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     The purpose of this paper is to examine how the portrayal of the Disney princesses have 
changed over time, we looked at eleven movies with a total of twelve different 
princesses. We wanted to see if there were any stereotypical roles of women in Disney 
movies and we wanted to see when the most obvious change occured in the portrayal of 
the princesses. This paper has used the method of qualitative content analysis using a 
semiotic and narrative analysis with the help of the actant model. We have selected 
different characteristics and categories that we looked for in the movies. These features 
and categories include various stereotypical roles of characters and what chores the 
princesses perform in their homes. This paper has applied the theories in the subjects of 
gender, stereotypes and feminist analyzes of Disney movies. From our analysis we 
concluded that there were clear differences between the older and newer movies. The 
women in the first movies only dreamed about finding a man but in the later movies she 
had other goals and dreams beside finding a man. The princesses in the newer films are 
more independent than the older princesses when they constantly needed help from a 
man. We could then draw the conclusion that the prinsesses in the first movies were 
very stereotypical feminine and the prinsesses in the newer movies are more 
independent and brave. 
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1 Inledning 
 

Queen: Because you've been so good to poor old Granny, I'll share a secret with you. 

This is no ordinary apple, it's a magic wishing apple. 

Snow White: A wishing apple? 

Queen: Yes! One bite, and all your dreams will come true. 

Snow White: Really? 

Queen: Yes, girlie. Now, make a wish, and take a bite. 

Snow White: Oh, I feel strange. 

[Starts gasping for air] 

- Snövit och de sju dvärgarna (1937) 

 

I detta citat från Disneys allra första långfilm Snövit och de sju dvärgarna från 1937 ser 

vi hur den naiva Snövit enkelt går på främlingens lovord. Det enda den gamla tanten 

behöver säga är att Snövits drömmar kommer gå i uppfyllelse om hon tar en tugga av 

hennes äpple, som i detta fallet är förgiftat, och den enda dröm Snövit har är att få träffa 

sin prins igen. Ett återkommande tema i Disneys filmer är en prinsessa som önskar att 

hennes dröm ska gå i uppfyllelse och att hennes drömprins ska komma och rädda henne. 

I de äldre Disneyfilmerna handlar det oftast om att prinsessans enda dröm är att få sin 

prins och att hon inte heller verkar vara kapabel till att se till själv så att drömmen går i 

uppfyllelse. Från den naiva och hjälplösa Snövit till den modiga och självständiga Elsa i 

Frost från 2013, förändringar har skett men frågan är hur denna förändring har tagit 

form.  

 

1.2 Problembakgrund 

Walt Disney, grundaren av The Disney company, har från sin start under tidigt 1930-tal 

till sin död 1966 fått stor uppmärksamhet (Wasko 2001: 6). Även efter sin död 

uppmärksammas han och hans namn lever kvar med filmerna. Den första figuren som 

Walt uppfann åt The Disney company var Mickey Mouse som blev en stor succé och år 

1928 kom Steamboat Willie. Disneys första animerade långfilm Snövit och de sju 

dvärgarna kom 1937 och företaget växte och blev större och större. The Disney 

company forsatte att producera film efter film och succén var en faktor. Disney har fått 
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mycket kritik genom åren för att använda sig av stereotyper och kvinnoförnedrande 

porträtt i sina filmer. Keisha L Hoerrner har genomfört en studie där hon drar slutsatser 

som att kvinnorna porträtteras som svaga, forntida och okapabla till att vara 

självständiga i Disneyfilmer (refererad i Wasko 2001: 9, 15, 132 F).  
 

Genom filmhistorien har det till största del varit män som skrivit och stått bakom det 

mesta filmskapandet, vilket har gjort att filmerna producerats ur en manlig synvinkel. 

Ofta i filmer brukar kvinnans roll bygga på hennes utseende och hur hon beter sig runt 

männen, hon är där för att skapa problem för männen eller bara för att vara sexig. Även 

när kvinnan är huvudrollen i en film kommuniceras det ofta ut som om hon är förvirrad, 

hjälplös eller i fara och dessa roller är nästan de enda vi ser kvinnor ha i filmer. Många 

filmskapare använder samma gamla stereotyper för könsroller hela tiden och detta 

måste ändras för att istället ge plats åt mer moderna könsroller. Det blir en ond cirkel 

där kulturen påverkar filminnehållet som i sin tur påverkar kulturen. Att ändra 

stereotyperna som används i filmer kan öppna upp en helt ny filmvärld, vilket också 

skulle skapa nya manliga och kvinnliga förebilder (Thornham 1999: 14 F, 19). 
 

Stereotypisering och kvinnoförnedrande porträttering är ett väldiskuterat ämne vad det 

gäller Disneyfilmer. Taliah Pollack (2014, 8 februari) diskuterar i sin blogg kring hur de 

kvinnliga huvudrollsinnehavarna Snövit, Törnrosa och Askungen är passiva offer i sina 

berättelser. De väntar på sin prins som ska komma och rädda dem, och som Taliah 

skriver “Kvinnornas drömmar realiseras istället genom männens bekräftelse”. Vidare 

diskuterar hon kring att kvinnorna i Disneyfilmerna har blivit mer och mer självständiga 

men det är först i filmen Modig som den kvinnliga huvudrollsinnehavaren porträtteras 

som en helt självständig flicka. Här finns det inte heller någon prins som hon trånar 

efter vilket alltid finns i de tidigare filmerna. En Disneyfilm som också bryter normen är 

Prinsessan och grodan där vi för första gången ser en mörkhyad prinsessa som drömmer 

om att öppna en egen restaurang. I Brooks Barnes artikel i The New York Times (2009, 

29 maj) om Prinsessan och grodan diskuteras det kring hur denna film trots allt ändå är 

full av stereotyper då berättelsen utspelar sig i New Orleans med inslag av jazz och 

vodoo. Även i denna film porträtteras inte huvudrollen Tiana som helt självständig då 

hon får hjälp av prins Naveen genom filmens gång och det hela avslutas med att de båda 

blir tillsammans i slutet. Tvåsamheten mellan en man och en kvinna tycks vara ett 

återkommande tema i Disneyfilmerna. 
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1.2.1 Problemformulering 

Det finns mycket kritik kring Disney och dess kvinnoporträttering. Vi har därför valt att 

genomföra en undersökning kring hur prinsessorna med en huvudroll i elva olika 

Disneyfilmer porträtteras, samt om det har förändrats över tid. Vi vill undersöka om det 

finns stereotypa roller av kvinnan i de olika filmerna och om man kan urskilja speciella 

karaktärsdrag och beteenden hos huvudrollsinnehavarna. Vi vill undersöka hur 

förändringen har sett ut över tiden och när man kan se att den största förändringen sker.  
 

Detta ämne är intressant att undersöka då många generationer är uppväxta med och har 

påverkats av Disneyfilmerna genom åren och vi skolas in i hur kvinnornas roller 

kommuniceras ut i media och hur de ska vara enligt normerna. Samhällets normer 

speglas i Disneyfilmerna och Disneyfilmerna bekräftar normerna i samhället som vi 

som publik sedan tar efter. Det är intressant att se om rollerna har förändrats 

tillsammans med samhällets utveckling. Hur könen kommuniceras i media är ett 

högaktuellt ämne och ett stort samhällsproblem och vi tycker det kan vara intressant att 

titta på detta ur ett filmperspektiv, i detta fall Disneyfilmer. Vi avser att diskutera hur de 

kvinnliga könsrollerna porträtteras i dessa elva olika Disneyfilmer och vi vill kunna dra 

slutsatser kring hur de har porträtterats olika genom åren. Vi vill kunna dra slutsatser 

om hur kvinnoidealet har förändrats över tiden i samband med samhällets ideal och 

normer. Vi vill få svar på vår undersökning genom att göra en kvalitativ innehållsanalys 

av dessa elva filmer, vilket vi vill genomför med hjälp av en semiotisk och en narrativ 

analys. Vi tänker också använda oss av teorier och tidigare forskning inom genus, 

Disney, stereotyper och feministiska analyser av film och Disney för att styrka det vi 

själva undersöker och kommer fram till. 
 

