa henne 

som någon som stör naturen och som en motsats till Snövit, hon skulle symbolisera döden (Snow 

White and the huntsman u å:23; Sanders 2012b17:55f, 29:20f). Disney ville framställa drottningen 

som kall och elak (Hixon 1997:131). 

Den strukturalistiska analysen har också två kolumner som benämns negativa eller positiva drag. I 

dessa placeras drottningen bland de negativa. Detta beror på att hon mördar, framställs som elak, 

onaturlig och dessutom är allt omkring henne svart (Bilaga 3). Det sistnämnda gäller båda versionerna 

av myten trots att hon är klädd i ljusare färger som silver i början av Sanders version. Regissören har 

dock medvetet valt att öka antalet dödssymboler i hennes kläder under mytens gång med exempelvis 

dödskallar, pälsar och fjädrar (Sanders 2012a 17:26f; Sanders 2012b 16:35f, 17:55f, 29:20f). Disney 

ville framställa drottningen som elak, kunglig, kall, hänsynslös och dramatisk han tecknade henne 

därför med ögonbryn som svarta bågar, höga kindben och med svarta och lila kläder. En annan tanke 

med hennes utseende var att hon skulle likna en orm i ansiktsdrag och kläder (Hixon 1997:131f). 

Drottningens placering bland de negativa symbolerna i båda motsatsparen går väl ihop med Gilbert 

och Gubars tolkning av drottningen som motsats till Snövit samt Sanders önskan att framställa henne 

som sådan (Gilbert och Gubar i Tatar 2002:80; Sanders 2012b 17:55f).  

 

8.2.2 Kristna symboler 
 

Den svarta färgen symboliserar inom vissa delar av kristendomen mörker, nöd, sjukdom, förintelse, 

synd, ondska, sorg och död (Helander 1949:123; Skottene 2002:134). Disney och Sanders valde 

onekligen rätt färg för sin önskan att framställa drottningen som ondskefull och synonym med döden. 
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Sanders version ger en viss förståelse för drottningens beteende genom att gå tillbaka till hennes 

barndom, något som Disney inte gör (Disney 1937a; Sanders 2012a 56:53ff). I Sanders version 

framställs hon vid detta tillfälle som en ganska sorgsen figur. Den svarta färgen kan också lyfta fram 

detta drag hos drottningen som genom Sanders version klär sig allt mer i svart (Sanders 2012b 16:35f, 

17:55f, 29:20f). 

Den lila färgen som Disney har valt att klä drottningen i, kan i vissa kristna kontexter tolkas som en 

symbol för makt och prakt (Skottene 2002:134). Denna teori går mycket väl ihop med styvmodern i 

rollen som drottning och Disneys önskan att framställa henne som kunglig (Disney 1937a; Hixon 

1997:131). En annan kristen tolkning av den lila färgen är att den ska symbolisera en början på 

botgöring (Helander 1949:122f). Detta är inte en trolig tolkning av den lila färgen i samband med 

drottningen i Disneys version eftersom hon knappast framställs ångra sitt försök att döda Snövit 

(1937a 01:12:00ff).  

Det finns en tidigare tolkning, av Hanson Saunders, där drottningen anses symbolisera ormen i 

Edens lustgård. Likheten ligger i att båda lurar en annan karaktär att smaka av en förbjuden frukt 

vilken får enorma konsekvenser för offret (Hanson Saunders 2008:107). Att jämföra drottningen med 

en orm är intressant eftersom hon i Disneys version tecknades för att delvis likna en kobra (Hixon 

1997:131f). Inom delar av kristendomen kan ormen tolkas som en symbol för djävulen som lurar 

människorna (Helander 1949:112; Skottene 2002:62f). Drottningen kan därför i det här sammanhanget 

föras samman med ormen i Edens lustgård eftersom hon dels framställs med liknande drag som ormen 

och dels liksom den är ute efter att lura sitt offer att äta av äpplet. Dras detta ett steg längre går det 

också att se drottningen som en symbol för djävulen eftersom de båda förklär sig för att lura 

människorna. Detta stämmer väl överens med den strukturalistiska analys som tidigare genomförts, 

eftersom drottningen där kategoriseras som en negativ symbol och ormen liksom djävulen uppfattas 

inom kristendomen som negativa. Men varför är det drottningen som symboliserar djävulen och inte 

kungen? Också detta kan ha sitt ursprung i delar av kristendomen. Skottene menar att djävulen har 

förknippats som närmare kvinnor sedan Edens lustgård eftersom ormen lurade Eva att äta av den 

förbjudna frukten. Under 1100- Och 1200- talet brukade ormen till och med avtecknas med en 

kvinnlig överkropp (Skottene 2002:63). Det kan vara detta som ligger till grund för att drottningen kan 

tolkas som symbol för ormen och därmed djävulen. Skottene är dock noga med att betona att det är 

författarna av de bibliska böckerna som har valt att framställa ormen som en symbol för djävulen 

(2002:64). Detta ändrar dock inte det faktum den kristna symbolen för ormen är relevant i tolkningen 

av Snövit eftersom den är så lik hur drottningen lurar Snövit och dessutom passar med hennes roll som 

negativ symbol i den strukturella analysen för båda versionerna (Bilaga 3).  

Ormen kan också symbolisera Jesus genom hans offer för mänskligheten och genom en egen liknelse 

han gjorde mellan sig och en orm som nämns i berättelsen om Moses och kopparormen (Skottene 

2002:65; Helander 1949:112f). Detta känns dock inte som en trolig symbol för drottningen eftersom 

hon inte strävar efter gott för någon annan än sig själv. Särskilt inte när hon i förklädnad lurar i Snövit 
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det giftiga äpplet (Disney 1937a 47:35ff, 01:12:00f; Sanders 2012a 20:50, 01:23:22ff). Den 

sistnämnda förklaringen skulle inte heller vara kompatibel med den strukturella analysen eftersom 

offer för mänskligheten, inom kristendomen, betraktas som något gott och drottningen hör hemma 

bland de negativa symbolerna (Bilaga 3).   

Det centrala temat i sagorna om Snövit är konflikten mellan drottningen och Snövit. Den här 

konflikten har sitt ursprung i drottningens avund av Snövits skönhet och ungdom (Hanson Saunders 

2008:58, 113). Inom delar av kristendomen kan avund vara en av de sju dödssynderna. Den brukar 

symboliseras med ett ormhuvud, en man med pengar, en kvinna som har fladdermusens öron eller 

vingar eller en hund (Helander 1949:121; Skottene 2002:150). Ingen av dessa symboler syns i 

sammanhang med drottningen i någon av versionerna. Men i Disneys version är drottningen tecknad 

för att likna en kobra (Hixon 1997:131f). Dessutom har drottningen tidigare tolkats som symbol för 

ormen i Edens lustgård (Hanson Saunders 2008:107). Det finns med andra ord små delar i hur 

drottningen framställs som aktualiserar avundsjukan. Men med tanke på att avund ska vara 

kärnkonflikten, enligt Hanson Saunders och Hixon, är det underligt att det inte finns klarare kristna 

symboler för avund i en myt om den skulle vara inspirerad av kristendomen (Hanson Saunders 

2008:58, 113; Hixon 1997:106). Avund som en dödssynd hade dessutom kunnat binda drottningen än 

starkare till den negativa symbolpolen i den strukturella analysen.  

I Sanders version dödar Snövit drottningen (2012a 01:48:39ff). I dödsögonblicket faller tre droppar 

blod ner liksom det gjorde i inledningen till myten när Snövits mor stack sig på rosen och i mitten när 

drottningens mor inledde hennes liv som häxa. Tretalet inom kristendomen kan stå för fullständighet. 

Denna fullständighet har en början, en fortsättning och sedan följer det fullständiga (Skottene 2002: 

153). Det fullständiga är intressant med tanke på de tre gånger som blodsdropparna visas i myten. 

Början är inte när Snövits mor önskar sig en dotter, utan drottningens övergång till häxa eftersom 

drottningen är äldre än Snövit och det skedde i hennes barndom. Detta går att se på att drottningen 

åldras vid användande av magi och det faktum att hon äktar Snövits far när Snövit bara är en liten 

flicka. Det är därför mest logiskt att början är drottningens ingivelse till häxa, fortsättningen blir 

önskan om Snövit, den ende som kan besegra drottningen, och det fullständiga är när Snövit besegrar 

drottningen och hennes odödlighet. Det fullständiga blir en värld där drottningens liv med svartkonster 

når ett slut och världen fortsätter utan henne (Sanders 2012a 01:17f, 06:50f, 18:10f, 56:19f, 01:28:00f, 

01:49:09f). Denna teori stöds också av att Sanders i kommentatorspåret till sin version uttryckligen 

säger att de tre gångerna som blodsdropparna förekommer ska uppfattas som sammanbindande och 

symboliskt (Sanders 2012b 01:30f). Det finns därför grund att se en sammanlänkning mellan de tre 

gångerna och att tolka dem som en symbol för berättelsens början, mellanspel och avslut. Frågan är 

bara om det är meningen att Snövits födsel eller drottningens ingivelse till att bli häxa ska vara 

startskottet. Troligen är det sistnämnda svaret eftersom det är först när drottningen blir häxa som 

Snövit utgör hennes enda hot och det är bara genom denna konflikt som lösningen är drottningens död 

vilket gör ordningen nödvänlig för mytens konflikt (Sanders 2012a 20:27f, 01:48:39ff).  
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Tretalet kan vidare symbolisera treenigheten (Helander 1949:123; Skottene 2002:153). Men i frågan 

om blodet som symboliskt för treenigheten känns det inte relevant i Sanders version eftersom 

drottningens dödsögonblick inte är förbunden med någon följande treenighet i form av Gud, Jesus och 

den helige ande. Det blir därför inte troligt att de tre gånger som blodsdropparna faller ska symbolisera 

denna treenighet utan snarare, om det ska ses som en kristen influens, en fullständighet som nås med 

drottningens död (Sanders 2012a 01:17, 56:19, 01:49:09). 

 

8.2.3 Den mänskliga inkarnationen 
 

Enligt Frazers teori står härskaren i samklang med naturen och vädret. Naturen och dennes gudomliga 

själ påverkas av regentens ålder och hälsa men också av hur till vida denne följer de regler och seder 

som finns. Det är regentens plikt att se till att världen fortlever och grönskar. Om detta inte följs måste 

regenten dödas för att bevara dennes gudomliga själ (Frazer 1987 [1890]:204, 207f, 317). I båda 

versionerna av Snövit framställs naturen som i olika grad död och ofruktsam under drottningens styre. 

I Sanders version syns detta tydligt genom bilder på naturen som dör och drottningen som krossar 

minsta levande blomma i sin hand. Detta står i stark kontrast till kungens styre då naturen var 

grönskande och full av liv. Drottningen dödar kungen och gör sig själv till regent(Sanders 2012a 

01:53ff, 07:12f, 12:06, 46:00f), vilket inom Frazers teori innebär att kungens gudomliga själ går över 

till drottningen (Frazer 1987 [1890]:352). Det verkar dock som att det gudomliga försvagas inom 

drottningen eftersom naturen under hennes styre dör ganska omgående (Frazer 1987 [1890]:204, 207f, 

317). Detta är troligen beroende på drottningens höga ålder som syns när hon använder magi och det 

faktum att hon inte värnar om sitt rike utan krossar varje liten del av liv (Sanders 2012a 18:10f, 46:00f, 

01:28:00f). Sanders önskade dessutom att framställa drottningen som störande för naturen vilket 

stämmer väl in på denna teori (2012b 29:20f). 

I Disneys version syns inte förfallet av naturen lika tydligt, men likväl finns det där. Drottningen 

förgiftar, liksom i Sanders version, ett äpple vilket kan tolkas som att hon förgiftar en del av naturen. 

När drottningen sedan har gett äpplet till Snövit blir himlen mörk och det börjar regna. Till skillnad 

från Sanders version verkar dock naturen inte fullt lika påverkad av drottningen eftersom det finns 

scener innan Snövit når dvärgarnas hus där det finns grönska i träden och blommor på marken. I 

scenen där Snövit flyr är dock skogen död, det förkommer nästan ingen grönska alls och lika mörkt 

och dimmigt är det när drottningen beger sig ut i skogen själv (Disney 1937a 09:15f, 49:38f, 

01:02:48f, 01:12:00f). Detta stämmer väl in på Hixons tidigare tolkning av drottningen som onaturlig 

(1997:107). 

Att drottningen symboliserar en negativ påverkan på naturen i Sanders version är inte så förvånande 

med tanke på den kamp som i dagens samhälle förs mot den miljöförstörelse som människan själv 

åstadkommit (Craig et al. 2009:1049ff). Kanske ska drottningen symbolisera den sida hos människan 

som använder bilar och industrier utan tanke på naturen. Det är troligt eftersom att det på 1960-talet 
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påbörjades en ökad forskning kring växthuseffekten vilken ledde till dagens stora intresse i frågan. 

Detta intresse kan inte ha påverkat Disney men däremot är det ett faktum att frågan om 

växthuseffekten cirkulerade, om än skarpt kritiserad, redan innan hans version började skapas. 

Människor på 1930-talet ställde sig emot teorin om växthuseffekten och menade att naturen skulle 

återställa sig själv genom haven och växterna (Weart 2011). Det finns därför en möjlighet att Disney, 

som ville spegla sin samtid, kan ha integrerat dessa olika åsikter i sitt verk. Bland annat syns 

samtidens inställning i det faktum att Disney låtit naturen döda drottningen genom en blixt medan det i 

Sanders version är Snövit som bli drottningens bane (Disney 1937a 01:14:00ff; Sanders 2012a 

01:48:36ff). Liksom i Disneys fall kan drottningens dödsscen i Sanders version vara ett uttryck för 

hans kontext, i vilken människan kämpar aktivt mot miljöförstörelsen och inte längre tror att naturen 

kommer att läka sig själv (Craig et al. 2009:1049ff; Sanders 2012a 12:06, 01:48:36ff). Det är därför 

möjligt att vi kan se påverkningar av kontexten hos såväl Disney som Sanders när de visar drottningen 

som synonym med en dålig inverkan på naturen samt vad som anses vara lösningen på detta problem. 

En annan möjlighet är att scenerna är stilistiska val av regissörerna för att skapa en film som faller 

deras publik i smaken eftersom de båda önskade nå sina samtidsmänniskor (Hixon 1997:40f; Snow 

White and the huntsman u å:24). Disney fick exempelvis mycket uppmärksamhet för sin nya teknik i 

Snövit något som naturscenerna kan vara en del av (Hanson Saunders 2008:45f). 

Ytterligare en intressant iakttagelse i Sanders version av Snövit är att drottningen äter ett fågel hjärta 

och suger själar ur vackra flickor (2012a 14:48, 19:25, 01:35:20). Frazers teori menar att människor 

som tror något annat än vetenskapen antar att förtäringen av en annan varelses organ kan medföra att 

den som äter dem får utmärkande egenskaper för organet eller personen. Detta är dock en del av teorin 

som inte hör samman med kristendomen (Frazer 1987:585, 588, 645). Anledningen till varför 

drottningen äter fågelns hjärta är, liksom de kvinnliga själarna, att bevara sin skönhet och ungdom 

(Sanders 2012a 19:25, 01:35:20; Sanders 2012b 14:46f, 01:35:17f). Drottningen tillämpar här en 

åskådning som följer Frazers teori och hon får enligt versionen också resultat av detta. Utöver de unga 

flickorna och fågeln jagar drottningen Snövit eftersom hon vill ha hennes hjärta. Snövits hjärta är det 

enda som kan göra drottningen odödlig samtidigt som Snövit är det enda hotet mot drottningens makt. 