1.2.2 Syfte och frågeställning 

Denna studies syfte är att undersöka hur kvinnliga prinsesshuvudrollsinnehavare har 

porträtterats under årtionden i Disneyfilmer, från 1937 års film Snövit och de sju 

dvärgarna till Frost, 2013.  
 

- Vad finns det för stereotypa roller av kvinnan i de Disneyfilmer med en kvinnlig 

prinsesshuvudroll som vi har valt? 

- Hur har porträtteringen av de kvinnliga prinsesshuvudrollerna förändrats över åren? 

- När kan man se den tydligaste förändringen av hur kvinnor gestaltas i Disneyfilmerna? 



  
 

4 

 

2 Teori och tidigare forskning 

 

2.1 Genus i film och omvärldspåverkan 

1975 skrev Laura Mulvey sin artikel “Visual pleasure and narrative cinema” som hade 

en stor påverkan på feministiska filmstudier och argumenten hon framförde i artikeln 

grundades i en rad olika psykoanalytiska koncept och antaganden. Mulvey beskriver the 

male gaze som i korta drag innebär att många filmer är gjorda ur en manlig synvinkel 

och ses ur mannens perspektiv. Mulvey menar att ett av nöjena med att se en film är att 

tittaren ser sig själv som en av karaktärerna och identifierar sig med den personen. Hon 

menar att könen har delats upp i den aktiva mannen och den passiva kvinnan (refererad i 

Gauntlett 2008: 41). Att se på film tillfredsställer det mänskliga behovet av att man 

behöver identifiera sig med andra, som i detta fall innebär att identifiera sig med vem 

och vad som visas på skärmen. Enligt Mulvey liknar detta den så kallade “spegel fasen” 

man har i barndomen som beskrivs av den franska psykoanalytikern Jacques Lacan. 

Fasen kommer i den del av utveckling där barnet börjar känna igen sin egen spegelbild, 

men barnet ser då sin spegelbild som en mer maktful och perfekt version av sig själv. 

Filmupplevelsens likheter med fasen kommer från filmtittandet då man får känslan av 

allsmäktighet genom identifikationen med den perfekta karaktären på skärmen. Mulvey 

menar på att det i Hollywoods filmer är vanligt att kvinnor får fungera som erotiska 

objekt som den manliga publiken kan lusta efter och de är även objekt för den manliga 

huvudrollsinnehavaren som den manliga publiken kan identifiera sig med. 

Kameravinklar och rörelser gör att publiken kan titta genom mannens ögon eller vara 

honom och titta på henne, filmerna visar alltså kvinnorna som objekt utifrån den 

manliga synvinkeln, eller the male gaze (Van Zoonen 1994: 89). De kvinnliga 

karaktärerna är inte viktiga i filmer och rollen finns bara till för att driva den manliga 

karaktären framåt i handlingen. Exempel på detta är filmen Die Hard (1990) där 

huvudkaraktären Johns fru är i fara och han blir motiverad till att göra vad som helst för 

att rädda henne och på så sätt visa vilken stor hjälte han är. Mulvey menar att även de 

kvinnliga tittarna ser filmerna utifrån den manliga huvudkaraktärens ögon, de kan inte 

ha sin egen synvinkel utan måste se mannen som tittar på en kvinna. Det är männen som 

tittar på kvinnor och kvinnor som ser sig själv bli tittade på (refererad i Gauntlett 2008: 

41). 
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George Gerbner (refererad i Gripsrud 2011) genomförde en undersökning kring 

långtidseffekterna av Tv tittande i USA som han sedan jämförde med en enkätstudie 

kring individers syn på verkligheten. De kom fram till att verklighetsförståelsen 

påverkas på lång sikt, detta har kallats för kultiveringsteorin. Teorin menar att 

människor inte blir påverkade till att vilja bli exempelvis mer våldsamma av att titta på 

nyheterna utan de blir istället mer oroliga av det. Denna teori ses som en intressant 

hypotes som är svår att avskriva och bekräfta. Kultiveringsteorin har inspirerat till mer 

forskning kring mediernas makt och påverkan vilket är ett ytterst komplicerat ämne. 

Gerbners teori förklaras vidare under begreppet kultivation (Fiske 2010: 199). Det 

handlar om hur massmedierna står i relation till kulturen och han kallar då denna 

relation för en odling, där det är medierna som odlar in värderingar och attityder i en 

kultur. Medierna skapar inte värderingarna utan de finns redan där men de hjälper 

kulturen att upprätthålla och anpassa värderingarna och sprida dem bland medlemmarna 

inom kulturen.  
 

Giddens har skrivit om reflexivitet och identitet som refereras i Gauntlett (2008: 107) 

och beskriver då personers egna identitet som något man skapar själv istället för att det 

skulle vara ärvt eller något som bara händer. Alla skapar och behåller sina egna 

biologiska berättelser om vem man är och hur man blev som man är nu. Giddens (ibid: 

117 F)  har studerat självhjälps böcker för att se in i de mest populära sätten att 

diskutera vårt moderna levnadssätt. Dessa böcker är den mest uppenbara och självklara 

leverantören av olika råd om livet, men även många andra former av populärkultur ger 

oss idag bilder av hur bra relationer ser ut, vad som är bra i livet och gör det värt att leva 

och vad som är vackert. Många karaktärer i filmer har väldigt klara mål i livet som vi 

förväntas identifiera oss med. Massmedierna har i det moderna samhället haft stor 

betydelse för hur människor ser sig själva och hur deras önskvärda identitet ser ut. Det 

är alltså massmedierna som är med och skapar de idealen  människor identifierar sig 

med och hur de skulle vilja vara som personer. Även när det gäller relationer  har 

massmedierna ett stort inflytande på människor, vi uppmuntras att reflektera över våra 

relationer både i tidningar, filmer och självhjälps böcker. De idéer och den information 

vi får från medierna reflekterar inte bara den sociala värld vi lever i utan är även med 

och skapar den, medierna har dessutom en central roll i skapandet av modern 

reflexivitet (Ibid: 107). Exempel på detta är att karaktärerna i Disneyfilmerna med deras 

beteende och deras relationer blir våra ideal för hur vi önskar att vi själva kunde vara 
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som människor. Men frågan är då om dessa karaktärer och deras relationer verkligen 

utgör bra ideal att eftersträva? 

 

2.2 Stereotyper 

I filmer finns det en rad olika stereotyper som används mycket frekvent och det finns 

även stereotyper speciellt för Disneyfilmer. Margareta Rönnberg (2001:40) beskriver att 

det går att finna olika mönster som ofta återkommer i Disneyfilmer. De använder sig av 

samma mönster av olika stereotyper i filmerna och dessa mönster kan delas in i tre olika 

grundtyper som är djurfabler, undersagor och husdjursbiografier.  
 

Djurfabler 

Djurfabler är den äldsta genren inom Disney som går ut på att de gör mänskliga 

karaktärsdrag hos djur. Dessa filmer är väldigt moraliska och ska lära barnen som tittar 

vad de får eller inte får göra, exempel på filmer i denna kategori är Bambi (1942), 

Oliver och gänget (1988), Lejonkungen (1994) och Pinocchio (1940). Filmerna handlar 

om en pojke som ska utvecklas från ett klumpigt barn till äldre, mognare och mer 

kompetent. Det är pojken själv som ska växa till sig och själv klara av problemet, men 

har han olika manliga medhjälpare (ibid: 40 F). 
 

Undersagor 

Rönnberg beskriver sedan denna genre som även kan kallas för fesagan som med sin 

magi och lyckliga slut ofta används till att uppmuntra ungdomar när de ska frigöra sig 

från sina föräldrar. Exempel på filmer i denna kategori är Aladdin (1992), Askungen 

(1950), Ringaren i Notre Dame (1996) och Skönheten och odjuret (1991). 

Huvudpersonen i dessa filmer är vanligtvis en ung flicka i tonåren som inte kan finna 

sitt rätta jag på grund av en ond modergestalt. Hon tvingas då ut i världen där hon söker 

skydd hos andra som kan ge henne bekräftelse om hennes positiva sidor och själv kan 

hon fantisera om att hitta sin drömprins. Tonårsflickan behöver hitta sig själv och sin 

rätta identitet vilket hon får genom att bli bekräftad av andra, då andra ser henne som en 

ung kvinna istället för mammas lilla flicka. Huvudrollen i undersagor får bekräftelse om 

sin identitet genom andra hela tiden, både positiv och negativ bekräftelse, vilket lätt gör 

att hon kan framstå som en passiv person som måste räddas och kan ses som en hjälplös 

kvinna. Hon färdas relativt ensam och har inte alltid någon vid sin sida som pojkarna i 

djurfablerna, vilket gör att drömprinsen blir hennes enda sätt att komma ut ur 

ensamheten (ibid: 41 F). 
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Husdjursbiografier 

Disneys husdjursbiografier handlar om mod och list i ett miniatyr samhälle där man 

håller sig undan från de stora människorna. De små husdjuren lever självständigt i sin 

egen värld och exempel på dessa filmer är Bernad och Bianca (1977), Lady och Lufsen 

(1955), Mästerdetektiven Basil Mus (1986) och Aristocats (1970). Filmerna delas av ett 

par av samma ras men från olika delar av samhället där en yttre fiende tar ut en eller 

båda på äventyr utanför det skyddande hemmet (ibid: 43 F). 
 

I boken Tv är bra för barn (Rönnberg & Wennberg 1997: 124 FF)  nämns det om sju 

olika stereotypt feminina rolltyper i filmer: 
 

1. Skönheten 

Den vackra prinsessan med ett vackert omslag men ett tomt inre. Det som är viktigt är 

utsidan och hur hon ser ut snarare än hur hon är som person. Hon gör sig vacker för sig 

själv men även för att få sin drömprins.  
 

2. Bruden 

Denna karaktär har ständigt mannen i tankarna, det kan vara en speciell man eller män i 

grupp som ger beskydd. Hennes utseende och handlingar söker ständigt bekräftelse från 

mannen och om han gillar det eller inte, om inte är hon beredd att anpassa sig. Hon är 

vacker och omtänksam mot de små. 
 

3. Modern 

Hon tar hand om alla i sin omgivning, är omtänksam och hjälper alltid till. Hon tänker 

inte på sig själv utan det som är viktigast för henne är andras lycka och deras säkerhet, 

speciellt barnens.  
 

4. Den självständiga (yrkes) kvinnan 

Denna karaktär klarar det mesta på egen hand och hon är mer vacker på ett vuxet vis. 

Hon är ansvarsfull och intelligent och har ett eget liv. Trots detta ingår hon ofta i en 

större gruppgemenskap.  
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5. Horan/ häxan 

En självupptagen och kall karaktär som även kan vara förförisk och slug och på detta 

sätt får hon sin vilja igenom. Denna kategori passar in på kvinnliga skurkar i 

barnberättelser, exempelvis den elaka styvmodern i Askungen eller drottningen i Snövit.  
 

6. Den fogliga flickan 

Hon vill vara alla till lags och är alltid vänlig och glad. Denna karaktär ses som svag 

och följer alla regler och order hon får men är omtyckt av alla.  
 

7. Hönshjärnan/ huskorset  

Denna karaktär är inte kapabel till att vara självständig och hon är ständigt i behov av att 

bli räddad av mannen. Hon är virrig och skäller ofta på sin man.  
 

Denna studie ska använda dessa sju feminina rolltyper som kategorier i analysen av de 

tolv prinsessorna med några få ändringar (Se Bilaga A). Dessutom har vi lagt till två 

nya rolltyper som passar till denna studie, vilket är den vackra och smarta och den 

modiga. Dessa två nya rolltyper ska då passa in som ett kompliment till de rolltyper som 

redan skapats. Den vackra och smarta passar in på de prinsessor som har ett vackert 

utseende men där fokus ligger mer på hennes personlighet än yttre egenskaper. Den 

modiga är en rolltyp för den som är både modig och intelligent, hon klarar sig oftast 

själv men kan ibland behöva hjälp från andra. 
 

När vi människor träffar en person, läser en bok eller ser en film drar vi slutsatser om 

denna person, bok eller film som grundar sig i stereotyper vi människor ser som 

vedertagen praxis. Detta grundar sig i de myter som vi skapat genom historien och 

samhällets utveckling. Roland Barthes (2004: 201 F) förklarar myter som en form av 

kommunikationssystem, som ett meddelande, och genom att använda myter ger man 

något en betydelse. Vi kan förstå gamla myter men ingen myt håller för evigt, det är 

genom människans historia som en verklighet går över till att bli ett yttrande och varje 

myt har en historisk bakgrund eftersom den inte bara kan uppstå utan anledning. 

Barthes menar att det är själva myten som är ett yttrande och att detta är ett slags 

meddelande som kan visa sig både muntligt, skriftligt, i fotografier, filmer, teater, 

reklam med mera. Barthes förklaras myter som ett slags språk vi har laddat med olika 

betydelser som tas för givna, för att förstå betydelsen behöver man ta sig bort från 

objektet och distansera sig. Han menar att myter inte handlar om några gamla berättelser 
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utan om texter och fenomen som förmedlar föreställningar om hur verkligheten beter 

sig. Sättet vi ser på skönhet är en myt som vi genom människans historia har skapat, det 

är genom de gamla idealen för hur skönhet ska vara som denna myt har skapats. Kan 

denna skönhetsmyt passa in på hur prinsessor porträtteras i Disneyfilmer? Det skulle i 

så fall vara de gamla skönhetsidealen som använts vid skapandet av dessa prinsessor 

(refererad i Østbye et.al. 2004: 66). 
 