Drottningen är, enligt teorin, efter något som är specifik för Snövit eller hennes hjärta. Det rör sig om 

hennes skönhet, ungdom och odödlighet (Sanders 2012a 20:50f). Detta får också stöd av att grunden 

till drottningens avund är dessa egenskaper hos Snövit och att detta är kärnkonflikten i berättelserna, 

enligt Hanson Saunders och Hixon (Hanson Saunders 2008:58,113; Hixon 1997:106). I Disneys 

version begär drottningen Snövits hjärta av jägaren men hon äter vare sig själar eller hjärtan. Istället 

visar hon spegeln det grishjärta som jägaren har lurat henne med (Disney 1937a 02:30f, 46:00f). Dock 

handlar avundsjukan också här om Snövits skönhet. Åskådaren får i Disneys version aldrig någon 

bekräftelse på att drottningen tillämpar åskådningen att egenskaper upptas när ett organ förtärs. Det är 

en skillnad mot Sanders som kan bero på barnanpassning eller det faktum att Sanders publik är vana 

vid mer skräckfyllda scener och förväntar sig grövre inslag (Hanson Saunders 2008:52f, 78). Det är 
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möjligt att både Disney och Sanders känner till Frazers teori eftersom denna formulerades redan 1890 

(Frazer 2009). Men Sanders, som är den ende som tillämpar förtäring av organ, kan också ha valt detta 

för att förtydliga en egenskap hos drottningens roll. Han säger nämligen själv att han ville framställa 

drottningen som störande för naturen (Sanders 2012b 17:55f, 29:20f). Med tanke på detta uttalande 

blir det troligt att det inte är ett av Sanders medvetet val att följa denna del av Frazers teori.  

 

8.3 Snövit 
 

8.3.1 Strukturell analys 
 

I den strukturella analysen av Snövit skiljer det sig något mellan de båda versionerna av myten. I 

Disneys version är Snövit väldigt passiv och utför ingen handling som skadar en annan varelse. I 

själva verket blir hon räddad ett flertal gånger på grund av sin skönhet och inte av egna aktiva 

ageranden, bland annat är så fallet när jägaren säger åt henne att fly (Disney 1937a 08:35f). Detta 

stämmer väl ihop med regissörens önskan att förstärka hennes oskyldiga natur och det placerar henne 

utan tvekan i kategorin positiva symboler (Hixon 1997:109). Det passar väl in i den kontext som 

Disney skapade sin version i och dessutom önskade spegla eftersom medelklasskvinnorna på 1930-

talet idealt skulle inneha en mer passiv roll i samhället (Hanson Saunders 2008:70; Hixon 1997:40f). I 

Sanders version av Snövit utför hon en rad goda handlingar som att läka dvärgarnas krämpor. Hon är 

även själv aktiv i sin flykt från drottningen och dödar henne i slutet (Sanders 2012a 23:23ff, 01:06:10f, 

01:48:35ff). Detta kan mycket väl vara en konsekvens av regissörens samtid eftersom 

medelklasskvinnor i dagens amerikanska samhälle idealt ska vara aktiva i samhället och dessutom har 

flera tidigare versioner av Snövit fått kritik för att framställa kvinnor som alltför passiva något som 

också kan ha påverkat Sanders (Craig et al 2009:1007, 1031; Hixon 1997:144). Sanders har dessutom 

själv påpekat att han ville framställa Snövit som en stark och oberoende kämpe (Snow White and the 

huntsman u å:22). I den strukturella analysen av Sanders version kan det tyckas vara svårare att 

placera Snövit bland antingen positiva symboler eller negativa. Men eftersom drottningens död inom 

ramen för Sanders verk ska betraktas som en positiv handling är Snövit med all säkerhet en positiv 

symbol också i denna version. Drottningens placering bland de negativa symbolerna förstärker detta 

eftersom Snövit är hennes motsats enligt såväl Sanders som Gubar och Gilbert (Gilbert och Gubar i 

Tatar 2002:80; Sanders 2012b 17:55f). Det innebär också att hon i Sanders version symboliserar livet 

eftersom drottningen symboliserar döden, en tolkning som stöds av Jones (Jones 1990:42). 

När det kommer till hur Snövit framställs är det i skarp kontrast till drottningen. Runt Snövit finns 

det, i båda versionerna, många som vill henne väl. I Disneys version handlar det prinsen, djuren, 

dvärgarna och delvis jägaren (1937a 04:40ff, 08:00f, 10:17ff, 37:30f). I Sanders version utökas de med 

den fängslade flickan Greta, ett troll, en grupp kvinnor hos vilka Snövit söker skydd samt hertigen och 

hans män (2012a 14:10, 47:59f, 49:04ff, 01:33:00ff). Snövit framställs i båda versionerna som ett med 
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naturen. I Disneys version syns detta genom att hon kan interagera med djuren, något som enligt 

versionens kommentatorspår och Hixon är förknippat med henne som förbunden till naturen 

(Disney1937b 11:15f, Hixon 1997:107). I Sanders version botar hon dvärgarnas krämpor och i scenen 

med kronhjorten förklarar en av dvärgarna att hon är källan till allt liv (Sanders 2012a 01:06:10f, 

01:11:10). Dessutom berättar Sanders att det var hans uttryckliga önskan att Snövit skulle vara ett med 

naturen (Sanders 2012b 02:25f). Detta passar väl med hans samtid som hyllar de som agerar för att 

bevara miljön (Craig et al 2009: 1049ff). Gemensamt för båda versionerna är att Snövit framställs som 

omtänksam i en scen där hon hjälper en fågel som hamnat i knipa eller blivit skadad (Disney 1937a 

07:55f; Sanders 2012a 02:26). Detta gör att hon utöver att laddas som en positiv symbol i hänseende 

till handlingar också framställs som sådan i sina drag (Bilaga 3). Disneys version har satsat på att 

betona hennes söta och oskyldiga natur, detta bidrar ytterligare till att hon betraktas som den elaka och 

hänsynslösa drottningens motsats (1937a; Gilbert och Gubar i Tatar 2002:80). Sanders har inte betonat 

Snövits oskyldiga natur på samma sätt (2012a). Bland annat lär hon sig självförsvar av jägaren och det 

är Snövit som i slutet av myten dödar drottningen. Hennes oskyldiga drag är dock inte helt 

bortplockade av Sanders utan syns i hennes möte med trollet, eftersom denna inte gör henne illa utan 

endast ser på henne (Sanders 2012a 45:00f, 47:59f, 01:48:35f ). Denna minskade oskyldighet har 

troligen samma förklaring som den reducerade passiviteten, i det att idealet för medelklasskvinnor i 

dagens samhälle är en mer aktiv roll och Sanders ville skapa en version som människor idag kunde 

identifiera sig med medan Disney ville spegla sin samtid (Craig et al. 2009: 1007,1031; Hixon 

1997:40f; Snow White and the huntsman u å:24). 

 

8.3.2 Kristna symboler 
 

Som en kristen symbol finns det en tidigare intressant tolkning av Snövit som Eva. I båda fallen lurar 

en ond antagonist Snövit eller Eva att smaka av en förbjuden frukt vilket får stora konsekvenser för 

dem (Hanson Saunders 2008:107). Detta sker i såväl Disneys som Sanders version och i båda är det 

drottningen som lurar Snövit (Disney1937a 01:10:00ff; Sanders 2012a 01:23:22ff). Tidigare har det 

nämnts att drottningen kan vara en symbol för ormen i Edens lustgård vilken i sin tur har tolkats som 

en symbol för djävulen (Skottene 2002:62). Snövit har tolkats symbolisera den direkta motsatsen till 

drottningen och bör därför symbolisera motsatsen till djävulen vilket rimligen borde vara Gud eller 

Jesus (Gilbert och Gubar i Tatar 2002:80).  

En symbol som endast förekommer i Sanders version är vattnet. När Snövit har flytt från drottningen 

kommer hon upp ur vattnet i solen. Sanders själv menar att detta ska tolkas som en symbol för 

återfödelse (Sanders 2012b 25:35f). Inom delar av kristendomen kan vattnet vara en symbol för såväl 

Gud, Jesus som den helige ande eller tron på att Gud ska ge evigt liv (Skottene 2002:57f). Detta är 

intressant eftersom det inte följer långt efter scenen där Snövit ber Fader vår (Sanders 2012a 13:25f). 

Det kan tolkas som att Snövits tro har lett henne till återfödelse i ett evigt fortsatt liv. Att Snövit 
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kommer upp ur vattnet som en symbol på återfödelse har också sina förbindelser till en form av det 

kristna dopet (Sanders 2012a 25:37f). Fram till 1200-talet var det vanligt med full nedsänkning av 

kroppen vid dop. Likheter till scenen med Snövit och dopet i en dopfont finns eftersom ordet dop står 

för doppa och ordet font för källa. Snövit kan tolkas som döpt genom att hon doppas i vatten. Genom 

att döpas tas den döpte upp i treenigheten och tar del av Kristus död och återuppståndelse (Skottene 

2002 85f). Det som talar emot detta är att Snövit ganska mycket senare i myten möter den vita 

kronhjorten som enligt samma inriktnings kristna symboler står för den som ska döpas och att denna 

scen sedan följs av hennes död och återuppståndelse (Sanders 2012a 01:10:17ff; Skottene 2002:85f). 

Antingen kan det tolkas som att Snövit återföds två gånger dels i hennes flykt från drottningen och 

dels när hon tar del av samma sorts återuppståndelse som Jesus. Alternativt är scenen med vattnet en 

förberedelse för det som sker i sammanhanget med hjortens välsignelse. En intressant tanke är att 

Jesus också döptes innan han dog och återuppstod. Detta finns beskrivet i Matteusevangeliet 3:13–17, 

27:50 och 28:5-6 (Bibel 2000). Ses scenen genom dessa likheter så kan Snövit ha återfötts och döpts 

genom vattnet när hon flyr från drottningen för att sedan dö och återuppstå i scenen med äpplet och 

tåren. I så fall skulle Snövit kunna vara en symbol för Jesus. Huruvida hon döps i scenen med vattnet 

eller kronhjorten är svårt att säga men eftersom hon går på vatten i samma scen som kronhjorten är 

med i kan det tolkas som att hon döps i flykten från drottningen för att sedan utveckla sina likheter 

med Jesus liv i den senare scenen (Sanders 2012b 01:11:55). Detta ökar också likheterna med Jesu liv 

eftersom han också gick på vatten enligt Matteusevangeliet 14:25 (Bibel 2000). I Disneys version 

finns inga tecken på att Snövit döps eller går på vatten (1937a).   

Den röda färgen som Snövit beskrivs ha på sina läppar kan oavsett om den liknas vid rosor eller blod 

symbolisera eld, kärlek, värme eller blod (Disney 1937 03:20f; Helander 1949:122; Skottene 

2002:133f; Sanders 2012a 01:29). Eld och värme verkar inte vara relevanta inom verket eftersom det 

inte nämns något av dessa när den röda färgen omtalas. Kärlek verkar relevant i Disneys version 

eftersom de ville förstärka de romantiska dragen i berättelsen (Hanson Saunders 2008: 138). Kanske 

kan det vara så att kärlek också har en relevans i Sanders version i och med moderns kärlek men detta 

blir bara tomma spekulationer. Det troligaste är att det röda är till för att få Snövit att framstå som mer 

kärleksfull i båda versionerna. Eftersom Disney gick in för att förstärka de romantiska inslagen och 

Snövit i Sanders version framställs som omtänksam och god mot exempelvis fågeln hon räddar 

(Hanson Saunders 2008:138; Sanders 2012a 01:29, 02:26). I fallet med rött som blod handlar det, 

inom en kristen tolkningsram, om Kristus eller martyrernas blod (Skottene 2002:133f). Snövit dör 

ingen martyrdöd i Sanders version och därav är detta inte heller relevant i sammanhanget (Sanders 

2012a 01:26:30f). Visserligen dör hon men det är inte som uppoffring för något hon tror på, vilket 

enligt svenska akademiens ordlista är definitionen av en martyr (2011b). Snövit kan symbolisera Jesus 

eftersom det finns en hel del likheter mellan deras liv. Likheterna är att Snövit döps och går på vatten i 

Sanders version, men också det faktum att hon i båda versionerna dör och återuppstår vilket också 

Jesus gjorde (Matteusevangeliet 27:45- 50 och 28:5 Bibel 2000; Disney 1939a 01:12:00f, 01:17:20ff; 
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Sanders 2012a 01:26:30f, 01:31:37f; Sanders 2012b 01:11:55). Därför kan färgen röd i framförallt 

Sanders version vara ett tecken på Jesus blod. Snövit som en symbol för Jesus är också den logiska 

slutledningen eftersom drottningen tidigare tolkats som en symbol för djävulen och Snövit är 

motsatsen till drottningen (Gilbert och Gubar i Tatar 2002:80). Detta stämmer dessutom väl överens 

med de båda strukturella analyserna eftersom Snövit här placeras bland de positiva symbolerna och 

ständigt är motsatt drottningen (Bilaga 3). Det finns därför sannolika skäl att den röda färgen ska 

tolkas som ett tecken på Snövit som en symbol för Jesus eller som ett uttryck för hennes kärleksfulla 

karaktär. 

En intressant skillnad i hur de olika versionerna skildrar Snövit är att Disneys talar om Snövits läppar 

som röda som rosen medan Sanders istället beskriver dem som röda som blod (Disney 1937a 03:20f; 

Sanders 2012a 01:29). Hanson Saunders menar att skillnaden är baserad på att Disney ville 

barnanpassa versionen (2008:78). Inom delar av kristendomen kan rosen vara en symbol för Jesus 

mor, Maria. Den röda rosen står för Marias kärlek och oskuld (Skottene 2002:75). Det blir väldigt 

intressant att Disney har valt att framställa Snövit med läppar röda som rosen eftersom det också fanns 

en vilja att betona hennes oskyldiga natur (Hixon 1997:109). I Disneys version kan Snövit därför 

tolkas som oskyldig. Den kristna symboliken kring rosen slutar dock inte där utan den kan också 

symbolisera Jesus. Några kristna ser det som att rosen spirar från den av vintern döda rosenbusken 

liksom Jesus återuppstod från döden (Helander 1949:25f). Disneys Snövit kan därför också betraktas 

som en symbol för Jesus eftersom hon jämförs med rosen och, enligt diskussionen ovan, dör och 

återuppstår likt honom. Dock spelar rosen också en roll i Sanders version eftersom Snövits mor önskar 

sig ett barn med samma styrka som rosen som överlever i snön (Sanders 2012a 01:33). Snövits 

förbindelse med rosens oskuld och kärlek förstärks eftersom Sanders menar att rosen som Snövits mor 

möter i början av myten ska symbolisera Snövit (Sanders 2012b 46:10f). I båda versionerna finns det 

goda grunder att tolka rosen som en kristen symbol för Snövits oskuld och för henne som symbol för 

Jesus.  

Snövit kan också tolkas vara en symbol för det fullständiga eftersom hennes mor önskar sig ett barn 

likt henne när hon sticker sig på rosen och tre droppar blod faller till marken (Sanders 2012a 01:17f). 

Inom delar av kristendomen står tretalet för treenigheten eller fullständighet. Treenigheten har tidigare 

i denna studie avfärdats som irrelevant i sammanhanget. Men fullständigheten tycks vara relevant för 

Sanders version. Denna fullständighet har en start, fortsättning och sedan följer det fullständiga 

(Skottene 2002: 153). Starten i det mindre perspektivet kan vara moderns önskan och fortsättningen 

hennes väntan. Medan det fullständiga blir Snövits ankomst eftersom hon stämmer helt in på sin 

moders önskan såväl utseendemässigt som styrkemässigt eftersom hon vågar stå emot drottningen 

(Sanders 2012a 23:23ff, 01:33:50ff, 01:48:39ff). I det större perspektivet blir det fullständiga, som 

diskuterats ovan, inte Snövit i sig utan det faktum att hon besegrar drottningen. I Disneys version 

möter åskådaren aldrig Snövits moder och de tre dropparna blod förekommer inte någonstans i 

versionen. Disney undvek blod för att anpassa myten till barn (Hanson Saunders 2008:78). Det är ett 
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faktum att Disneys version är barnvänlig medan Sanders har en åldergräns på elva år (Disney 1937a; 

Sanders 2012a). Att det skulle finnas en förbindelse mellan den kristna fullständigheten och Sanders 

version är möjligt eftersom Sanders själv uttrycker att han placerat blodsdropparna i versionen med 

flit. Det är dock troligare att det fullständiga ska förstås i samråd med de tre gånger blodet dyker upp 

eftersom Sanders också har sagt att blodet, de tre gånger som de förekommer i myten, ska ses som 

symboliskt och sammanbindande(Sanders 2012b 01:30f). 