2.3 Feministiska analyser av Disney 

Det finns flera olika undersökningar som rör temat feminism i Disneyfilmer. Towbin et. 

al. (2008) har med sin studie av 26 stycken Disneyfilmer kommit fram till fyra olika 

teman som de kvinnliga karaktärerna passar in under: a) en kvinnas utseende värderas 

mer än hennes intellekt, b) kvinnorna är hjälplösa och behöver skydd, c) kvinnor är 

duktiga i hushållet och kommer sannolikt att gifta sig och d) överviktiga kvinnor är fula, 

otrevliga och ogifta. De kom fram till att i 15 av de 26 filmerna var kvinnans utseende 

mer värderat än hennes intellekt. I sex filmer visades exempel där kvinnan värderades 

både för utseende, intellekt och prestationer. De fann även att kvinnorna var hjälplösa 

och behövde skydd i 11 av de 26 filmerna och i 10 filmer var de både hjälplösa, i behov 

av skydd och hjältemodiga. I 15 filmer utförde kvinnorna hushållssysslor och gifte sig 

och i endast två filmer sågs inte giftemål som det ultimata målet. Överviktiga kvinnor 

presenterades illa i fyra av filmerna. Wiersma (refererad i Towbin et. al., 2008) har 

genom sin undersökning av 16 animerade Disneyfilmer kommit fram till att 

könsporträtteringen i de filmerna inte har förändrats i takt med samhällets utveckling. 

Hon menar att de fortfarande använder samma slags stereotyper som i den första filmen 

från 1937. Hon har även tittat på hur många olika kategorier av arbeten hon kunde hitta 

för männen respektive kvinnorna i filmerna. Hon fann att det endast fanns fyra 

kategorier för kvinnorna och hela 26 kategorier för männen. När hon tittade på 

kategorier av arbeten utförda i hemmet för männen respektive kvinnorna fann hon 24 

kategorier för kvinnorna och endast fyra för männen.  
 

England, Descartes och Collier-Meek (2011) har genomfört en undersökning som heter 

Gender Role Portrayal and the Disney Princesses där de genom en kvantitativ 

innehållsanalys undersöker hur kvinnliga respektive manliga karaktärer framställs i 

Disneyfilmer. De har tittat på olika stereotyper och dessa hör till den kvinnliga 

karaktären: fysiskt svag, lydig, visar känslor, bryr sig om sitt utseende, kärleksfull, 

omhändertagande, känslig, trevande, hjälpsam, besvärlig, ängslig, skamsen, slänger sig 
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ner gråtandes, beskrivs som fysiskt attraktiv av andra, frågar efter hjälp och tar emot 

hjälp, ett offer. De kom fram till att de första tre prinsessfilmerna, Snövit och de sju 

dvärgarna, Askungen och Törnrosa uppfyllde många utav de stereotypa variablerna: 

Kärleksfull, hjälpsam, besvärlig, ängslig, trevande och beskrivs som söt. De kunde i 

studien se att dessa tre prinsessor ägnade sig mycket åt att ta hand om hemmet. De fann 

dock att detta har förändrats i de senare prinsessfilmerna Pocahontas och Mulan vilket 

de kopplar samman med feministrörelsens intåg på 1970- talet. I Den lilla sjöjungfrun 

visade Ariel på en mer självständig karaktär men hade fortfarande många av de 

feminina stereotyperna kvar. I boken Understanding Disney (Wasko 2001: 132 FF) 

analyseras bland annat Ariel och hon beskrivs som en sensuell, aggressiv, äventyrlig 

och självständig tonåring. Detta i jämförelse med Snövit som beskrivs som en blyg, 

naiv, oskyldig och moderlig karaktär. De har gemensamt att de båda är omringade av 

manliga karaktärer, de är missnöjda med sina liv, saknar en moder och de vill ha 

drömprinsen. Ariel ses dock som en mer intelligent och upprorisk karaktär i jämförelse 

med de äldre Disneyprinsessorna. Det finns även likheter med de tidigare prinsessorna 

vad det gäller Ariels vackra utseende och det faktum att även hon representerar 

kunglighet. England, Descartes och Collier-Meek (2011) menar att även Belle i 

Skönheten och odjuret visade sig modig och självständig men även omhändertagande 

och ängslig. Pocahontas och Mulan visade ännu mer på självständighet och styrka, 

maskulina karaktärsdrag, men de hade samtidigt kvar feminina karaktärsdrag. Mulan 

visade på känslighet och ödmjukhet men både Mulan och Pocahontas var trevande och 

besvärliga. I Prinsessan och grodan visar Tiana på karaktärsdrag som är både typiskt 

feminina som kärleksfull och typiskt maskulina som att hon är självständig och atletisk. 

I denna film visar även prinsessan, Tiana, att drömmar tillsammans med hårt arbete går i 

uppfyllelse istället för de tidigare filmerna som exempelvis Snövit och de sju dvärgarna 

där Snövit endast drömmer om prinsen men inte gör något för att få honom. De har även 

kommit fram till att prinsessorna än så länge, då denna studie gjordes, inte har 

genomfört den sista räddningen själva utan hjälp från prinsen. Men de kan se att en 

förändring har skett från de första filmerna till de senare filmerna då prinsessan var helt 

passiv i de första tre filmerna till att de hjälper prinsen i Pocahontas och Mulan. De har 

även kommit fram till att i de första filmerna handlade det alltid om kärlek vid första 

ögonkastet då prinsessan och prinsen blev alltid blixtförälskade på kort tid. I de senaste 

filmerna Mulan och Prinsessan och grodan, utvecklades kärleken över tiden de lärde 

känna varandra. 
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I Multiculturalism and the Mouse race and sex in Disney entertainment skriver Brode 

(2005: 183 FF) om de feministiska inslagen i Disneyfilmer genom att skriva om filmen 

Askungen från 1950. Filmen Askungen visar på kvinnlig egenmakt, att det är de som 

bestämmer över sig själva och detta märks redan innan själva historien tar sin början. 

Filmen börjar med en bok som öppnas och en berättarröst som läser högt ur boken. 

Denna berättarröst tillhör en kvinna, vilket i nutid är normalt, men under tidigt 1950-tal 

var detta mycket ovanligt. Detta eftersom en manlig röst låter mer objektiv och 

rationell, det var alltså Disney som bröt denna barriär. I Disneys version av sagan inser 

inte Askungen att hon dansar med prinsen utan tror att hon förälskat sig i en vanlig man. 

Hon blir inte förälskad i honom för att han är prins utan för att han är rätt för henne. I 

den ursprungliga sagan om Askungen gillar hon honom för att det finns potential till att 

Askungen ska kunna gifta sig rikt, vilket inte är hur det sker i Disneys version där hon 

faktiskt blir förälskad i prinsen (Ibid: 183 FF). 
 

Precis som i England, Descartes och Collier-Meeks (2011) studie har Disneys sätt att 

skildra kvinnor avfärdats som en ytlig bild av en godtrogen, hjälplös prinsessa som litar 

på att en man eller drömprinsen ska komma och ge henne sitt lyckliga slut. Bilden av 

kvinnan kan vara sedd på detta sätt, men Brode (2005: 171 F) menar att Disneys 

kvinnliga karaktärer beskrivs som att de tror på sig själva både som individer och som 

kvinnor. Varje ny karaktär är helt unik med nya karaktärsdrag. Konceptet om att 

hjältinnorna ska ha dessa karaktärsdrag levde även vidare efter Walt Disneys död i 

filmer som Mulan, Skönheten och odjuret, Den lilla sjöjungfrun och Pocahontas. I 

motsättning till många andra exempel visar denna studie på feminismen i Disney genom 

exempelvis filmen Snövit och de sju dvärgarna. Drottningen frågar sin spegel “Säg, vem 

som skönast i landet är?”, spegelns ansiktsuttryck och svar på denna fråga tyder då på 

att Snövits naturliga skönhet är mycket vackrare än drottningens självupptagna försök 

till skönhet. Drottningens spegel säger att trasor till kläder inte kan dölja Snövits vackra 

elegans. Disney försöker visa att äkta skönhet inte sitter på utsidan utan kommer inifrån, 

det har mer att göra med en kvinnas personlighet än hennes utseende. När sedan prinsen 

kommer in i historien och träffar Snövit för första gången pratar han inte med henne om 

hennes utseende utan skapar musik med henne genom att stämma in i Snövits sång. När 

prinsen gör detta visar det på att han försöker lära sig mer om henne som person och var 

hon kommer ifrån, dessa saker händer inte bara i Snövit utan återkommer även i andra 

Disneyfilmer menar Brode (Ibid: 171 F). 
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3 Metod 

 
3.1 Ansats 

Detta arbete är av kvalitativ ansats inom medie- och kommunikationsvetenskap. Studien 

tittar på sex olika egenskaper i elva Disneyfilmer och i de sex egenskaperna valdes även 

olika kategorier ut. Studien undersökte sedan om huvudkaraktärerna stämde in på de 

olika egenskaperna och kategorierna. Varje kategori förbestämdes till varje tema då 

studien skulle titta på några specifika ämnen och se om det hade förändrats över tid. 