Snövits hjärta är målet för drottningen i båda versionerna. Som en kristen symbol kan hjärtat stå för 

Jesus kärlek till mänskligheten eller för människors kärlek till varandra och till Gud (Skottene 

2002:53f). Att drottningen vill ha Snövits hjärta som ett bevis på hennes död kan därför tolkas som att 

hon vill ta bort Snövits kärlek för människorna. Det skulle också kunna vara en symbol för att Snövit 

symboliserar Jesus som behöver lida för sin kärlek för människorna. I Sanders version är orsaken till 

att drottningen vill ha Snövits hjärta att det skänker henne evigt liv vilket Jesus offer för 

mänskligheten gav dem (Sanders 2012a 20:52f; Skottene 2002:65). Detta känns dock som en ganska 

ansträngd förklaring som inte är relevant inom ramen för verket. Snövits hjärta sägs aldrig ha en 

förbindelse till hennes kärlek för mänskligheten utan konflikten kring det handlar om egenskaper som 

hon kan ge drottningen (Sanders 2012a 20:52f). Det är i så fall troligare att drottningens förtärande av 

organ kan förklaras med Frazers teori om förtärande av kroppsorgan som ett sätt att komma åt 

egenskaper som personen, organet eller djuret innehar (1987 [1890]:585, 588). Men, som nämns ovan, 

är det sannolikare att Sanders inte har inspirerats av denna teori utan endast vill framställa drottningen 

som dålig för naturen (Sanders 2012b 17:55f, 29:20f). I Disneys fall finns inte heller några direkta 

indikationer på att hjärtat ska tolkas som Snövits kärlek till folket vilket gör det troligare att den här 

endast fyller funktionen att bevisa Snövits död (1937a 07:20f).  

I Sanders första scen med Snövit tänder hon en eld. Regissören menar att detta ska vara en symbol 

för överlevnadsförmåga och henne som inspiration för andra (Sanders 2012b 12:45f). Inom en kristen 

kontext kan elden stå för Gud som enastående och gudomlig eller för den helige ande vilket ska visa 

på andens inspiration att tala om den tro som de kristna hade fått. Det kan vidare symbolisera det rena 

och nya (Skottene 2002:30, 56f). I och med att Sanders själv vill tolka elden som en symbol för 

inspiration och överlevnad kanske det inte ligger mer i denna symbol men eftersom scenen äger rum 

bara ett litet tag innan Snövit flyr från drottningen och hennes bror kan det också tolkas som att hon 

antingen känner att hon har Gud eller den helige anden med sig. Vilket kan stämma eftersom hon vid 

elden ber Fader vår. Men det kan också vara en symbol för Snövit som inspireras av den helige anden 

att tala eftersom Sanders själv påpekar att denna scen är länkad till hennes tal i slutet av myten 

(Sanders 2012a 12:37ff, 21:37ff; Sanders 2012b 12:45f). Troligen är det inte någon av de kristna 

tolkningarna som är relevanta här eftersom Sanders själv förklarar betydelsen som överlevnad och 

inspiration. Möjligheten finns dock att regissören kan ha blivit omedvetet påverkad av delar av 

kristendomen (Riches 2000:117). 
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8.3.3 Den mänskliga inkarnationen 
 

Frazer presenterar en teori om att regenten i ett land kan ha ett band till naturen och vädret genom att 

inneha en gudomlig själ. När härskaren är vid god hälsa och följer de regler som är satta för ämbetet 

frodas naturen och världen mår bra. Men när härskaren blir sjuklig, gammal eller inte följer det som är 

bra för riket blir dennes gudomliga själ försvagad och därmed också världen (Frazer 1987 [1890]:207f, 

317). I båda versionerna har Snövit en god relation med naturen. I Disneys version dras djuren till 

henne, hjälper henne att finna skydd hos dvärgarna och försöker rädda henne från drottningen. Naturen 

kring Snövit är grönskande och ljus när hon mår väl men när hon blir förgiftad av äpplet blir den 

miljön mörk och regnig, vilket speglar såväl hennes som drottningens inverkan (Disney 1937a 10:17ff, 

01:06:16ff, 01:12:30ff). I kommentatorspåret till Disneys version sägs det till och med att hennes 

kontakt med djuren ska tolkas som att hon är förbunden till naturen (Disney 1937b 11:15f). Detta 

understryks ytterligare av att hon tidigare har tolkats som en symbol för det naturliga (Hixon 

1997:107). I Disneys version kan Snövit med andra ord sägas ha en förbindelse till naturen som är god 

och bra för världens fortlevnad. Snövit dör av det förgiftade äpplet men kommer sedan åter till liv 

vilket kan tyda på att hon inte ska offras utan är ett bättre kärl för sin gudomliga själ än vad 

drottningen är. Detta baseras på Frazers åsikt att det är när regenten visar tecken som inte gynnar 

världen som den måste dö (1987 [1890]:317). Dessutom är det troligt eftersom hon i den strukturella 

analysen symboliserar en positiv symbol och alltid är motsatt till drottningen (Bilaga 3). Drottningen 

har en negativ inverkan på naturen som tillslut dödar henne i Disneys version varav Snövit, som 

hennes motsats, borde ha en positiv inverkan (Gilbert och Gubar i Tatar 2002:80). Det går att 

argumentera för att Snövit i Disneys version inte regerade under mytens gång och därför inte kan 

uppfattas som en gudomlig själs kärl. Dock menar Frazer att det inte måste vara en regent som innehar 

en gudomlig själ därav finns ingen motsägelse i att Snövit inte styr riket men ändå påverkar naturen 

(1987 [1890]:117).  

 Sanders säger själv att han vill att Snövit ska symbolisera naturen och gör också detta tydligt genom 

att låta en av dvärgarna förklara att hon är källan till liv (Sanders 2012 01:11:10; Sanders 2012b 

49:17f). Dessutom spirar naturen kring Snövit, särskilt när hon kommer bort från drottningen, och hon 

kan läka de krämpor som dvärgarna har (Sanders 2012a 0:00ff, 01:01:34ff, 01:06:10f). Också i detta 

fall styrks teorin om Snövit som en motsats till drottningen av tidigare forskning och den strukturella 

analysen (Gilbert och Gubar i Tatar 2002:80) (Bilaga 3). Dessutom stämmer Sanders version också väl 

överens med Jones resultat om att Snövits födelse är ett tecken på liv (Jones 1990:42). Denna 

förbindelse mellan liv och Snövits födelse finns inte i Disneys version eftersom berättelsen börjar 

senare (Disney 1937a). Inte heller i Sanders version regerar Snövit under majoriteten av berättelsen 

utan hon kröns i slutet (Sanders 2012a 01:50:50ff). Men detta är oväsentligt eftersom en gudomlig själ 

inte alltid måste inkarneras i någon som har makten för tillfället (Frazer 1987 [1890]:117).  
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Frazer skriver att en gudomlig själ vandrar från sin föregångare till den efter genom innehavandet 

eller förtärandet av en kroppsdel från denna eller genom att ta del av dennes sista andetag (1987 

[1890]:351f). I Disneys version tar inte Snövit del av drottningens sista andetag och inte heller äter 

eller behåller hon några kroppsdelar (Disney 1937a 01:14:00f). Det är därför svårt att tro att det är 

samma gudomliga inkarnation som vandrar från drottningen till Snövit. Dessutom påverkar Snövit 

naturen redan innan drottningens död vilket tyder på att hon är en gudomlig inkarnation redan innan 

dess (Disney 1937a 01:06:16f, 01:12:30ff). Utöver detta talar drottningens död genom naturen för en 

naturlig död som inte åstadkoms av mänskligt våld vilket innebär att hennes gudomliga själ troligen 

frivilligt lämnar kroppen och inte kommer tillbaka (Frazer 1987 [1890]:317). Dock skulle Snövit ha 

kunnat ha delar av samma gudomliga själ som drottningen eftersom hon är dotter till kungen och 

därmed också har del av den gudomlighet han har. Detta innebär dock att drottningen måste ha 

absorberat kungens gudomliga själ och att han är död, vilket det inte finns några bevis för eller emot 

(Frazer 1987 [1890]:345, 351f). Snövit tar därför troligen inte upp drottningens gudomliga själ som 

lämnar henne när hon dör utan har en helt egen eller del av samma som drottningen genom sin far. 

I Sanders version är förhållandet mellan de gudomliga själarna något mer avancerat. Också här är 

Snövit en prinsessa och har därför från födelsen en del av sin fars gudomliga själ eftersom han var 

kung (Frazer 1987 [1890]:345). Men hon regerar inte i riket under versionens gång utan endast i slutet. 

Drottningen har, som setts tidigare, ett band till naturen som kan förklaras genom en gudomlig själ. 

Det är också hon som dödar kungen vilket kan tolkas som att hon absorberar hans sista andetag och 

därigenom hans gudomliga själ (Frazer 1987[1890]:351). Drottningen har därmed del av samma 

gudomliga själ som Snövit och de påverkar båda naturen genom hur de mår och förhåller sig. I slutet 

av myten dödar dock Snövit drottningen och finns där när hon drar sitt sista andetag (Sanders 2012a 

01:06:10f). Med andra ord tar Snövit nu ta upp den gudomliga själ som drottningen har tagit från 

kungen och därmed blir hon den nya efterträdaren (Frazer 1987[1890]:345). Vilket också syns i 

kröningen som avslutar Sanders version (Sanders 2012a 01:50:50ff). 

   Det går därför att i båda versionerna urskilja att Snövit åtminstone genom sin kungliga härkomst 

har del i en gudomlig själ som antingen är del av samma som drottningens eller i Disneys fall kan vara 

helt avskild från hennes. Snövits gudomliga själ påverkar naturen och vegetationen under hela myterna 

liksom drottningens men det är bara i Sanders version som hon i slutet tar över drottningens 

gudomliga själ, som genom henne kan återhämta sig och bidra till världens uppehälle (Disney 1937a; 

Sanders 2012a 01:50:50f; Frazer 1987 [1890]:358). 

Snövits starka och betonade förbindelse till naturen är lätt att förstå vid granskandet av Sanders 

samtid eftersom miljöfrågan nu är central i hela världen. USA är bland de länder som strävar för att 

bevara naturen och därav kommer Snövit med denna egenskap att mottagas som en positiv symbol 

(Craig et al 2009:1049ff). I Disneys fall är det också uttalat att Snövit har en band till naturen (Disney 

1937b 11:15f). Hon har visserligen kontakt med djuren och vädret ändras när hon dör men det är inte 

lika tydligt som i Sanders version (Disney 1937a 10:17ff, 01:12:00f). I Sanders version har hennes 
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förbindelse förstärkts genom att hon läker krämpor och får blommor att växa i det annars döda landet 

(Sanders 2012a 46:00f, 01:06:10f, 01:11:10f). Dessutom berättar Sanders själv att tanken var att 

Snövit skulle symbolisera naturen (Sanders 2012b 49:17f). I Disneys version finns inga tecken på att 

Snövit läker krämpor eller får blommor att växa i döda miljöer (1937a). Detta svagare band mellan 

Snövit och naturen i Disneys version kan troligen förklaras genom historien om växthuseffekten. När 

Disney skapade sin version av Snövit hade teorin redan funnits publicerad i många år och cirkulerade i 

samhället, den var kritiserad men det hindrar inte att diskussionen till en del kan ha inspirerat Disney, 

som strävade efter att spegla sin samtid (Hixon 1997:40f ; Weart 2011). Att Sanders har utökat Snövits 

kontakt med naturen har troligen sin förklaring i att växthuseffekten idag är en central fråga i hela 

världen (Craig et al 2009:1049ff ).  

 
8.4 Jägaren 
 

8.4.1 Strukturell analys 
 

I den strukturella analysen får jägaren en speciell roll i båda versionerna (Bilaga 3). I Disneys version 

låter jägaren Snövit springa ut i skogen. Han sparar hennes liv och dödar istället en gris (Disney 1937a 

08:00f, 46:45f). Baserat på detta är jägaren i Disneys myt en förmedlare som inte står upp mot 

drottningen, utan hotar Snövit men som i sista stund räddar hennes liv (1937a 07:35f) (Bilaga 3). Även 

i Sanders version utför han såväl positiva som negativa handlingar. Han är beroende av alkohol vilket 

är en negativ handling eller drag eftersom han på så vis förstör för sig själv. Han väljer också att slåss 

mot andra, överge Snövit och ta emot mutor av drottningen (Sanders 2012a 32:05ff, 52:30f, 57:31f, 

34:30f, 01:29:09). Alla dessa drag kan betraktas som negativa inom ramen för Sanders version. Men 

jägaren utför dessutom en rad positiva handlingar som att välja att ledsaga Snövit, skydda henne mot 

faror, döda Finn, vända tillbaka efter Snövit och framför allt är det enligt kommentatorspåret hans tår 

som för henne tillbaka till livet (Sanders 2012a 37:15ff, 54:41f, 01:14:46f, 01:31:20f, Sanders 2012b 

01:29:40f). Eftersom jägaren både kan sorteras i de positiva och i de negativa handlingarna placeras 

han som en förmedlare mellan drottningen och Snövit i båda versionerna (Bilaga 3). Det innebär att 

han bär på något från de båda polerna och kan placeras mellan dem (Levi-Strauss 1979 [1963]:195). 

Detta stämmer också väl in på Sanders egen syn på jägaren som en balans mellan drottningen och 

Snövit (Snow White and the huntsman u å:26).  

Jägarens destruktiva leverne i kontrast till att han för Snövit åter till livet gör att han också placeras 

som en förmedlare mellan drottningen och Snövit i kategorin positiva och negativa drag (Sanders 

2012a 32:05ff, 01:31:20f) (Bilaga 3). Likaså placeras han som förmedlare mellan drottningen och 

Snövit i Disneys version av dragen. Jägaren hotar Snövit och dödar ett djur men ändrar sig sedan och 

räddar Snövit från hennes styvmor (Disney 1937a 08:00f, 46:45f). Han har med andra ord ett gott 

hjärta även om det inte sträcker sig till djurens liv. 
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Jägaren har en mer framträdande roll i Sanders myt och förekommer i nästan hela myten (Sanders 

2012a). Detta är en skillnad mot Disneys version i vilken jägaren endast förekommer i rollen som den 

som ska mörda Snövit (Disney 1937a 08:00f). Denna skillnad kan bero på att Sanders ville skapa en 

version av myten som tilltalade båda könen och i vilken samtidens människor kunde identifiera sig 

(Snow White and the huntsman u å:21, 24 ). I dagens samhälle är medelklassens vita kvinnoideal mer 

aktiv än vad hon var på 1930-talet vilket inte innebär att idealmannen ska vara mindre aktiv, utan 

istället ska det tolkas som att normen är mer jämställd på 2010-talet (Craig et al 2009:1007, 1031f; 

Hanson Saunders 2008:70, 81). Detta medför att mannen också bör ha en framträdande roll för att 

myten på ett sannolikt sätt ska spegla dagens samhälle. Utan en större manlig roll hade den manliga 

delen av publiken dessutom inte haft en karaktär att identifiera sig med. Jägarens ökade närvaro är 

därför troligen ett resultat av den kontext som versionen skapades i och regissörens mål. 

 

8.4.2 Kristna symboler 
 

Det finns inga kristna symboler som passar till jägaren (Disney 1937a; Sanders 2012a). 

 

8.4.3 Den mänskliga inkarnationen 
 

Jägaren berörs inte märkbart av denna teori i någon av versionerna (Disney 1937a; Sanders 2012a).  

 
8.5 Skogen 
 

8.5.1 Strukturell analys 
 

I Disneys Snow White and the seven dwarfs är skogen delvis full av liv och ger Snövit ett skydd mot 

drottningen. Men den försöker också tvinga tillbaka Snövit in i armarna på drottningen genom att 

grenar förvandas till händer som greppar efter henne (Disney 1937a 09:15f). Detta gör skogen till både 

en positiv och en negativ symbol, det vill säga en förmedlare. Dessutom framställs skogen delvis som 

grönskande och vacker kring Snövit men också död och ofruktsam vilket sorterar in den som 

förmedlare mellan de positiva och negativa dragen (Bilaga 3). 

 I Sanders är naturen och skogen död och svart när drottningen styr landet men i takt med att hon blir 

svagare och Snövit starkare börjar miljön fyllas med liv och grönska (2012a). Detta gör miljön till en 

förmedlare mellan hur Snövit framställs som naturlig och med positiva drag medan drottningen istället 

är onaturlig och med negativa drag (Sanders 2012b 02:25f, 17:55f). Också i Sanders version försöker 

skogen hindra Snövit genom monster och ormar som visar sig i hennes hallucinationer (2012a 

28:45ff). Detta kan betraktas som en negativ handling inom ramen för verket. Men samtidigt förser 

skogen Snövit med skydd genom fristaden och drottningens bristande inflytande i dessa trakter 



 

40 

 

(Sanders 2012a 31:47f, 01:01:34ff). Skogen blir därmed också en förmedlare när det gäller positiva 

och negativa symboler(Bilaga 3). 

 

8.5.2 Kristna symboler  
 

I Sanders version möter Snövit ormar när hon flyr genom skogen (Sanders 2012a 43:25f). Dessa ormar 

finns dock inte i Disneys version (Disney 1937a 09:15f). Ormen kan inom delar av kristendomen 

symbolisera djävulen som försöker lura människan (Helander 1949:112; Skottene 2002:62f). Skogen 

kan på så sätt vara en plats för mörka krafter som symboliseras av djävulens närvaro. Men om skogen 

under Snövits flykt från drottningen kan symboliseras med djävulen och ormen, blir det svårt att förstå 

varför drottningen i Sanders version säger sig inte ha någon makt i skogen, eftersom drottningen själv 

tolkats som en symbol för ormen i Edens lustgård och därmed djävulen (Hanson Saunders 2008:107; 

Sanders 2012a 31:47f). Kanske kan det förstås genom att ormen också kan ha motsatt betydelse inom 

kristendomen och symbolisera Jesus. Detta ska tolkas som att ormen i Edens lustgård slingrade sig 

runt trädet och lurade människorna till synd och död medan Jesus hängde på korset för att istället 

skänka evigt liv. Dessutom ska Jesus enligt Bibeln ha uttalat sig om att han, likt ormen i fjärde 

Mosebokens berättelse om Moses och kopparormen i öknen, skulle upphöja människan bortom döden 

(Helander 1949:112f; Skottene 2002:65f). Jesus symboliserar en orm som ger liv men ormarna i 

Sanders version skrämmer Snövit och det blir därför osannolikt att de symboliserar något livsgivande.  

Ormarna dyker i Sanders version bara upp när hon är i skogen. I första fallet är det träd som i Snövits 

fantasi blir ormar. Jägaren hugger sönder grenarna och ormarna försvinner (Sanders 2012a 43:25f, 

Sanders 2012b 43:25f). Trots att drottningen inte har någon makt i skogen men ormarna i träden inte 

bidrar till Snövits välmående måste det räknas som ett tecken på att skogen inte är helt god. I fristaden 

finns också en orm (Sanders 2012a 01:01:52f). Ormen skrämmer inte någon och verkar vara en del av 

naturen eftersom den är iklädd mossa. Denna orm kan därför betraktas som livgivande, inte minst åt 

mossan, och uppvisar därmed likheter med den orm som Jesus omnämner. Den mångtydiga 

symboliken i Sanders ormar kan vara ett tecken på att skogen har en dubbel funktion i berättelsen. Att 

den utgör en såväl farlig som säker plats. Detta går väl ihop med resultatet i den strukturella analysen 

som tyder på att skogen är en förmedlare mellan de negativa och de positiva symbolerna (Bilaga 3).  

Något som talar än mer för att de första ormarna i Sanders version kan vara en symbol för ondskan i 

skogen är att det i såväl Sanders version som Disneys förekommer fladdermöss när Snövit flyr 

(Disney 1937a 9:15f; Sanders 2012a 28:45ff). Enligt Skottene kan fladdermusen vara ansedd som en 

av djävulens djur inom delar av kristendomen. Den tjänar därför som en symbol för honom (Skottene 

2002:64). Med andra ord är det troligt att dessa fladdermöss ska visa att skogen har en mörk sida 

liksom de första ormarna som Snövit stöter på i Sanders version. Precis som den orm som finns i 

fristaden och kronhjorten som diskuteras nedan ska visa skogens goda sida. Detta är, som nämns ovan, 

helt i linje med den strukturella analysens resultat (Bilaga 3). Det finns ingen positiv kristen symbol 
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som hör samman med skogen i Disneys version (1937a). Men trots allt förser skogen ändå Snövit med 

ett skydd mot drottningen även i Disneys version och bortsett från fladdermössen försöker djuren i den 

hjälpa henne (Disney 1937a 10:17ff). 

 

8.5.3 Den mänskliga inkarnationen 
 

Skogen är den plats där Snövits och drottningens påverkan på naturen genom sina gudomliga själar 

blir mest uppenbar. Att en gudomlig själ påverkar naturen genom sitt förhållningsätt och sin hälsa syns 

i båda versionerna (Frazer 1987 [1890]:208, 317). I Disney är skogen oftast ljus och full av liv runt 

Snövit. Hon plockar blommor och pratar med djuren. Runt drottningen skildras skogen istället för det 

mesta som mörk, dimmig och djuren attackerar henne för att försvara Snövit. I slutändan är det också 

på grund av sin flykt genom skogen och upp på ett berg som drottningen når sitt slut via naturens hand 

(Disney 1937a 07:40f, 11:17f, 01:02:30f, 01:08:00f, 01:14:00f). I Sanders version visas bilder i början 

av myten på ett grönskande landskap under kungens välde vilket sedan dör under drottningens regim. 

Snövit framställs istället som en källa till liv och runt henne trivs och frodas naturen, djuren och till 

och med trollet. Exempelvis får hon dvärgarnas krämpor att läka och skogen att frodas desto längre in 

i den hon kommer (Sanders 2012a 01:01:34ff, 01:06:10f). I båda myterna är det framförallt i skogen 

som åskådaren får del av den direkta skillnaden i de gudomliga själarna hos drottningen och Snövit. 

Snövits unga och livgivande karaktär speglar sig i hennes gudomliga själ och därmed naturen liksom 

drottningens äldre och inte lika välskötta karaktär gör. Detta blir också synligt i de strukturella 

analyserna där skogen är en förmedlare mellan Snövits och drottningens positiva och negativa drag 

(Bilaga 3). Förövrigt har denna skillnad i naturen kring de båda huvudkaraktärarena också 

uppmärksammats av Hanson Saunders som inte har tolkat det som ett uttryck för Frazers teori utan 

som ett uttryck för kontrasterna mellan mörker och ljus (2008: 80, 85). Det innebär att det inte 

nödvändigtvis måste vara Frazers teori som inspirerat filmerna utan det kan helt enkelt vara ett 

stilknep som regissörerna använder. 

Skogen har, som nämnts, en viktig roll i båda versionernas sätt att skildra de kvinnliga 

huvudrollerna. Men medan fristaden i Disneys version består av dvärgarnas stuga, belägen i skogen, är 

det i Sanders version en vacker grönskande skogsmiljö som skiljer sig skarpt från den tidigare skogens 

mörka och dystra utseende (Disney 1937a 14:47; Sanders 2012a 01:01:34ff). Det finns mer 

naturscener i Sanders version än i Disneys. Detta kan förklaras med den skillnad som finns i kontext 

mellan de båda versionerna. Frågan om jordens uppvärmning och atmosfär har funnits med sedan 

1800-talet men uppmärksammades inte på riktigt innan 1960-talet (Weart 2011). Detta medför att 

frågan fanns med i periferin under den tid som Disney gjorde sin version. Dessutom 

återuppmärksammades den redan året efter av Callendar vilket visar att det fanns ett litet intresse i 

frågan (Weart 2011). Disney kan därför, i sin önskan att skildra sin samtid, ha inspirerats av denna 

teori och valt att visa med naturen hur de goda bevarar den och det onda förstör denna (Hixon 
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1997:40f). Det finns också en möjlighet att Disney inspirerades att använda miljön på detta sätt genom 

Frazers teori eftersom denna publicerades redan 1890 (Frazer 2009 [1906]). Samtidigt är det möjligt 

att det är en kombination av dessa som påverkade Disney men det är också troligt att det handlar om 

att föra fram den nya tekniken (Hixon 1997:40f). Sanders kan troligen vara än mer påverkad av 

miljötankarna som är högst aktuella på 2000- talet (Craig et al 2009:1049ff). Detta blir sannolikt 

eftersom miljön spelar en så stor roll i hans version och dessutom är så nära förknippad med 

karaktärerna. Snövit som inom såväl den strukturella analysen som i mytens version betraktas som en 

positiv symbol är källan till liv och sprider växtlighet och välmående liksom är målet för den kamp 

som leds mot den mänskliga miljöförstörelsen. Drottningen å andrasidan är förödande för naturen och 

svälter människorna i riket (Sanders 2012 14:48f, 46:00f, 01:06:10f, 01:11:10). Hon kan därför spegla 

det miljöhot som finns mot världen genom människornas handlingar. Detta blir än mer aktuellt och 

troligt eftersom USA sedan 2007 har tagit aktiva steg för att minska miljöförstörelsen. Även det 

faktum att miljöfrågan har varit en aktuell i 50 år gör det föga underligt att hjälten i Sanders version 

framställs ha positiv påverkan på naturen liksom skurken har en negativ (Craig et al 2009:1049ff). 

Båda versionerna kan därför tänkas spegla denna fråga och skillnaden i hur central den var för det 

amerikanska samhället när de skapades.   

 

8.6 Dvärgarna 
 

8.6.1 Strukturell analys 
 

I den strukturella analysen av Disneys version placeras dvärgarna bland de positiva symbolerna 

(Bilaga 3). Detta är baserat på att de tar hand om Snövit när hon förföljs av drottningen och när hon 

fallit offer för det giftiga äpplet (Disney 1937a 37:30f, 01:14:30f). De blir dessutom placerade bland 

de positiva dragen eftersom de tar hand om Snövit och är goda mot alla förutom drottningen som de 

jagar (Disney 1937a 37:20f, 56:48f, 01:12:50ff). Drottningen anses inom ramen för Disneys version 

vara ond vilket förstärker dvärgarnas ställning som goda (Bilaga 3).  

I Sanders version placeras dvärgarna som förmedlare mellan de positiva och negativa symbolerna 

eftersom de i myten är rövare och när de först träffar jägaren och Snövit menar de inte dem väl. Under 

mytens gång utför de dock en rad positiva handlingar och hjälper Snövit exempelvis genom att leda 

henne till fristaden och assistera henne i att besegra drottningen och hennes män (Sanders 2012a 

58:00f, 01:11:30f, 01:37:00f, 01:39:57f, 01:41:19f, 01:51:40) (Bilaga 3). Också bland kategorierna 

som ser till dragen hos symbolerna blir dvärgarna förmedlare eftersom de bryr sig om Snövit och är 

lojala mot henne men fångar jägaren och Snövit i början och tänker råna och döda dem för egen 

vinning (Sanders 2012a 58:00f, 01:11:30f, 01:37:00f, 01:39:57f, 01:41:19f, 01:51:40) (Bilaga 3).  

 



 

43 

 

 

8.6.2 Kristna symboler 
 

Inom kristendomen kan talet sju stå för Guds kontakt med världen, fullkomlighet eller avslut (Skottene 

2002:154). Detta tycks dock inte höra samman med någon av versionerna eftersom det inte framgår att 

dvärgarna är vare sig i kontakt med Gud eller fullkomliga i någon av versionerna. Snarare finns det 

flera brister hos dem som förstärks trots att de i mångt och mycket framställs som goda. Butter är, i 

Disneys version, grinig och dvärgarnas hus är mycket stökigt (Disney 1937a 16:00f, 35:00f). I Sanders 

version är de rövare som först tänker döda Snövit och jägaren (Sanders 2012a 58:15f). Dessa olika 

faktorer gör det mindre troligt att dvärgarnas sjutal ska tolkas som influerat av kristendomen. 

 

8.6.3 Den mänskliga inkarnationen 
 

Dvärgarna verkar inte själva inneha någon gudomlig själ eftersom deras hälsa inte påverkar naturen 

(Frazer 1987 [1890]:321). Däremot framställs de i båda versionerna må väl av Snövits inflytande 

eftersom de i Disneys version får ett rent och fint hem och i Sanders slipper sina krämpor (Disney 

1937a 17:00ff; Sanders 2012a 01:06:10f). I Sanders version påverkas de dessutom av drottningen. 

Vilket framgår av deras berättelse om hur de drevs från sina grottor när allt gott som funnits under 

kungens regim förstördes (Sanders 2012a 01:04:00ff). Dvärgarnas roll sedd ur Frazers teori blir 

närmast att visa den inverkan dessa båda kvinnor har på naturen.  

 

8.7 Äpplet  
 

8.7.1Strukturell analys 
 

Äpplet är en negativ symbol i båda myterna eftersom det resulterar i Snövits död (Disney 1937a 

01:12:00f; Sanders 2012a 01:23:22ff). Det leder till en dödlig utgång som visserligen kan betraktas 

som positiv för drottningen eftersom hon når sitt mål att mörda Snövit. Men eftersom att drottningen 

själv framställs som negativ måste äpplet också betraktas som så. Inom ramen för de båda versionerna 

är äpplet därför en negativ symbol (Bilaga 3). 

Likadant är det i resonemanget för äpplet som en symbol med positiva eller negativa drag. Äpplet är 

förgiftat och kan därför inom ramen för verken inte räknas som innehavaren av några positiva drag 

(Disney 1937a 49:39f; Sanders 2012a 01:23:22ff). Dessutom är äpplet i båda verken främst förknippat 

med drottningens framgång och Snövits död vilket ytterligare befäster dess position som en symbol 

med negativa drag (Bilaga 3). Det hjälper därför inte att äpplet i Sanders version också förekommer 

för att visa kungens goda styre eftersom det i slutändan måste betraktas som, vilket ska diskuteras 

närmare i kommande stycke, fullständig ondska (Sanders 2012a 02:56f, 12:06). Det ska i nästa stycke 
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argumenteras för att denna del av äpplets närvaro bara är till för att visa hur ondskan tar sig fram ur det 

goda. 

 

8.7.2 Kristna symboler 
 

Äpplet som kristen symbol kan förknippas med Edens lustgård och syndafallet. Det finns egentligen 

ingenting som direkt talar för att det var ett äpple som var den förbjudna frukten men bibeltolkare har 

troligen tolkat det så eftersom det latinska ordet malum kan stå för såväl äpple som ondska (Skottene 

2002:151). Detta stämmer väl överens med äpplets roll i båda strukturella analyserna av Snövit 

eftersom det i båda fallen resulterar i hennes död (Bilaga 3).  