Denna typ av studie lämpar sig inom medie- och kommunikationsvetenskapen då vi 

granskar hur kvinnor porträtteras av filmmediet och hur Disney kommunicerar ut 

normer och ideal till publiken som sedan tas efter. En kvalitativ innehållsanalys passar 

till studien då undersökningen handlar om hur huvudkaraktärerna porträtteras över 

tiden. Dessa egenskaperna och kategorier som valdes ut har vi letat efter och har sedan 

tolkat filmerna tillsammans för att se vilka kategorier som stämmer bäst in på 

huvudkaraktärerna. Detta innebär att vi tolkar själva utefter vår egen världsbild och vad 

vi själva anser stämmer in bäst, detta kallas även förförståelse för ämnet man forskar i 

(Svenning 2003: 159). En annan ansats man kan använda sig av är en kvantitativ 

innehållsanalys men det används oftast när man vill undersöka hur pass frekvent vissa 

kategorier förekommer i exempelvis ett specifikt medium. Använder man sig av denna 

typ av ansats får man ut siffror som man sedan kan sammanställa och dra raka slutsatser 

utifrån (Esaiasson et.al. 2012: 197). Vid en kvalitativ ansats analyserar man istället och 

tolkar utifrån sin egen världsbild vilket passar in på denna studie.  
 

3.1 Kvalitativ innehållsanalys 

En kvalitativ innehållsanalys kännetecknas av att man utifrån ett mindre material går 

djupare ner i problematiken för att få en djupare förståelse (Svenning 2003: 159). En 

föregångare till den kvalitativa innehållsanalysen är hermeneutiken som är en typ av 

tolkningslära som utvecklades på 1800- och 1900 talen i syfte att analysera och tolka 

vad religiösa- och juridiska texter betyder. Atle Kittang (refererad i Østbye et.al. 2004: 

65) skiljer mellan tre olika inriktningar: sympatisk, objektiverande och symtomatisk 

läsart. Den symtomala läsarten tittar på texter som att de har en underliggande mening 

med ett dolt budskap. Det kan exempelvis vara att texten förmedlar olika föreställningar 

och ideal som framstår som naturliga då de är så pass självklara för en viss grupp med 
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människor eller att texten förmedlar sociala motsättningar. Man vill med denna typ av 

analys lyfta fram olika motsättningar som texter förmedlar och diskutera dem. Denna 

studie har använt sig av en symtomal läsart när det empiriska materialet har bearbetats 

då vi har försökt få fram dolda budskap som inte syns vid en första anblick. Denna typ 

av analys utvecklades ytterligare under 70-talet med inspiration från tre olika teorier: 

psykoanalys, strukturalism och marxism. Den psykoanalytiska teorin var också grunden 

till feministisk textanalys som i sin tur inspirerade filmteori och filmanalysen med fokus 

på relationen mellan åskådare och film (Østbye et.al. 2004: 65 F).   
 

Esaiasson et.al (2012: 211) skriver om systematisering och beskriver det som en av två 

huvudtyper inom kvalitativ innehållsanalys, där man systematiserar innehållet i en text. 

Denna typ av undersökning är en beskrivande analys och det finns tre olika former av 

systematiserande undersökningar och dessa är: att klargöra tankestrukturen, att 

ordna  innehållet logiskt. I denna uppsats har den systematiserande undersökningen 

tillämpats som syftar till att klargöra tankestrukturen, den går ut på att lyfta fram och 

klargöra det viktigaste innehållet i en text. Denna undersökning går ut på att visa de 

stereotyper som finns i Disneyfilmer och hur de har förändrats över tid, vilket gör att att 

detta sätt att systematisera passar denna undersökning då studien visar på och klargör de 

stereotyper som finns i filmerna. 
 

Hsiu- Fang och Shannon (2005) delar in den kvalitativa innehållsanalysen i tre delar: 

conventional content analysis, directed content analysis och summative content 

analysis. I denna uppsats tillämpas directed content analysis då den typen av analys är 

mer strukturerad och kodningen utgår från tidigare forskning och teorier. Då man 

använder sig av denna analys kan man jämföra resultat från tidigare forskning med sina 

egna slutsatser och föra en diskussion. Processen börjar med att man identifierar olika 

kategorier som man vill titta på i sin studie. Dessa kategorier baseras på tidigare 

forskning och teorier inom ämnet. Under kodningens gång kan man sedan finna att viss 

data inte går att koda med de förbestämda kategorierna. Dessa sparar man då till sist och 

analyserar  och bestämmer om de ska utgöra en ny kategori.  
 

Då man använder sig av kvalitativ ansats finns det många olika sätt att analysera utifrån. 

Man talar oftast om olika typer av narrativa analyser och semiotiska analyser. Roland 

Barthes diskuterar begreppet myter i sin artikelsamling Mytologier från 1957 och 

definierar ordet myt som ett slags språk laddat med betydelser vi ofta tar förgivna. Då 
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man vill avslöja dessa betydelser krävs det att man distanserar sig från objekten. Utifrån 

denna teori har sedan analysmetoder inom semiotiken och narratologin utvecklats 

(Østbye et.al. 2004: 66). I denna uppsats har semiotisk textanalys och narrativ analys 

med hjälp av aktantmodellen tillämpats. Till studien valdes båda dessa typer av analyser 

för att få med både hur berättelsen är uppbyggd för att få reda på underliggande teman 

och hur man kan tolka olika tecken i filmerna utifrån hur de kvinnliga huvudrollerna 

porträtteras. Båda dessa analyser är bra metoder för att få fram underliggande betydelser 

i Disneyfilmerna kring hur prinsessorna porträtteras.  
 

3.1.1 Semiotik 
Ekström och Larsson (2010: 235) beskriver semiotiken som läran om hur vi människor 

skapar betydelse i vår värld genom att se allt som tecken. Vi skapar betydelse genom att 

tolka något som ett tecken på något annat, exempelvis om vi ser en stopskylt så tolkar vi 

det som ett tecken på att man måste stanna. Man kan dela in tecknets betydelse i två 

olika huvudformer: denotation och konnotation. Roland Barthes (refererad i Østbye 

et.al. 2004: 67 F) beskriver den denotativa tolkningen som den första omedelbara 

betydelsen vi får när vi exempelvis tittar på en bild. Om bilden visar en Volvo drar de 

flesta slutsatsen att det är en bil. Den konnotativa betydelsen är däremot kulturell vilket 

innebär att människor kan tolka olika beroende på deras kulturella bakgrund och 

förförståelse. Tar vi exemplet med bilden på en Volvo tycker vi kanske också, förutom 

den denotativa betydelsen att det är en bil, att bilden symboliserar svenskt, familjebil 

med mera. Dessa konnotationer av bilden är olika beroende på kulturen och vi som 

svenskar kan dra ungefär samma slags slutsats av bilden utifrån vår gemensamma 

kontext. Charles S. Peirce (refererad i Gripsrud 2011: 156 F) delar upp tecknen i tre 

olika typer: ikon, index och symbol. En symbol är vedertagen, exempel på detta är att vi 

förknippar rött ljus med att vi ska stanna. Ett index är ett spår efter något, exempelvis att 

rök är ett index på eld. En ikon kännetecknas med sin likhet med det som det står för, en 

avbildning av objektet. Exempel på detta är en bild av en tulpan som är en ikon för en 

tulpan.  
 

3.1.2 Narration 
Enligt den strukturalistiska traditionen innebär narratologin läran om berättelser 

(Gripsrud 2011: 241). “En berättelse är en framställning av ett mänskligt (eller 

människoliknande) subjekt som har ett projekt (vilja, önskan, begär) och som 

genomlever en kausal kedja av sammanhängande händelser” (ibid 2011: 242). Att 
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något är en kausal kedja av händelser innebär att de förhåller sig till varandra som orsak 

och verkan. Gripsrud fortsätter att förklara berättelsen som att en serie av händelser 

framställs och att det går från att vara en stabil situation till att bli en annan situation.   
 

Aktantmodellen 

Vladimir Propp (refererad i Gripsrud 2011: 255) genomförde 1928 en undersökning där 

han tittade på ett stort antal ryska folksagor. Han kom då fram till att alla sagor bestod 

av 31 handlingar som han kallade funktioner. Han delade även in alla gestalter i sju 

olika roller. Algirdas J. Greimas (refererad i Gripsrud 2011: 255) var senare en central 

aktör i utvecklandet av denna teori. Han menade att ett subjekt vill genomföra ett 

projekt, den har en längtan efter något, detta något kallas objekt. Innan projektet kan 

genomföras inträffar först alltid en konflikt där subjektet har medhjälpare och 

motståndare. Till sist sker en överföring av objektet till någon eller något från någon 

eller några andra och en typ av kommunikation uppstår. Greimas utformade en modell 

kring detta som kallas aktantmodellen där de sex olika rollerna finns med:  

 

Genom att använda sig av aktantmodellen kan man enklare se vad berättelsen faktiskt 

handlar om. Man kan definiera de olika rollerna och få fram berättelsens tema. Hur 

personer och situationer framställs kallas för motiv och är synligt, uppenbart och 

konkret. Temat är däremot mer bakomliggande och inte direkt synligt och därför krävs 

det en analys. De egenskaper och kategorier som denna undersökning har använt går att 

relatera till aktantmodellens delar. Vi valde därför att använda oss av aktantmodellen då 

vi analyserade filmerna för att få fram filmernas bakomliggande tema.  
 

3.3 Urval 

Østbye et.al. (2004: 219) skriver att det första steget i processen till ett urval är att göra 

en avgränsning i populationen. Vilket urval av Disneyfilmer är relevanta för syftet med 

undersökningen? Eftersom denna uppsats undersöker de kvinnliga 

prinsesshuvudrollerna i Disneyfilmer över tiden och hur de porträtteras var det relevant 

att välja alla Disneyfilmerna som har en kvinnlig prinsesshuvudroll från Snövit och de 

sju dvärgarna (1937) till Frost (2013). I urvalet finns tolv prinsessor från elva filmer. Att 

Avsändare è  Objekt è Mottagare    Kommunikationsaxeln 
                   

                 é Projektaxeln 
     
     Hjälpare è Subjekt ç Motståndare     Konfliktaxeln 
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vi valde just dessa huvudrollsinnehavare är för att vi definierar dem som 

Disneyprinsessor. De kriterier som gör att de blir prinsessor för oss är att de faktiskt har 

titeln prinsessor med kungligt blod, att de gifter sig med en prins och därför blir en 

prinsessa och de har ett vackert utseende. Vi definierar även Pocahontas och Mulan som 

Disneyprinsessor då Pocahontas är dotter till hövdingen och därför kan ses som en 

prinsessa i sin by och Mulan brukar alltid definieras som en av Disneyprinsessorna trots 

att hon ej är av kungligt blod. Prinsessorna i alla filmerna måste alltid komma över ett 

hinder och finna sig själva och uppfylla en dröm. Vi definierar därför Mulan som en 

Disneyprinsessa då hon är vacker, har ett hinder att komma över, vill finna sig själv och 

uppfylla en dröm.  
 

Snövit och de sju dvärgarna 

Webbsidan Interner movie data base (Imdb) (2010) skriver på sin hemsida att Snövit 

och de sju dvärgarna hade premiär 1937. Filmen handlar om den vackra flickan Snövit 

som rymmer in i skogen för att gömma sig för den elaka drottningen, som är avundsjuk 

på Snövit för att det nu är hon som är vackrast i landet. I skogen  träffar Snövit sju 

dvärgar som hon flyttar in hos, men drottningen får reda på var Snövit är och går 

förklädd till dvärgarnas stuga med ett förgiftat äpple som är menat att lägga Snövit i en 

mycket djup sömn. Det enda som kan väcka Snövit är en kyss av äkta kärlek.  
 

Askungen  

Askungen från 1950 (Imdb: 2014) är en berättelse om en flicka som kallas Askungen 

som efter sin fars bortgång får bo ensam med sin styvmor och två styvsystrar. De vill 

inte Askungens bästa då de är avundsjuka på hennes vackra utseende. De låter henne 

slava för dem och göra hemmets alla sysslor, men Askungen drömmer om att någon 

gång kunna få ett bättre liv. En dag hålls det en bal på slottet för prinsen och alla unga 

flickor i landet blir bjudna, men Askungen tvingas kvar hemma för att göra sysslor. 

Med hjälp av sina vänner djuren och en god gudmor försöker Askungen ändå att ta sig 

till balen i tid. 
 

Törnrosa 

I filmen från 1959 får kungen och drottningen i landet en dag en dotter med namnet 

Aurora, hon blir tidigt trolovad till den unga prinsen Phillip som hon ska gifta sig med 

(Imdb: 2010). Under en fest som hålls i Auroras ära kommer många människor från när 

och fjärran för att fira den lilla prinsessans födelse och däribland tre goda feer som 
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kommit för att ge henne fina presenter. Till festen kommer även den onda féen som 

kastar en förbannelse över Aurora som hämnd för att hon inte blivit bjuden. 

Förtrollningen lyder att på sin sextonde födelsedag kommer Aurora sticka sig på en 

spinnrock och dö. För att förhindra detta gör en av feerna om förbannelsen så att hon 

inte dör utan kommer sova tills hon får en kyss av sin sanna kärlek. 
 

Den lilla sjöjungfrun  

Filmen från 1989 är baserad på en saga av Hans Christian Andersen (Imdb: 2013) och 

handlar om den lilla sjöjungfrun Ariel, den yngsta dottern till kung Triton. Ariel 

drömmer om att komma upp till människorna på ytan och då speciellt till prins Eric som 

hon räddat från att drunkna i en storm. Hon skapar då ett avtal med sjöhäxan Ursula för 

att bli förvandlad till människa men med avtalet kommer också konsekvenser! 