När det gäller äpplet i myterna om Snövit har två tidigare undersökningar genomförts som kan vara 

relevanta för denna studie. Den första är gjord av Hixon och trots att den inte berör kristendomen är 

den så träffande för de båda versionerna att den bör diskuteras i denna studie. Hixon menar att det 

förgiftade äpplet ska vara en symbol för förbjuden kunskap eller sexuella nöjen. Snövit är inte redo för 

denna kunskap eller de sexuella nöjena och faller därför som död till marken tills hon kan hantera sin 

situation (Hixon 1997:124). När det kommer till de båda versionerna av Snövit kan detta kanske vara 

en möjlig teori. I såväl Disneys version som Sanders leder det förgiftade äpplet fram till att Snövit 

faller död till marken och inte återuppstår innan hon mottar en kyss eller tår (Disney 1937a 01:12:00f; 

Sanders 2012a 01:23:22ff, 01:31:20f). Det faktum att det är en kyss som för Snövit tillbaka till livet 

gör det tänkbart att det är sexuella nöjen som äpplet symboliserar och att i och med kyssen blir hon 

redo för dem. I Disneys version framkommer det att förtrollningen endast kan brytas av en kyss från 

Snövits sanna kärlek (1937a 01:01:15f). Det är prinsen som lyckas bryta förgiftningen i Disneys 

version men i Sanders är hans motsvarighets kyss helt meningslös och det är jägarens tår som istället 

ger resultat (Disney1937a 01:17:25f; Sanders 2012a 01:27:06ff). Detta skulle kunna vara ett tecken på 

att äpplet, i Disneys fall, symboliserar väntan på att Snövit ska bli redo för sexuella nöjen. I Sanders 

version finns det inget uttalat motgift mot äpplets grepp. Om det skulle vara den sanna kärlekens kyss 

bekräftas detta inte heller genom någon form av äktenskap eller romans mellan jägaren och Snövit. 

Jägaren uttalar visserligen sina känslor för Snövit när hon är under äpplets förtrollning men det är 

inget utöver detta som tyder på att de är ett par (Sanders 2012a 01:29:00ff). Sanders är också noga 

med att understryka att Snövit inte behöver bli kär för att klara sin uppgift (Sanders 2012b 01:52:00f). 

Det finns inget i någon av versionerna som direkt avslöjar att Snövit skulle ha fått någon förbjuden 

kunskap. I Sanders version håller hon, visserligen, ett brinnande tal där hon talar om att hon måste gå 

emot drottningen. Troligen kommer detta tal som ett resultat av att drottningen lurar Snövit att äta av 

äpplet och sedan berättar att Snövit var den enda som kunnat besegra sin styvmor (Sanders 2012a 

01:23:22ff, 01:33:50ff). Det skulle kunna tolkas som att Snövit får en förbjuden kunskap i form av hur 

drottningen kan besegras men detta kan knappast sägas komma enbart genom äpplet eftersom det är 

drottningen som berättar det för henne. Här finns med andra ord en skillnad mellan de båda 
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versionerna av Snövit. Disneys version tyder på att äpplet kan symbolisera sexuella nöjen som Snövit 

inte är redo för medan Sanders till viss del verkar betona förbjuden kunskap. 

Jones har tolkat äpplet som symbol för människans dödlighet vilket är ett sätt att acceptera detta och 

separationen från Gud (1990:63). Detta stämmer med både Disneys och Sanders versioner eftersom 

Snövit dör av äpplet i båda fallen (Disney 1937a 01:10:00ff; Sanders 2012a 01:26:30f). Huruvida 

Snövits död genom det förgiftade äpplet ska förstås som mänsklig separation från Gud är svårt att säga 

i vilket fall finns det inga direkta belägg eller symboler i någon av versionerna som tyder på detta, 

förutom liknelsen med Edens lustgård som också Jones lyfter fram (1990:63). 

I Disneys version förekommer äpplet bara i ett syfte, att förgifta Snövit (1937a 49:30f, 01:00:05f, 

01:12:00f). Som en kristen influens kan siffran ett stå för Gud eftersom det är en monoteistisk religion 

(Skottene 2002:152). Men eftersom äpplet här leder till Snövits död är det troligen inte Gud som 

äpplet ska symbolisera. Att drottningen, som är så nära förbunden med äpplet, kan tolkas som en 

symbol för djävulen gör detta än mer otroligt. Dessutom finns det inget i Disneys version som säger att 

antalet gånger äpplet förekommer ska tolkas symboliskt. Detta är en skillnad mot Sanders version där 

han uttryckligen själv medger att de tre gånger som äpplet dyker upp i olika funktioner ska tolkas 

symboliskt (2012b 02:55f, 12:10f). Som nämnts tidigare kan tretalet stå för treenighet eller 

fullständighet inom delar av kristendomen. Liksom med de tretaliga blodsdropparna verkar äpplets 

tretal inte ha något som helst samband med treenigheten inom ramarna för de båda verken. Som det 

fullständiga har dock tretalets olika delar en början, en fortsättning och slutligen det fullständiga 

(Skottene 2002: 153). Att äpplet kan stå för ondska enligt den kristna symbolvärlden innebär att första 

gången det dyker upp i Sanders version, när Snövit och hertigens son William leker i trädgården, är 

början. Början är därför inte ondska utan godhet. Fortsättningen är när drottningen tar makten och 

åskådarna får se hur äpplet tillsammans med resten av miljön dör. Den fullständiga ondskan är när 

Snövit äter av äpplet och faller död till marken (Sanders 2012a 02:56f, 12:06, 01:23:22ff). Äpplet kan 

därför symbolisera hur ondskan till en början inte existerar för att tillslut bli ett dödligt hot. Detta är 

också kompatibelt med äpplet som en negativ symbol i den strukturella analysen (Bilaga 3). Vilket 

leder till slutsatsen att äpplet i Sanders version troligen ska symbolisera ondskans framväxt från det 

goda och till fullständig ondska. 

 

8.7.3 Den mänskliga inkarnationen 
 

Äpplet har inte själv någon gudomlig själ men påverkas av drottningens i båda versionerna av myten. I 

Disneys version förgiftar drottningen äpplet hon ger till Snövit vilket kan tolkas som att hon förgiftar 

naturen (1937a 49:37f, 01:12:00f). Med denna handling missköter hon sin roll som uppehållare av den 

fortsatta mänskligheten och världen. Äpplet ger inte längre liv utan tar det. Därav blir äpplet en 

symbol för att drottningen missköter sina plikter och därmed påverkas hennes gudomliga själ negativt, 

vilket i sin tur påverkar vegetationen och världens fortlevnad negativt (Frazer 1987 [1890]:207f, 317). 
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Samma funktion fyller äpplet i Sanders version när drottningen använder det för att förgifta Snövit 

(Sanders 2012a 01:23:22ff). Men här finns också två andra funktioner av äpplet som är förbundna till 

de andra gånger som det förekommer. Första gången ett äpple visas i Sanders version är det rött och 

levande. När någon biter i det leder det inte till döden utan livet spirar (Sanders 2012a 02:56f). Detta 

är under kungens tid som regent och kan tolkas som att hans styre var gott för världens fortsättning. 

Denna gudomliga själ är här vid god hälsa (Frazer 1987 [1890]:208, 317). En tanke som också stöttas 

av dvärgarnas positiva berättelse av den värld som fanns under kungens styre (Sanders 2012a 

01:04:00ff). Andra gången äpplet blir synligt är när drottningen har tagit makten och det ruttnar på 

marken tillsammans med den andra vegetationen (Sanders 2012a 12:06). Detta är därmed ett tecken på 

det destruktiva styret som drottningen för och hur det genom hennes gudomliga själ påverkar 

vegetationen och världen (Frazer 1987 [1890]:208, 317). Sammanfattningsvis spelar äpplet en viktig 

roll i att spegla hur härskarens gudomliga själ påverkar riket och därmed det förfall som drottningen 

bringar med sig. 

 

8.8 Kungen 
 

8.8.1 Strukturell analys 
 

I den strukturella analysen för Disneys myt finns inte kungen med, eftersom han inte är direkt delaktig 

i handlingen (1937a). I Sanders version räknas han som en positiv symbol eftersom han styr ett 

grönskande rike och framstår som älskad av sitt folk (Bilaga 3). Detta syns i dvärgarnas tal om kungen 

och i de män som fortsätter strida för hans sak trots att drottningen har dödat honom. Han kämpar 

också själv mot en fiendearmé för att skydda sitt rike när det hotas (Sanders 2012a 01:53ff, 04:04f, 

01:04:00ff). Inom ramen för myten betraktas detta som en positiv handling trots att flera 

fiendesoldater dör. Vidare betraktas kungen som en symbol med positiva drag eftersom riket grönskar 

under hans styre (Bilaga 3). Detta är synligt i bilder på rosen som blomstrar i vinterlandskapet 

(Sanders 2012a 01:10, 01:53ff). Denna grönska kan tolkas som ett tecken på kungen som en god 

regent enligt Frazers teori om förbindelsen mellan den kungen, gudomliga själar och vegetationen 

(Frazer 1987 [1890]:31). Han har därför goda drag och sorteras utifrån det. 

 

8.8.2 Kristna symboler 
 

Det existerar inte, efter vad denna studie har kunnat utröna, några kristna symboler i samband med 

kungen.  
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8.8.3 Den mänskliga inkarnationen 
 

Under kungens styre grönskar riket och till och med en ros kan leta sig fram genom vinterkylan 

(Sanders 2012a 01:10f, 01:53ff). Om detta ska tolkas utifrån Frazers teori innebär det att kungen är vid 

god hälsa och sköter sina åtaganden väl. Det finns med andra ord ingen orsak till varför han ska dödas 

om detta inte ska ske inom en viss tidsram för att försäkra hans gudomliga själs fortsatta välgång. Det 

är tecken på ohälsa och ålder som brukar avgöra när kungen bör bytas ut men i myten om Snövit finns 

inga tecken på detta utöver att naturen ser bränd ut i stridscenerna (Frazer 1987 [1890]: 204, 208, 317, 

327; Sanders 2012a 03:43f). En annan möjlig förklaring till denna natur är att drottningen redan innan 

hon mördar kungen har del i en annan gudomlig själ som påverkar naturen på stridsfältet. Detta stöds 

av att en gudomlig själ inte måste vara kunglig och därför är det möjligt att drottningen påverkade 

naturen redan innan hon mördar kungen (Frazer 1987 [1890]: 117). Slutsatsen blir att kungen troligen 

inte var menad att bytas ut när drottningen mördar honom (Sanders 2012a 07:12ff). Dock finns det 

inte försäkringar på att det inte förhåller sig så. Det finns en sed där kungen blir dräpt av sin fru som 

tar över hans gudomliga själ (Frazer 1987 [1890]:326f). Detta talar för att teorin om att drottningen 

skulle döda kungen är möjlig men inte trolig eftersom hon i Sanders version sedan tar makten med 

våld och dessutom är hennes kropp inte tillräckligt välskött och frisk för att återhämta den gudomliga 

själ som kungen hade, vilket efterträdaren ska vara (Frazer 1987[1890]:317; Sanders 2012a 07:12ff, 

12:06f). 

 

8.9 Prinsen/William 
 

8.9.1 Strukturell analys 
 

Enligt den strukturella analysen för Disney räknas prinsen som en positiv symbol eftersom han räddar 

Snövit från den död som det förgiftade äpplet har gett henne och dessutom inte utför några handlingar 

som är till skada för någon annan av de andra karaktärerna (Bilaga 3). Han räknas dessutom till de 

symbolerna som har positiva drag eftersom han här framställs som kärleksfull i rollen som Snövits 

sanna kärlek (Disney 1937a 04:45f, 01:17:25f). 

Också i den strukturella analysen för Sanders version räknas William, hertigens son och Sanders 

motsvarighet till prinsen, som en positiv symbol eftersom han står på Snövits sida och endast är ute 

efter att finna och skydda henne (Sanders 2012a 44:30f, 01:13:40f; Snow White and the huntsman u 

å:27). Inom ramen för filmen agerar han därför gott trots att han dödar en av drottningens bågskyttar i 

sitt sökande efter Snövit (Sanders 2012a 42:25f). Han framställs som vänlig och kämpande för det, för 

versionen, goda vilket gör att han räknas till symbolerna med positiva drag (Bilaga 3). 
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8.9.2 Kristna symboler 
 

I Disneys version ska prinsen symbolisera sann kärlek eftersom han är botemedlet mot det giftiga 

äpplet (1937a 01:01:15f). Kärlek kan anses vara en av de kristna dygderna och kan symboliseras 

genom en kvinna hållande en blomma (Skottene 2002:148). I den scen där prinsen återuppväcker 

Snövit med en kyss håller hon en bukett blommor i händerna. Detta tillsammans med det faktum att 

Disney tidigare avslöjat att det bara är sann kärleks första kyss som kan bryta förgiftningen (Disney 

1937a 01:01:15f, 01:17:20f), gör det troligt att blommorna som Snövit håller i ska symbolisera att 

prinsen är hennes sanna kärlek samtidigt som det skulle kunna vara ett enkelt stilgrepp av Disney. 

Tidigare har det diskuterats att Snövits röda läppar kan tolkas som ett tecken på kärlek i Disneys 

version. Därför kan dessa tecken tillsammans vara symboler som ska indikera att Snövit och prinsen 

står för kärleken. Symboler ska tolkas genom hur de i verket förhåller sig till varandra vilket gör denna 

tanke sannolik (Gilhus 2006:95). Vidare blir detta troligt eftersom Disney ville föra fram ett 

romantiskt tema i sin version av Snövit (Hanson Saunders 2008:138). Båda är också positiva symboler 

i den strukturella analysen av Disneys version vilket innebär att det inte finns något som motsätter att 

de kan symbolisera kärlek (Bilaga 3). 

I Sanders version är Williams roll betydligt mindre än prinsens och han ska inte symbolisera sann 

kärlek, utan har i sin roll som den som återupplivar Snövit blivit utbytt mot jägaren(Sanders 2012a 

01:27:06ff ; 01:31:20). Dessutom är det inte en kyss utan en tår från jägaren som för Snövit tillbaka till 

livet (Sanders 2012b 01:29:40f). Sanders är dock noga med att understryka att det inte handlar om 

uttalad kärlek som i Disneys version. I den här versionen, säger Sanders, behöver Snövit inte bli kär 

för att kunna besegra drottningen (Sanders 2012b 01:52:00f). Denna skillnad mellan de olika 

versionerna har troligen sin grund i den vita medelklassens ändrade kvinnoideal. På 1930-talet var 

normen mer passiv och kvinnor skulle inte delta på arbetsmarknaden (Hanson Saunders 2008:70, 81).  

I dagens samhälle är idealet mer jämställhet mellan könen och det är enligt normen att kvinnan arbetar 

i samma utsträckning som mannen (Craig et al 2009:1007, 1031f). Detta i kombination med att 

tidigare versioner av Snövit har fått kritik för att ha framställt kvinnorollen som för passiv utgör 

troligen grunden till att Sanders ville framställa Snövit som självständig och stark Hixon 1997:144; 

Snow White and the huntsman u å:22). Hon kan därför inte vara i behov av en man för att lyckas. 

Snow White and the huntsman är skapad för att publiken på 2010-talet ska kunna identifiera sig i den 

och det är troligen grunden till dessa skillnader (Snow White and the huntsman u å:24).  

En intressant skillnad mellan versionerna är att William har en något mer framträdande roll i Sanders 

version även om rollen inte är lika avgörande som den är i Disneys. Under Sanders version dyker 

William upp ett antal gånger i myten medan prinsen endast visar sig i början och i slutet av Disneys 

version (Disney 1937a 04:45f, 01:17:25f; Sanders 2012a 42:25f, 44:30f, 01:13:40f, 01:32:02f, 

01:45:52f, 01:51:36f). Denna skillnad kan delvis bero på att Sanders ville skapa ideala manliga roller 

som publiken kunde identifiera sig med men det kan också vara ett resultat av diskussionen ovan som 



 

49 

 

inte bara innebär att vita medelklasskvinnor framställs ta ett steg framåt i samhället utan att män och 

kvinnor idealt blir mer jämställda (Snow White and the huntsman u å: 21, 24). Detta innebär att 

manliga ideal också bör förekomma som viktiga roller i en myt som ska vara riktad till såväl män som 

kvinnor.  

 

8.9.3 Den mänskliga inkarnationen 
 

Såvitt denna studie har kunnat urskilja finns det inget som knyter prinsen eller William till hur naturen 

påverkas av någon av de mänskliga inkarnationerna (Frazer 1987 [1890]: 204, 207f, 317).  

 

8.10 Snövits moder 
 

8.10.1 Strukturell analys 
 

I den strukturella analysen av Disneys version finns inte Snövits mor med som symbol, eftersom hon 

inte ens omtalas i verket (1937a). Men i Sanders version är hon klassad som en positiv symbol 

eftersom hon ger liv till Snövit vilket inom filmen räknas som en positiv handling (2012a 01:40) 

(Bilaga 3). 

Hon klassas också till de symboler som har positiva drag eftersom hon under sin korta tid i myten 

visar kärlek och omtanke till Snövit genom att önska sig hennes födelse och hjälpa henne med en 

skadad fågel (Sanders 2012a 01:00ff, 02:26f) (Bilaga 3).  

 

8.10.2 Kristna symboler 
 

Genom moderns frånvaro i Disneys version försvinner förmågan för Snövit och publiken att placera de 

positiva dragen hos modern och de negativa hos styvmodern, det som Freud kallar splitting. Istället 

förstärks motsättningen mellan de enda kvarvarande kvinnliga rollerna, Snövit och drottningen 

(Hanson Saunders 2008:26, 76f).  

I Sanders version möter åskådaren modern redan i första scenen när hon önskar sig en dotter stark 

som rosen ute i det vintertäckta landskapet. När Snövits moder rör rosen faller tre droppar blod ner i 

snön (Sanders 2012a 01:17f). Tretalet kan vara en symbol för treenigheten eller fullständighet inom 

kristendomen och rosen kan symbolisera Jesus eller hans mor Maria (Skottene 2002: 153). Men 

eftersom moderns önskan handlar om Snövit och det är Snövit som är resultatet borde tretalet och 

rosen tolkas mot Snövit och inte modern. Detta stöds av Sanders som menar att rosen syftar på dottern 

(2012b 46:10f). Den kristna symbol som kunde ha varit moderns är inte det och har därför diskuterats 

den närmare under avsnittet om Snövit. 
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8.10.3 Den mänskliga inkarnationen 
 

Snövits mor är den första drottningen i Sanders version. Redan i den inledande scenen går det att 

urskilja att hon och hennes man sköter sin omvårdnad av sina gudomliga själar väl, eftersom det 

blommar en ros mitt i det snötäckta landskapet (Frazer 1987 [1890]: 208, 317; Sanders 2012a 02:26f). 

Dock dröjer det inte många scener innan Snövits mor dör och lämnar kvar kungen som trots det verkar 

styra riket väl. Den enda indikation som finns på att naturen tar skada av drottningens sjukdom är den 

skadade fågel som Snövit bär in till sin sjuka mor och att hennes död följs av en sträng vinter (Sanders 

2012a 03:10f). Med andra ord verkar drottningen ha haft en viss inverkan på naturen men inte lika stor 

som sin man eftersom det är först efter hans död som naturen tar verklig skada i och med drottning 

Ravennas styre. 

Det är möjligt att Snövits moder blev dödad för att hon börjar visa tecken på svaghet. Hennes död 

möjliggjorde i så fall att hennes gudomliga själ kunde leva vidare utan att skadas och därmed också 

världen (Frazer 1987 [1890]: 317). Men det finns inget i Sanders myt som direkt talar för detta vilket 

innebär att studien inte kan styrka denna del av teorin (2012a). 

 

8.11 Kronhjorten 
 

8.11.1 Strukturell analys 
 

Kronhjorten som förekommer i Sanders version av Snövit räknas till de positiva symbolerna eftersom 

den välsignar Snövit och inte bidrar till någon annan persons lidande (Sanders 2012a 01:09:00ff). 

Dessutom är hans uppgift, enligt Sanders själv, att symbolisera allt som är gott i naturen (2012b 

01:11:45f). Vidare framställs kronhjorten som en symbol med positiva drag eftersom han välsignar 

Snövit. Under den korta tid han är med i myten finns inga tecken på att han ska räknas till de symboler 

som har negativa drag. Kronhjorten har inte samma centrala roll i Disneys version och räknas därför 

inte som en symbol i den tillhörande strukturella analysen (Disney 1937a) (Bilaga 3). 

 

8.11.2 Kristna symboler 
 

I Sanders version möter Snövit en kronhjort i den fristad som dvärgarna visar henne och jägaren. 

Kronhjorten är mycket mystisk och dvärgarna benämner den inte vid namn utan kallar den ”han” 

(2012a 01:09:00ff). Inom delar av den kristna kyrkan har kronhjorten tidigare symboliserat någon som 

skulle döpas. Symbolen förklarades med att den som skulle döpas själ längtade till Gud likt 

kronhjorten till vattnet (Helander 1949:111f). Dopet inom kristendomen kan syfta till att uppta 

individen i Guds treenighet. Individen blir frälst (Skottene 2002:85f). I mötet med kronhjorten berättar 

dvärgarna att Snövit får hans välsignelse. Kronhjorten som ger sin välsignelse kan inom kristendomen, 

som nämnts tidigare, symbolisera någon som ska bli döpt och därmed ta del av Jesus död och 
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återuppståndelse. Detta blir intressant eftersom det är Snövit som blir välsignad av kronhjorten och det 

är också hon som senare i myten dör och återuppstår, vilket tidigare har konstaterats är en likhet med 

Jesu liv och återuppståndelse (Matteusevangeliet 27:50 och 28:5-6 Bibel 2000).  

Ytterligare en likhet mellan Snövit och Jesu liv finns i mötet med kronhjorten. I kommentatorspåret 

till sin version berättar Sanders att det var meningen att det skulle se ut som att Snövit gick på vattnet 

(2012b 01:11:50f). Vilket också Jesus gick under sin livstid, enligt Matteusevangeliet 14:25 (Bibel 

2000). 

Mitt under kronhjortens välsignelse av Snövit attackerar drottningens män fristaden och skjuter 

honom. Kronhjorten upplöses till massor av fjärilar (Sanders 2012a 01:11:50f). Kristna kan tolka 

fjärilen som ett tecken på den mänskliga kroppens död och återuppståndelse (Skottene 2002:162). 

Detta kan också vara ett tecken på att Snövit ska dö och återuppstå. Att mötet med kronhjorten skulle 

vara förbundet till treenigheten finns det inte övriga indikationer för än att Snövits liv i mångt och 

mycket liknar Jesus. Kronhjorten ska därför troligen betraktas som en förstärkning av likheterna 

mellan Snövit och Jesus. 

I Disneys version förekommer ingen kronhjort i samma bemärkelse som i Sanders. Bland de djur 

som omger Snövit finns hjortdjur men ingen som är vit till färgen eller välsignar Snövit. De mest 

centrala inslag som dessa hjortdjur gör i myten är att visa Snövit till dvärgarnas stuga och hämta dessa 

när hon har ätit av äpplet (Disney 1937a 10:17ff, 24:58f, 01:03:00ff, 01:09:00f, 01:15:23f). De 

förekommer inte heller vid något särskilt vattendrag som Snövit går på. Eftersom de inte har en lika 

central plats i Disneys version känns det ytterst osannolikt att de ska uppfattas som ett tecken på 

Snövit som någon som ska döpas, ta del av treenigheten eller symbolisera Jesus. 

 

8.11.3 Den mänskliga inkarnationen 
 

I Disneys version visar hjortdjuren i skogen att Snövit har en positiv inverkan på naturen eftersom de 

bistår henne när hon behöver det. Och tillsammans med de andra djuren är de en del i att visa Snövits 

förbindelse till naturen. De hjälper henne att få ordning i dvärgarnas stuga och hämtar hem dem när 

hon är i fara (Disney 1939 10:17ff, 24:58f, 01:03:00ff, 01:09:00f, 01:15:23f). Deras funktion är att, 

tillsammans med resten av skogen, visa att Snövits gudomliga själ sköts bra och att naturen mår väl av 

henne. 

 I Sanders myt ska kronhjorten symbolisera allt som är gott i skogen och därmed måste han också här 

tolkas som ett tecken på att Snövit, enligt Frazers teori, sköter sin gudomliga själ bra vilket bidrar till 

en fortsatt värld (Sanders 2012a 01:09:00ff ; Frazer 1987 [1890]:208, 317). Möjligen kan han också 

tolkas som en gudomlig själ själv som genom att sköta sig bidrar till den goda hälsan i fristaden som 

dvärgarna visar Snövit. Det skulle vara möjligt om det var han som styrde där, något som det inte finns 

några bevis för och därför måste lämnas i den här studien. 
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8.12 Finn 
 

8.12.1 Strukturell analys 
 

Finn, drottningens bror, förekommer endast i Sanders version av myten om Snövit. Han placeras där 

som en negativ symbol eftersom han mördar, tjänar drottningen och jagar Snövit (Sanders 2012a 

21:12f, 37:22f, 01:14:05f). Vidare placeras han som en symbol med negativa drag eftersom han vill 

utnyttja Snövit själv, mördar och stöttar sin syster (Sanders 2012a 21:12f, 31:50f, 37:22f, 01:14:05f) 

(Bilaga 3).  

 

8.12.2 Kristna symboler 
 

Det verkar inte finnas några kristna symboler i samband med Finn (Sanders 2012a).  

 

8.12.3 Den mänskliga inkarnationen 
 

Finn berörs inte direkt av härskarens inverkan på naturen, utöver att han har en förbindelse till sin 

syster genom vilken hon kan hela honom (Sanders 2012a 01:14:50f). En tanke är att han därför också 

har del i samma gudomliga själ som hon, eftersom han är släkt med henne (Frazer 1987 [1890]: 117, 

204, 208, 317, 345). Dock är detta föga troligt eftersom han inte verkar påverka naturen själv på något 

sätt. Slutsatsen blir att han inte berörs av huruvida Snövit eller drottningen sköter sina gudomliga 

själar. 

Varför denna karaktär endast finns med i Sanders myt förklaras inte. Det kan bero på den skillnad 

som finns i kontext mellan de båda verken. Under 2010-talet har den vita medelklassens kvinnoideal 

blivit mer jämnställt med män och intagit en större plats på arbetsmarknaden än vad som var fallet 

under 1930-talet (Craig et al 2009:1007, 1031f; Hanson Saunders 2008:70, 81). Finn förekommer 

främst i relation till sin syster vilken han tjänar (Sanders 2012a 21:12f, 01:14:50f). Han kan visa på en 

samtid där idealkvinnan kan ha en högre position än idealmannen. Samtidigt ville Sanders skapa en 

myt där såväl samtidens män som kvinnor kunde identifiera sig (Snow White and the huntsman u å: 

21, 24). Finn kan därför representera ytterligare en möjlig roll att identifiera sig med. 

 

9. Slutsatser 
 

Den här studien har syftat till att undersöka huruvida kristendomen har påverkat de två myternas, 

filmernas, signifikanta symboler och om denna influens har ändrats över tid. För att uppfylla detta 

syfte ställdes ett antal frågor: 
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 Vilka är de signifikanta symbolerna i myterna om Snövit?  

 Har dessa inspirerats av kristendomen?  

 Finns det någon skillnad mellan symbolerna i de båda versionerna och deras 

betydelser?  

 Vad kan denna eventuella skillnad bero på?  

 

9.1 Signifikanta symboler 
 

Den strukturella analysen, som utgör metoden för denna studie, ledde fram till svaret på den första 

frågan. De symboler som kunde urskiljas som bärande för Disneys Snow White and the seven dwarfs 

var den magiska spegeln, drottningen, Snövit, jägaren, skogen, dvärgarna, äpplet och prinsen. Dessa 

symboler kan också återfinnas i Sanders Snow White and the huntsman med den skillnaden att prinsen 

nu är William. Dessutom tillkommer i Sanders version också kungen, Snövits mor, kronhjorten och 

Finn som symboler (Bilaga 3).  

 

9.2 Om symbolerna har inspirerats av kristendomen 
 

Nästa fråga som denna studie tog sig an var att undersöka om dessa symboler kan ha inspirerats av 

kristendomen. Svaret på den frågan är att flera symboler har en logisk och tydlig förbindelse till 

kristendomen vilken är kompatibel med deras funktion i myterna. Detta innebär att den betydelse de 

fyller inom en form av kristen åskådning utgör en förklaring som går väl ihop symbolens plats och 

handlingar i myterna. Detta är i överenstämmelse med studiens symboldefinition i vilken symbolerna 

får sin betydelse genom samspel med varandra (Gilhus 2006:95). Influensen måste därför vara 

kompatibel med de andra symbolerna i myterna. Dessa symboler kan därför få en förklaring genom en 

analys av en kristen inverkan på verken.  Andra kan tolkas efter en kristen inverkan men tolkningen är 

i så fall inte i överensstämmelse med symbolens plats i myten. Dessa symboler har alltså en viss 

betydelse genom att betraktas efter kristen inverkan men denna betydelse går emot den roll som 

symbolen har i myterna vilket innebär att dessa symboler troligen inte är inspirerade av kristendomen. 

Slutligen finns det några symboler som inte har någon förbindelse med kristendomen. De symbolerna 

har inga kristna influenser.  

De symboler som har blivit starkast influerade av delar av kristendomen är spegeln, drottningen, 

Snövit, skogen, äpplet, kronhjorten och genom Frazers teori kungen och Snövits moder.  

Spegeln är, efter ovanstående diskussion, en logisk symbol för vällust och inte klokhet. Den fyller 

denna roll genom att nära drottningens lust att vara vackrast i landet. Detta innebär att den har en 

negativ påverkan i hur hon sköter sina plikter.  
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Efter samma influens går det också att betrakta drottningen som ond, kunglig och i Sanders fall 

sorgsen symbol. Hon är i enighet med detta en symbol för ormen i Edens lustgård eller djävulen. 

Drottningen lurar, liksom ormen, sitt offer att äta av ett förgiftat äpple och eftersom ormen kan vara en 

symbol för djävulen inom delar av kristendomen är detta en trolig tolkning. Hon ska inom ramen för 

myterna symbolisera något ont vilket också understryks av de färger som hon avbildas med.  Att 

drottningen ska tolkas som en symbol för ormen i Edens lustgård eller djävulen framstår som en trolig 

tolkning dels inom ramen för båda versionerna och dels inom den strukturella analysen för dem. Detta 

är också en tolkning som har gjorts tidigare av Hanson Saunders (2008:107).  

Snövit har likheter med Eva i Edens lustgård och Jesus. Det är troligt att hon ska symbolisera Eva 

eftersom hon liksom henne blir lurad att äta av ett äpple av ormen, som symboliseras av drottningen 

(Hanson Saunders 2008:107). Det finns också goda grunder att anta att Snövit ska symbolisera Jesus 

eftersom hon representerar motsatsen till drottningen i såväl tidigare forskning av Gilbert och Gubar 

som den strukturella analysen (Gilbert och Gubar i Tatar 2002:80) (Bilaga 3). I båda versionerna finns 

tydliga likheter mellan Snövit och Jesus genom deras död och återuppståndelse (Matteusevangeliet 

27:50 och 28:5-6 Bibel 2000; Disney 1937a 01:12:00f, 01:17:20ff; Sanders 2012a 01:26:30f, 

01:31:37f). Likheten sträcker sig också till Snövits förbindelse till den röda rosen vilket kan vara en 

kristen symbol för Jesus (Helander 1949:25f). Härvid slutar argumentationen för att Disneys Snövit 

ska symbolisera Jesus men Sanders har fler indikationer på detta. Bland dessa finns scenen när hon 

kommer upp ur vattnet som i diskussionen ovan har tolkats som att hon döps likt Jesus gjorde. Vidare 

går hon på vatten likt honom samt möter en kronhjort som kan symbolisera den som ska döpas och ta 

del av Jesu död och återuppståndelse. Utöver detta beskrivs hennes läppar vara röda som blod vilket, 

utifrån den tidigare argumentationen, kan tolkas som Jesu blod och därmed ger ytterligare ett 

argument till denna slutsats. Dessa olika delar ger sannolika skäl till att Snövit i båda versioner kan 

tolkas som en symbol för Jesus och drottningen som en symbol för djävulen.  