 

Skönheten och odjuret  

Filmen är från 1991 och börjar med att en ung prins får en förbannelse över sig av en 

vacker trollkvinna som förvandlar honom till ett förskräckligt odjur och hans tjänstefolk 

till hushållssaker. Men förbannelsen kan brytas om han lär sig älska och bli älskad av en 

annan människa innan en förtrollad ros tappat alla sina blad, annars är han dömd att leva 

som ett odjur resten av sitt liv. När flera år passerat råkar uppfinnaren Maurice komma 

till slottet och blir fängslad av odjuret, men hans dotter Belle kommer till sin fars 

räddning och byter sig själv i hans ställe och fängslas av odjuret (Imdb: 2013). 
 

Pocahontas  

Denna film från 1995 handlar om hur kapten John Smith styr sitt skepp mot det “nya 

landet” för att plundra det på rikedomar att ta tillbaka till England. I det “nya landet” 

lever Pocahontas, dotter till hövding Powhatan, och deras indianstam. Hövding 

Powhatan har precis, mot Pocahontas vilja, lovat bort henne till byns största krigare. 

Deras liv förändras radikalt när det engelska skeppet lägger ankar i närheten av deras 

by. Guvernör Ratcliff, som följt med på skeppet, anser att Pocahontas och hennes folk 

är vildar som gömmer guldet de vill åt och hövding Powhatan tror att de bleka 

nykomlingarna kommer att förstöra deras land. Kapten John Smith och Pocahontas 

fattar tycke för varandra och de får fullt upp med att försöka förhindra att ett krig bryter 

ut mellan deras två folkslag samtidigt som deras kärlek för varandra växer allt starkare 

(Imdb: 2014).   
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Mulan  

Mulan är en film  från 1998  (Imdb: 2012) som handlar om den unga kinesiska flickan 

med samma namn som efter att ha skämt ut sig hos en äktenskapsmäklare känner att 

hon dragit skam över hela sin familj. Senare kommer en man till byn och meddelar att 

det är krig i Kina och att en man i varje familj måste komma och bli soldat, Mulans 

pappa måste ställa upp men han är skadad och kommer inte kunna klara sig länge i 

kriget. Då får Mulan en idé om att ta sin pappas svärd och rustning och sedan ta hans 

plats i kriget förklädd till man. När familjen får reda på vad Mulan gjort ber hennes 

mormor till deras förfäder om att skydda henne, som av misstag skickar den föredetta 

skyddsdraken Mushu att skydda henne. Mushu tar med sig tursyrsan Cri-kee till Mulan 

och tillsammans åker de tre till träningen för krig och hoppas på att ingen upptäcker att 

hon egentligen är kvinna. 
 

Prinsessan och grodan 

Denna film från 2009 handlar om Tiana, en hårt arbetande servitris som drömmer om att 

öppna sin egna restaurang i New Orleans. En dag när prins Naveen är inne i staden 

tillsammans med sin assistent Lawrence hamnar han i trubbel med en listig 

vodoomagiker som förvandlar prins Naveen till en groda. Tiana dras in i allt detta då 

prins Naveen dyker upp på hennes fönsterbräda dagen för hennes vän Charlottes 

maskerad, som en groda, och ber henne kyssa honom då han tror att hon är en prinsessa 

och kan bryta förtrollningen. Tiana går med på detta då hon har blivit lovad att hon ska 

få en belöning av prins Naveen som tack för hjälpen. Tyvärr blir resultatet inte vad de 

båda hade trott och även Tiana förvandlas till groda. De båda blir jagade från 

maskeraden och nu börjar deras resa tillbaka för att bryta förbannelsen. Till sin hjälp har 

de en trumpetspelande alligator, en eldfluga och en blind gammal vodookvinna (Imdb: 

2011).   

 

Trassel  

I denna filmen från 2010 finns det en vacker blomma med magiska krafter som hittas av 

den gamla kvinnan Gothel. Hon upptäcker att om hon sjunger en speciell sång kommer 

det en magisk kraft från blomman som gör att hon blir ung igen. Fler år senare ska 

drottningen och kungen i landet få en liten dotter, i samband med detta blir drottningen 

sjuk vilket gör att hela kungariket ger sig ut i jakt på blomman för att ta med den till 
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drottningen och göra henne frisk igen. När barnet föds får hon blommans magiska 

krafter som gör att hon får vackert gyllene hår. För att Gothel ska kunna behålla sin 

ungdom kidnappar hon den lilla flickan, som fått namnet Rapunzel. I hela sitt liv får 

Rapunzel sitta fast i ett torn i tron om att Gothel är hennes mamma, hela världen är ond 

och vill åt kraften i hennes magiska hår. Men hon drömmer om att ge sig ut och se 

världen, vilket Gothel inte låter henne göra (Imdb: 2013). 
 

Modig  

Denna film från 2012 är en Disney Pixar film som utspelar sig i Skottland och handlar 

om Merida, en aspirerande bågskytt och prinsessa. Meridas mamma vill att hon ska 

uppföra sig mer som en prinsessa borde och hitta en prins att gifta sig med men Merida 

vägrar. Hon rymmer iväg in i skogen och möter en häxa som hon får en trollformel av 

för att förändra sin mamma. Trollformeln är inte vad Merida har förväntat sig och 

hennes mamma förvandlas till en björn. De återvänder till häxan i skogen men finner 

endast en tom stuga och ett meddelande som säger att formeln kommer bli permanent 

efter två soluppgångar. De båda försöker nu bryta trollformeln samtidigt som Meridas 

pappa, ovetandes om hans frus öde, försöker döda björnen (Imdb: 2013).  
 

Frost  

Detta är den allra senastefilmen från Disney med prinsessor och är från 2013. I landet 

Arendal har kungen och drottningen två döttrar med namnen Elsa och Anna. Elsa, som 

är den äldre systern, har magiska krafter som gör att hon kan skapa is och snö. En dag 

när systrarna leker med varandra råkar Elsa skada Anna och några magiska stentroll 

inne i skogen lyckas rädda hennes liv. För att skydda Anna gör trollen så att Anna 

glömmer bort Elsas magi och de hålls isär tills Elsa kan kontrollera sina krafter. Efter 

några år går båda deras föräldrar bort i en tragisk olycka vilket gör att Elsa ytterligare 

några år senare får krönas till drottning. Under festen för kröningen tappar Elsa 

kontrollen över sina krafter och flyr ut i bergen, men hon råkade också frysa hela landet 

Arendal till is. Anna följer då efter med hjälp av främlingen Kristoffer och hans ren som 

hon möter på vägen för att försöka hjälpa Elsa och Arendal (Imdb: 2014). 
 

3.4 Genomförande 

Till en början hade vi en kvantitativ metod då studien först var tänkt att bli en 

kvantitativ innehållsanalys. Vi började med insamlingen av data och insåg att det som 

gjordes grundade sig mer i hermenuetiken och tolkningslära. Därför ändrades studien 
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till en metod med en kvalitativ innehållsanalys då det passade bättre in på de egenskaper 

och kategorier som undersöktes. När filmerna kodades fanns en förbestämd mall att gå 

efter med olika egenskaper och kategorier att titta efter. Dessa egenskaper och 

kategorier som vi tittade efter är följande (Se bilaga A för förtydligande): 

- Vilka rolltyper passar de in på?: Skönheten, den vackra och smarta, bruden, modern, 

den självständiga, den modiga, horan/ häxan, den fogliga flickan, hönshjärnan. 

- Vilka sysslor utför huvudrollsinnehavaren?: städar, sjunger, lagar mat, dansar.  

- Förekommer det någon typ av drömprins i filmen?  

- Förekommer det någon typ av medhjälpare i filmen?  