Rosen är också en trolig symbol för Snövits oskuld och kärlek. Varav den första är mer betonad i 

Disneys version som följd av skillnader de samtidskontexter som båda regissörerna önskar spegla. 

Knutet till Snövit och drottningen är också de tre gånger som blodsdropparna dyker upp i Sanders 

version. Som tidigare diskussion, i kapitlen om Snövit och drottningen, visar ska dessa blodsdroppar 

troligen syftar på den tredelade fullständigheten i form av Snövits seger över drottningen och inte 

treenighet eller Snövits födelse. Denna fullständighet är också mycket kompatibel med Frazers teori. 

Teorin visade i analysen att Snövit symboliserar en gudomlig själ som sköts väl och drottningen en 

som inte gör det. Vilket ger myten ytterligare en likhet med kristendomen eftersom Frazers teori också 

inbegriper denna. I Disneys version handlar det troligen om två delar av samma gudomliga själ eller 

två helt olika sådana eftersom det inte finns några bevis på att drottningen har dödat kungen. I Sanders 

version är det troligen delar av samma gudomliga själ som finns i Snövit och drottningen. Detta beror 

på att Snövit är kungens dotter men det är drottningen som tar del av kungens sista andetag. 

Drottningen kan dock ha haft en gudomlig själ redan innan mötet med kungen eftersom naturen i 
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stridsscenen är lika mörk och död som den är under hennes senare styre. Genom Snövits seger över 

drottningen kan den gudomliga själ som förstörts läka igen i Snövit och riket blir helt, det vill säga det 

fullständiga. Denna förbindelse mellan blodsdropparna vid drottningens död, berättelsens 

fullständighet och Frazers teori finns inte i Disneys myt eftersom inget tretal uppkommer i denna 

version (1937a).  

Det syns också att Snövit och drottningen båda påverkar naturen i Disneys version men inte i samma 

utsträckning som i Sanders. Intressant är att naturen dödar drottningen i slutet vilket kan tolkas som att 

den återställer sig genom att ta hand om det som förstör den. Detta beror troligen också på att en sådan 

tanke cirkulerade i 1930-talets USA, som Disney önskade spegla i sitt verk.  

Ormarna som Snövit, i Sanders version, möter i skogen har olika betydelser. Fladdermössen och de 

första ormarna ska troligen ses som symboler för djävulen eller mörka makter i skogen medan den orm 

som finns i fristaden fyller motsatt funktion och representerar goda krafter. Om verket studeras efter 

kristna influenser blir det därför logiskt att se skogen som en plats med såväl onda som goda krafter 

vilket också blir synligt genom hur dess miljö skiftar beroende på hur drottningen och Snövits 

gudomliga själar påverkar den. Både Frazers teori och de kristna symbolerna visar här att skogen har 

en funktion som en förmedlare vilket stämmer helt med resultatet av den strukturella analysen. I 

Disneys version finns bara en kristen symbol som visar på att skogen är ond i form av fladdermössen, 

men inkluderas även Frazers teori så är skogen också i detta fall en förmedlare som påverkas av de 

gudomliga själarna om än i något mindre grad än i Sanders version.  

Äpplet ska troligen symbolisera sin like i Edens lustgård precis som Snövit ska vara Eva och 

drottningen djävulen. Detta blir logiskt genom diskussionen i avsnittet kring äpplet som kristen 

symbol med tanke på de likheter som finns mellan äpplena i myterna om Snövit och det i Edens 

lustgård. Utöver detta visar empirin att äpplet i Sanders version är en symbol för fullständig ondska 

vilken uppnås i och med Snövits död. En annan möjlig tolkning av äpplet hade varit att det ska 

symbolisera sexuella nöjen i Disneys och förbjuden kunskap i Sanders version. Detta är troligt 

eftersom prinsens kyss för Snövit tillbaka till livet i den första versionen men fyller inte samma 

funktion i Sanders. Det är istället en tår som klarar av att föra tillbaka Snövit och denna ska inte tolkas 

som förbunden med kärlek, enligt Sanders. Det första Sanders Snövit gör är att hålla ett tal eftersom 

hon vet att det bara är hon som kan döda drottningen. Scenen med äpplet kan därför tolkas som att det 

har gett henne en förbjuden kunskap.  Det går därav att tolka äpplet som en kristen symbol genom 

Edens lustgård eller som förbjuden kunskap eller sexuella nöjen. Alla förklaringarna verkar relevanta 

och det leder oss till slutsatsen att det kan finnas mer än ett betydelsefullt sätt att tolka dessa symboler 

på. Att äpplet ska tolkas som människans rädsla för sin död och separation från Gud känns dock inte 

aktuellt i sammanhanget. 

Prinsen i Disneys version ska sannolikt symbolisera kärlek eftersom han ger Snövit en sann kärleks 

första kyss vilket leder till hennes återuppståndelse. Men, som diskuterades i avsnittet om prinsen som 

kristen symbol, gäller detta inte för Sanders version där prinsen är utbytt mot, eller ersatt av, William 
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och sann kärlek från honom och jägaren har fått stå tillbaka för idealet av den aktiva kvinnan på 2010-

talet.  

Kungen och Snövits moder har ingen av dem en direkt symbolisk kristen betydelse men båda berörs 

av den större kristna berättelsen som är en röd tråd i Sanders version, Frazers teori. Båda karaktärerna 

kan antas symbolisera gudomliga inkarnationer som påverkar världen på ett positivt sätt liksom deras 

dotter gör.  

Den sista klara förbindelsen mellan Sanders version och kristendomen är kronhjorten som den här 

studien anser klart kan tolkas förstärka Snövits likheter med Jesus genom att vara en möjlig symbol för 

dop samt Jesu död och återuppståndelse. Det faktum att han förvandlas till fjärilar förstärker bara det 

faktum att han tjänar som en symbol för Snövits likheter med Jesus. Dessutom visar hans närvaro den 

positiva påverkan som Snövit har på miljön.  

Det finns också symboler som kan tolkas som kristna men där denna tolkningsmall känns mindre 

aktuella i sammanhanget. Dessa symboler är Snövits hjärta och att hon tänder en eld i Sanders version. 

Efter undersökande diskussion, se ovan, ska de troligen inte symbolisera sina kristna betydelser utan 

snarare att drottningen vill ha egenskaper som Snövit, fågeln och de flickor hon suger själen ur innehar 

och i eldens fall en överlevnadsförmåga och inspiration. Denna tanke om förtäring av organ är en del 

av Frazers teori som inte berör kristendomen och därför inte bör räknas som en kristen influens (Se 

Frazer 1987 [1890]:585, 588).  Dvärgarna är heller inte troliga som en symbol för kontakt med Gud 

eller fullkomlighet eftersom de snarare framställs som stökiga eller rent av brottsliga men med ett gott 

hjärta. 

Något som talar emot att de båda versionerna av Snövit ska tolkas ur en kristen kontext är att mytens 

centrala tema om avund inte förmedlas genom de kristna symboler som kan gälla för denna dödssynd. 

Avund symboliseras genom ett ormhuvud, en man med pengar, en kvinna som har fladdermusens 

öron, vingar eller en hund (Helander 1949:121; Skottene 2002:150). Ingen av dessa symboler 

uppkommer direkt i någon av versionerna. Som nämnts i diskussionen kring drottningen finns det 

indikationer som leder ditåt exempelvis att drottningen har tecknats efter en orm av Disney eller ovan 

jämförelse med ormen i Edens lustgård men som dödssynd och central konflikt i myten borde detta 

vara tydligare i ett verk om det är helt inspirerat av kristendomen (Hixon 1997:131f; Hanson Saunders 

2008:107).  

Två av de signifikanta symbolerna, jägaren och Finn, har ingen förbindelse till kristendomen och bör 

därför inte påtvingas en sådan influens. Det hindrar inte att de trots det är bärande symboler i 

berättelsen och i jägarens fall en förmedlare. 

Av denna sammanställning står det klart att det finns några bärande symboler som har starka 

förbindelser med delar av kristendomen och därför kan tolkas utifrån att de innehar en sådan influens. 

Andra symboler som Snövits hjärta och de sju dvärgarna bör inte tolkas på samma sätt, eftersom de för 

att passa en sådan ram måste tas ur sin kontext i versionen vilket inte är önskvärt. Symboler ska tolkas 

efter hur de förhåller sig till varandra och inte utifrån vad de själva kan symbolisera (Gilhus 2006:95). 
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Slutligen finns jägaren och Finn som båda är viktiga symboler men som inte förefaller vara influerade 

av den kristendomen som Helander och Skottene presenterar. Vad detta innebär är att sökande efter 

kristna influenser kan belysa delar som annars hamnar i skymundan men att helt luta sig mot det är 

inte att rekommendera.  

Det går också att göra en skillnad mellan å ena sidan symboler som genom sin symboliska betydelse 

kan vara förbundna med delar av kristendomen, exempelvis kronhjorten som symbol för dopet, och å 

andra sidan en större röd tråd i berättelserna som speglar Frazers teori vilket ger förbindelser till 

kristendomen i hur gudomliga själar påverkar naturen och måste dö när den inte längre uppfyller sina 

plikter.  

Studien ska nu ägna resten av detta kapitel till en liten sammanställning kring vilka skillnader som 

finns mellan Disneys Snow White and the seven dwarfs och Sanders Snow White and the huntsman 

samt vad dessa kan bero på. 

 

9.3 Vad beror skillnaderna i de båda versionerna på 
 

Det finns flera skillnader mellan de båda versionerna av myten. Det rör sig främst om olika karaktärer 

men också om i vilken grad naturen och de kristna elementen framställs. I Disneys version finns 

prinsen med men han är i Sanders utbytt mot William. I den senare har Williams kyss, till skillnad från 

prinsens, ingen effekt på Snövit eftersom den inte symboliserar sann kärlek. Denna skillnad hör 

samman med Snövits minskade passivitet. Som också syns genom att hon exempelvis lär sig 

självförsvar och dödar drottningen i Sanders version, vilket inte är fallet i Disneys (Disney 1937a 

01:14:00f; Sanders 2012a 45:00f, 01:48:39ff). Denna skillnad kan tolkas som ett uttryck för den 

kontext som de båda versionerna har skapats i. Det finns en skillnad mellan det vita medelklassidealet 

för kvinnorna på 1930-talet och 2010-talet i att de senare ska ta en större plats på arbetsmarknaden och 

vara mer jämställda med männen (Craig et. al 2009:1007, 1031f; Hanson Saunders 2008:70, 81) . 

Troligen är det i sampel med att tidigare versioner av Snövit har fått kritik för att ha framställt 

kvinnorollerna som passiva som har lett till Snövits ökade aktivitet och prinsens minskade betydelse i 

den senaste versionen (Hixon 1997:144). Sanders säger också uttryckligen att han ville göra en version 

där Snövit klarade av uppdraget själv och inte behövde bli kär (Sanders 2012b 01:52:00ff). Disney för 

därmed fram oskulden och kärleken starkare än Sanders. Något som uppenbarligen beror på bådas 

önskan att skildra sina samtiders idealbilder av kvinnor och män (Hixon 1997:40f; Snow White and 

the huntsman u å: 21, 24).  

Jägaren och prinsen har, trots den senares minskade betydelse, också fått en ökad närvaro i Sanders 

myt vilket kan bero på regissörens önskan att göra en film som tilltalar såväl män som kvinnor och i 

vilken samtidens människor kan identifiera sig (Snow White and the huntsman u å:21, 24). En version 

med endast kvinnliga huvudroller hade kunnat resultera i att bara den kvinnliga publiken hade relaterat 

till huvudkaraktärerna. Genom att ge jägaren och prinsen mer framträdande roller kan även den 
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manliga publiken identifiera sig. Vidare kan detta vara ett uttryck för en samtid där män och kvinnor 

idealt är mer jämställda, vilket diskuterades ovan, detta innebär att det inte bara är idealkvinnan som 

ska synas i filmen utan också idealmannen.  

En annan karaktär som inte finns med i Disneys version är kungen. Det beror troligen på kontexten 

som myterna är skapade i. Under 1980-90- talet blev det populärt att ge fadersfigurer en större plats i 

filmer (Hanson Saunders 2008:52f). Det är antagligen därför som kungen finns med i Sanders version 

och inte i Disneys. Det är förmodligen också filmmodet som har påverkat hur blodiga filmerna är. 

Ungefär samtidigt som fadersgestalten tog ett steg framåt blev det vanligt med mer skräck i 

filmbranschen. Det innebär att publiken vande sig vid detta och därför kunde Sanders använda grövre 

bilder än vad Disney gör (Hanson Saunders 2008:52f). Exempelvis förkommer inget omtalande om 

blod eller förtärande av organ i Disneys version, vilket är fallet i Sanders (Disney 1937a; Sanders 

2012a 01:10f, 14:48, 19:25f, 01:35:20f). 

Ytterligare karaktärer som tillkommer i Sanders version är Snövits mor och kronhjorten. Troligen 

lyfts modern fram för att bilda en positiv motpol mot styvmodern vilket underlättar för publiken att 

sortera det onda till styvmodern och det goda till modern, så kallad splitting (Hanson Saunders 

2008:26, 76f). Detta medför att motsättningen mellan Snövit och drottningen minskar något i 

jämförelse med Disneys myt där modern inte finns med. Syftet med att sätta in modern är därför 

troligen att göra drottningen lite mer mänsklig i jämförelse med Snövit, trots att de är motsatser, vilket 

också skulle förklara den scen som söker sig tillbaka till drottningens barndom när hon vid fönstret 

(Sanders 2012a 56:53ff).  

Kronhjortens närvaro i Sanders myt är mycket underlig eftersom han välsignar Snövit och enligt en 

viss kristen symbolkontext kan stå för dopet och att ta del av Jesus död och återuppståndelse (Sanders 

2012a 01:09:00ff). En möjlig tolkning av detta är att Sanders har blivit mer inspirerad av kristendomen 

än Disney.  Det skulle också förklara de ökade kristna uttalanden vilka i Disneys myt endast är en bön 

medan Sanders har utökat det till inte bara Fader vår utan också fler likheter mellan Snövit och Jesus, 

vilka nämns ovan, och kungens stridsrop som ska förpassa djävulensarmé till helvetet (Disney 1937 

58:09f; Sanders 2012a 03:50f, 13:25f). Att båda myterna inspirerats av delar av kristendomen är inte 

otroligt eftersom religionen funnits i USA sedan 1500-talet och enligt Riches har inspirerat stora delar 

av den västerländska kulturen (Jones och Eliande 2005b:1708; Riches 2000:100). Dessutom var 

kristendomen den religion som hade flest anhängare i Nordamerika år 2005 (Jones och Eliande 

2005b:1716). Det är därför inte förvånande att Sanders, medvetet eller omedvetet, till viss del är 

inspirerad av delar av kristendomen. Men kristendomen fanns i även i USA under den tid som Disney 

skapade sin version av myten (Jones och Eliande 2005b:1708). Hans version kan därför också ha 

inspirerats av delar av religionen. Dock verkar det, enligt studiens resultat, finns färre kristna 

influenser i Disneys verk än i Sanders. Detta kan bero på att kristendomen under 1900-talet utstod 

prövningar genom sekulariseringen (Jones och Eliande 2005b:1693). Detta kan vara orsaken till att 

Disneys version i mindre grad har influerats av delar av kristendomen och på det sättet färgats av sin 
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kontext liksom Sanders påverkats av att invånarna i USA under hans tid främst anslöt sig till 

kristendomen. Något som blir möjligt eftersom Sanders, enligt diskussionen ovan, strävade för att 

spegla sin samtid. Ett annat alternativ skulle kunna vara att regissörerna aktivt valt att ta med mer eller 

mindre inspiration från delar av kristendomen i önskan att skapa en bra film. 

Slutligen är Finn en ny karaktär som endast förkommer i Sanders version. Varför framgår inte av 

kommentatorspåret men detta kan tänkas vara ett uttryck för ett samhälle där den ideala 

medelklasskvinnan har blivit mer aktiv. Finn förekommer främst i funktionen att tjäna sin syster 

drottningen. Han kan därför demonstrera den ideala moderna kvinnans framgång i 2010-talet 

samhälle. Vidare kan han, liksom jägaren och Williams ökade roller, vara en ideal roll som män kan 

identifiera sig med eftersom Sanders ville skapa en film som samtidens publik kände igen sig i.  

Båda myterna aktualiserar Frazers teori som dock är mer betonad i Sanders version. Denna skillnad 

kan bero på att redan under 1800-talet hade problemet med växthuseffekten uppmärksammats. Frågan 

fanns uppe på tapeten men blev inte ordentligt uppmärksammad innan 1960-talet (Weart 2011). Detta 

kan förklara varför Disney hade med karaktärernas påverkan på naturen men inte i lika hög grad som 

Sanders. I Disneys samtid existerade frågan om växthuseffekten men det var inställningen att naturen 

skulle återställa det som störde den som var aktuell (Weart 2011). Något som också går att urskilja i 

Snow White and the seven dwarfs när naturen i slutänden dödar drottningen och därmed återställer det 

som har stört den (Disney 1937a 01:14:00f). Under Sanders samtid har problemet med 

växthuseffekten blivit högaktuellt med Kyotoavtalet och aktiva miljögrupper. USA har också blivit 

mer positivt inställda till denna kamp vilket kan förklara att miljön spelar en större roll i Sanders 

version än i Disneys (Craig et al. 2009:1049ff). Människors eget agerande mot naturförstörelsen 

speglas också i myten när Snövit i slutet dödar drottningen (Sanders 2012a 01:48:39ff).  

Sammanfattningsvis beror skillnaderna i versionerna på de olika kontexter som verken skapades i 

samt hur starkt regissörerna önskade framställa skillnaderna mellan Snövit och drottningen.  

 

9.4 Sammanfattande kommentarer 
 

Att analysera två versioner av Snövit efter kristna influenser har lett fram till slutsatsen att det i vissa 

fall inte är möjligt eller önskvärt. Men att det i andra fall öppnar upp en ny förståelse. Några av 

symbolerna kan ha en svag kristen förbindelse och andra en klarare. Om symbolerna betraktas ur 

verkets kontext går det att se att flera har en logisk kristen förklaring: Spegeln symboliserar troligen 

vällust, drottningen står antagligen för djävulen eller ormen i Edens lustgård, Snövit har onekligen 

starka likheter med Jesus och Eva, skogen ska tolkas som en blandning mellan ont och gott, äpplet står 

för ondska, prinsen för kärlek och kronhjorten för dopet och upptagandet i Jesu död och 

återuppståndelse. Det finns också tydliga indikationer på att blodsdropparna ska tolkas som en 

fulländelse. Dessutom finns det i båda verken spår av Frazers teori vilken skapar ytterligare likheter 

med kristendomen. Det tyder på att verket medvetet eller omedvetet har i större eller mindre grad 
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inspirerats av delar av kristendomen och sin samtid. Det ska slutligen understrykas att tolkning av 

symboler är något som varierar beroende på vem som tolkar dem. I den här studien har symbolerna 

tolkats utifrån såväl sin samtidskontext som relation med andra delar i versionerna för att försöka finna 

en så objektiv och korrekt tolkning som möjligt. Detta tillsammans med att kriterierna grundas på en 

vetenskaplig metod är ett försök till objektivitet med medvetenhet om att en sådan aldrig helt kan 

uppnås (Gilhus 2006:95f, 103).  

 Verken kan tolkas på många olika sätt, som tidigare forskning visat, och den här studien utger sig 

inte på något sätt för att ge ett slutgiltigt svar på hur versionerna bör betraktas, utan lyfter på flera 

ställen upp att det kan finnas andra faktorer som har påverkat varför myterna ser ut som de gör 

exempelvis regissörens önskan att använda en specifik teknik för att fängsla publiken och skapa en bra 

film. Istället ska resultatet betraktas som ett nytt betraktelsesätt som aktualiserar Riches argument att 

den västerländska kulturen har inspirerats av kristendomen men att det är upp till människor att ta vara 

på denna kunskap och inte låta den falla i glömska (Riches 2000: 100, 117f). Detta aktualiserar inte 

bara vidare forskning om hur religioner uttrycks i andra filmatiserade myter utan även om andra 

religioner har inspirerat Snövit? Det ger också en inblick i vikten av att i skolans undervisning belysa 

och diskutera hur kristendomen tar sig uttryck i de filmer som eleverna ser. Det är trots allt så att 

kursmålen för religionskunskap 1 förespråkar att elever ska känna till hur kristendomen uttrycker sig 

och kännetecknas i såväl deras egen som en historisk kontext (Skolverket 2011). 

 

10. Sammanfattning 
 

Läppar röda som blod- en strukturell analys av kristna symboler i Walt Disneys och Rupert Sanders 

versioner av Snövit är en kandidatuppsats som har syftat till att undersöka om kristendomen har 

påverkat de signifikanta symbolerna i två versioner av Snövit och om denna påverkan har ändrats över 

tid. Begreppet symbol ska i denna studie förstås som flertydiga tecken som får sin betydelse i 

förhållande till varandra (Gilhus 2006:95f). De båda versionerna som valts ut är Walt Disneys Snow 

White and the seven dwarfs (1937) samt Rupert Sanders Snow White and the huntsman (2012). Utifrån 

detta syfte formulerades frågeställningen: 

- Vilka är de signifikanta symbolerna i myterna om Snövit? 

- Har dessa inspirerats av kristendomen?  

- Finns det någon skillnad mellan symbolerna i de båda versionerna och 

deras betydelser?  

- Vad kan denna eventuella skillnad bero på?  

För att nå svar på dessa frågeställningar betraktade studien de båda filmatiseringarna av Snövit som 

myter. Begreppet myt ska i detta sammanhang förstås som en kulturellt skapad berättelse som hålls för 

realistisk och vägvisande av människor och vilken får sin trovärdighet genom att hänvisa till att något 

bortom gränserna för naturvetenskapen påverkar kulturen eller samhället (Arvidsson 2007: 59ff, 69). 
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Snövit klassificeras som myt enligt denna definition genom att enligt Zipes hantera den grundläggande 

mänskliga problematiken kring hur kvinnor ska förhålla sig gentemot varandra i konkurrensen kring 

en man (Zipes 2006: 135). Berättelserna löser detta problem genom att hänvisa till att övernaturliga 

krafter påverkar Snövit och återupplivar henne från döden. När de båda versionerna definierats som 

myter kan den första frågan besvaras genom användandet av Claude Lévi-Strauss strukturalistiska 

analys. Denna metod syftar till att lyfta fram de grundläggande byggstenarna, eller i studiens fall de 

signifikanta symbolerna, i myten (Podemann Sørensen och Warburg 1999:63). Genom denna metod 

kunde de symboler som är viktiga för mytens handling tas fram. Därmed framgick att de signifikanta 

symbolerna i Disneys version av Snövit var den magiska spegeln, drottningen, Snövit, jägaren, 

skogen, dvärgarna, äpplet och prinsen. Samtliga av dessa symboler är också signifikanta för Sanders 

som dock har valt att ändra prinsens roll till hertigens son William. Dessutom har antalet signifikanta 

symboler ökat i den senaste versionen till att också inkludera kungen, Snövits mor, kronhjorten och 

Finn.  

För att besvara frågan om de olika symbolerna har inspirerats av kristendomen användes två böcker 

kring kristna symboler av Ragnar Skottene och Dick Helander samt Sir James G. Frazers teori om den 

döende och återuppstående guden. Enligt Frazers teori påverkar regenten rikets natur genom att vara 

en mänsklig inkarnation och därmed inneha en gudomlig själ. När härskaren är vid god hälsa och tar 

väl hand om sin själ frodas riket. Men när regenten missköter sin själ, blir sjuk eller gammal kommer 

det att påverka dennes gudomliga själ och därmed också naturen. När detta sker eller efter en viss tid 

måste härskaren dö för att dennes gudomliga själ ska kunna gå vidare till en frisk efterträdare som kan 

vårda den på ett korrekt sätt. Denna teori får sin förbindelse till kristendomen genom att Frazer har 

tolkat Jesus som en mänsklig inkarnation som offrades för att en gudomlig själ skulle kunna vandra 

vidare till en hälsosam efterträdare (Frazer 1987 [1890]:207f, 317, 585, 588). Utifrån denna teori och 

de båda böckerna om kristna symboler fann studien att några av de signifikanta symboler som finns i 

myterna troligen har blivit inspirerade av någon form av kristen åskådning. Det handlar om symboler 

som enligt Helander och Skottens böcker kan ha en kristen betydelse och som sådana passar inom 

ramen för verken. Detta innebär att den betydelse som symbolen kan ha inom en del av den kristna 

symbolvärlden är kompatibel med hur symbolen förhåller sig till andra symboler i myterna. De 

symboler som enligt studien troligen är påverkade av en kristen influens är spegeln som symbol för 

vällust, drottningen som djävulen och ormen i Edens lustgård, Snövit som Jesus och Eva, skogen som 

en blandning mellan ont och gott, äpplet som symbol för ondska, prinsen som symbol för kärlek och 

kronhjorten för dopet och upptagandet i Jesu död och återuppståndelse. De tre återkommande 

blodsdropperana i Sanders version ska troligen också tolkas som fullständighet uppnådd genom 

Snövits seger över drottningen. Dessutom placeras kungen och Snövits mor bland dessa symboler 

genom tillämpning av Frazers teori. Genom denna teori är detta också möjligt att befästa Snövit och 

drottningen som än mer influerade. Detta innebär att myterna både har en kristen influens bunden 

direkt till vissa symboler samtidigt som en annan del är förbunden till myternas genomgående röda 
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tråd genom Frazers teori. Andra symboler skulle kunna vara inspirerade av den del av kristendomen 

som Helander och Skottene belyser men är troligen inte det eftersom en sådan tolkning skulle gå emot 

deras funktion inom verket. Dessa symboler är Snövits hjärta, att hon tänder en eld i Sanders version 

och dvärgarna. Slutligen finns det signifikanta symboler som inte har någon kristen influens vilket i 

det här fallet är jägaren och Finn. Värt att notera är också att myternas huvudtema i form av 

avundsjuka inte presenteras genom några direkta kristna symboler för denna dödssynd. 

Trots att de båda myterna handlar om Snövit så finns det några skillnader mellan dem. Bland annat 

att Sanders har valt att byta ut prinsen, som förekommer i Disneys version, mot hertigens son William 

samt att det i den senare versionen tillkommit symboler i form av kungen, Snövits mor och 

kronhjorten. Dessutom visar studiens resultat att naturen framställs som mer central i Sanders version 

än i Disneys. Båda verken är enligt analysen troligen inspirerade av kristendomen. Enligt resultatet 

gäller dock detta i högre grad för Sanders än Disneys version.  

Samtliga av dessa skillnader kan förklaras genom den förändrade kontexten och skaparnas önskan att 

spegla sin samtid (Hixon 1997:40f; Snow White and the huntsman u å:24). På 2010-talet har normen 

för den vita medelklasskvinnan utvecklats till ett mer aktivt ideal än under 1930-talet vilket speglas i 

skillnader i Snövits och prinsens roller (Craig et. al 2009:1007, 1031f; Hanson Saunders 2008:70, 81). 

En viss skillnad mellan verken kan också vara förbunden med regissörernas önskan att skapa ideala 

roller som deras samtids publik kunde identifiera sig med (Snow White and the huntsman u å:21, 24). 

Detta i samspel med ändringar av idealbilden för såväl könen som relationen mellan dem är troligen 

anledningen till varför Jägaren, William och Finn har fått centrala roller i Sanders verk. Dessutom har 

skräck och närvarande fadersfigurer blivit mer centrala under den tid som skiljer de båda myterna åt 

vilket medför att Sanders version har grövre scener än Disney och en framträdande fadersfigur i form 

av kungen (Hanson Saunders 2008:52f). Sanders val att inkludera Snövits mor kan vara ett försök att 

framställa drottningen som mänskligare (Hanson Saunders 2008:26, 76f). Skillnader i hur delar av 

kristendomen verkar ha inspirerat myterna kan vara ett medvetet val av regissörerna i syfte att skapa 

en bra film. En annan tänkbar anledning till att Sanders framstår som mer inspirerad av kristendomen 

exempelvis genom att inkludera kronhjorten är att religionen under 1900-talet mötte motgångar i form 

av sekulariseringen medan det under Sanders tid var den största religionen i USA (Jones och Eliande 

2005b:1693, 1716). Något som kan ha påverkat regissörerna som enligt analysen önskade spegla sina 

samtider. Den ändrade kontexten har också medfört att växthuseffekten gått från en periferi fråga 

under 1930-talets USA till ett högaktuellt ämne (Craig et al. 2009:1049ff; Weart 2011). Även detta har 

troligen påverkat Sanders myt till en större betoning av miljön. Skillnaderna beror därav på 

regissörernas val och kontexter.  

Som tidigare forskning har visat finns det en mängd olika sätt att analysera berättelserna om Snövit. 

Resultatet av denna studie tyder på att delar av kristendomen kan ha influerat båda myterna men att 

endast betrakta verken efter denna påverkan ger ingen fullständig bild utan studien ska snarare 

betraktas som ett nytt sätt att analysera myterna och ett komplement till andra tolkningar. Studien kan 
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bidra med att kunskap om hur denna del västerländsk kultur medvetet och omedvetet har influeras av 

kristendomen inte faller i glömska. En poäng som är viktig att lyfta fram i religionsundervisningen på 

gymnasieskolan vilken syftar till att belysa för eleverna hur kristendomen uttrycker sig och 

kännetecknas i såväl deras egen som i en historisk kontext (Skolverket 2011).  
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12. Bilagor 
 

Bilaga 1- Signifikanta symboler  
 

 

Disneys version 

Snövit Drottningen 

Den magiska spegeln Dvärgarna 

Prinsen Äpplet 

Skogen Jägaren 

 
 

Sanders version 

Snövit Drottningen 

Den magiska spegeln Dvärgarna 

William Äpplet 

Skogen Jägaren 

Kronhjorten Kungen 

Snövits moder Finn 
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Bilaga 2- Kategorier 
 

Disneys version av Snövit 

Positiva symboler Negativa symboler Positiva drag Negativa drag 

Snövit Drottningen Snövit Drottningen 

Dvärgarna Äpplet Dvärgarna Äpplet 

Prinsen Den magiska spegeln Prinsen Den magiska spegeln 

 
 

 

 

Sanders version 

Positiva symboler Negativa symboler Positiva drag Negativa drag 

Snövit Drottningen Snövit Drottningen 

William Finn William Finn 

Kungen Den magiska spegeln Kungen Den magiska spegeln 

Kronhjorten Äpplet Kronhjorten Äpplet 

Snövits moder  Snövits moder  
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Bilaga 3- Strukturell analys 

 
 

Disneys version av Snövit 
 

 

 

 

Sanders version 

 

 

 
 

Positiva 
symboler 

Förmedlare Negativa 
symboler 

Positiva 
drag 

Förmedlare Negativa 
drag 

Snövit Skogen Drottningen Snövit Skogen Drottningen 

Dvärgarna Jägaren Äpplet Dvärgarna Jägaren Äpplet 

Prinsen  Den magiska 

spegeln 

Prinsen  Den magiska 

spegeln 

      

      

      

      

Positiva 
symboler 

Förmedlare Negativa 
symboler 

Positiva 
drag 

Förmedlare Negativa 
drag 

Snövit Jägaren Drottningen Snövit Skogen Drottningen 

William Skogen Finn William Jägaren Finn 

Kungen Dvärgarna Den magiska 

spegeln 

Kungen Dvärgarna Den magiska 

spegeln 

Kronhjorten  Äpplet Kronhjorten  Äpplet 

Snövits moder   Snövits mor   

      

      