- Förekommer det någon typ av magi i filmen? 

 

Under kodningens gång var det en del kategorier som lades till då de kategorier som 

bestämdes från början inte räckte till för att få fram rätt saker med de olika kategorierna. 

Vi ansåg att de kategorier som valdes ut från början var bristfälliga då några karaktärer 

stämde in till en viss del med kategorin men inte helt och hållet. För att få en mer precis 

bild av huvudkaraktärerna och hur porträtteringen har förändrats över tid togs två till 

kategorier på Margareta Rönnbergs stereotyper fram, som kategorierna grundades kring. 

De som kom till i efterhand var Den vackra och smarta och Den modiga. Varje film 

blev sedd med ett varsitt kodschema för alla som kodade och dessa undersöktes sedan 

så att all kodning var lika från varje person. Vid olika kodning diskuterades vad som 

passade bäst tills det kunde komma fram en bra slutsats. 
 

När alla filmer sedan hade blivit kodad med varje egenskap och kategori från varje film 

tre gånger fanns det tillräckligt med material för att kunna skriva ner och sammanfatta 

empirin. I empirin valdes att gå på djupet och beskriva en film från varje årtionde och 

endast sammanfatta mer kortfattat om det fanns fler än en film från varje årtionde. Detta 

gjordes för att empirin i en kvalitativ innehållsanalys mer går ut på att exemplifiera 

istället för att gå på djupet i alla analysobjekt. Sedan fanns en grund för att sätta igång 

och analysera. I den första delen av analysen analyserades filmerna med hjälp av 

Greimas Aktantmodell. Fokuset har här lagts på att skriva mycket om  några av filmerna 

och sedan har de andra filmerna använts som exempel i texten hos den film de liknar 

mest för att undvika upprepningar. Med hjälp av denna analysmodell går det att urskilja 

det underliggande temat i filmerna. Sedan genomfördes en semiotisk analys där 

denotation och konnotation användes på egenskaperna och kategorierna för att se dolda 

värderingar och normer kring hur kvinnan porträtterats över åren och hur förändringen 
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ser ut. Först togs det uppenbara som fanns i den empiriska insamlingen och sedan 

började själva tolkningen, konnotationen, av materialet. När sedan de två analyserna 

genomfördes ställdes de samtidigt mot tidigare forskning och teorier inom ämnet för att 

jämförelser och slutsatser skulle kunna dras och därför även få en hög validitet då man 

visar på att denna undersökning inte är ensam om slutsatserna som dras. När slutsatser 

tagits fram avslutades uppsatsen med tips kring fortsatt forskning i ämnet och hur man 

ytterligare kan bygga vidare på denna studie.    

 
3.5 Avgränsningar 
I denna uppsats har en del avgränsningar i urvalet gjorts. Vi har fokuserat på tecknade 

Disneyfilmer och inte vanliga spelfilmer Disney har gjort som exempelvis Förtrollad. 

Alla filmer där karaktärerna porträtteras som djur eller andra ting, exempelvis Robin 

Hood och Toy story, har valts bort då syftet är att titta på hur människor avbildas. Alla 

filmer med en manlig huvudroll som står mer i centrum än den kvinnliga har även valts 

bort, exempelvis Aladdin, då vi anser att filmen handlar mest om honom som huvudroll 

och inte Jasmine. Alice i underlandet och Lilo och Stitch har även de valts bort då de 

inte  klassas som några prinsessor, dock har vi med Mulan eftersom hon i många 

sammanhang ses som en Disneyprinsessa och dessutom är den enda stora huvudrollen i 

filmen. I de filmer som har valts ligger fokus på en tonårsflicka eller en ung vuxen 

kvinna som även om hon inte är en äkta prinsessa ändå blir eller kan ses som en 

Disneyprinsessa. 
 

3.6 Tillförlitlighet och giltighet 

Inom vetenskapen ska forskare kunna ge riktigt goda skäl till att ett påstående ska vara 

sant, undersökningar ska ha slutsatser som kan styrkas av argument. För att dessa 

argument i sin tur ska vara bra krävs det att de ska vara giltiga och tillförlitliga, som i 

vetenskapen istället går under begreppen validitet och reliabilitet. Ett argument har 

giltighet om det har med saken att göra och tillförlitlighet i en undersökning är om de 

uppgifter som anges är korrekta (Ekström & Larsson 2010: 14). 

 
3.6.1 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär enligt Østbye et.al. (2004: 40) graden av tillförlitlighet vid 

insamlingen, bearbetningen och analysen av datan. Ekström och Larsson (2010: 76 F) 

skriver om reliabilitet vid en kvalitativ undersökning och menar på att för att en 

undersökning ska få hög reliabilitet ska forskaren säkerställa att man bearbetar sitt 
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material på ett forskningsmässigt sätt. Reliabiliteten bygger i grund och botten på att 

man har använt rätt typ av undersökningsmetod. Ejvegård (2009: 77 F) skriver att det är 

viktigt att vara uppmärksam på reliabiliteten hos mätinstrumenten inom all typ av 

forskning. Detta då det ofta är forskaren själv som tagit fram mätinstrumentet och att det 

vid till exempel intervjuer om människors politiska åsikter kan förekomma en stor risk 

att mätinstrumentet har låg reliabilitet. Mätinstrumentet är då själva intervjumallen då 

det är forskaren själv som kommit på och skapat frågorna. 
 

I denna studie har det tagits hänsyn till att försöka få fram en så hög reliabilitet som 

möjligt med tanke på att detta är en kvalitativ studie som grundar sig i tolkning. För att 

få fram en hög reliabilitet förklaras egenskaperna och kategorierna tydligt i bilagan 

Förtydligande av egenskaperna vilket gör att det även blir lätt för andra människor att 

förstå hur resultaten tagits fram. Det blir då tydligare vad som undersökts i varje 

egenskap och i studien framgår det även vilka teorier och tidigare forskning som 

kategorierna är baserade på. Det står även tydligt beskrivet hur tillvägagångssättet har 

gått till vid insamlingen av datan och dessutom definieras tydligt vilka analysmodeller 

studien har tillämpat. Kodningen har dessutom kontrollerats efter varje film vilket ökar 

reliabiliteten i mätningen då båda har kodat på samma sätt för att hålla en hög 

reliabilitet i kodningen.   

 

3.6.2 Generaliserbarhet 
Esaiasson et.al. (2012: 89) skriver att man kan skilja på intern validitet och extern 

validitet. Intern validitet syftar till i hur stor utsträckning man kan generalisera utifrån 

de analysenheter man har valt att titta på i sin undersökning och extern validitet innebär 

möjligheten att generalisera våra resultat till andra fall. 
 

Intern och extern validitet 

Ejvegård (2009: 80 FF) skriver om validitet som innebär att forskaren mäter det som 

forskaren avser att mäta. För att en undersökning ska vara valid gäller det att forskaren 

har mycket klara mått och mätmetoder. Ett exempel kan vara en mätning av länders 

storlek för att se vilket land som är störst. Mätningen bör då vara i kvadratkilometer och 

sedan bör en rangordning av länderna ske i storleksordning. Det är svårt att testa om en 

undersökning har hög validitet och det fungerar endast om man även har något annat 

mått på det man mäter som går att jämföras med. Vid till exempel en 
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opinionsundersökning gällande hur det kommer gå i ett allmänt val kan man se 

validiteten genom att jämföra sin prognos med hur det verkligen gick.  
 

För att se om studien har hög extern validitet gäller det att ta reda på i hur stor 

utsträckning det som analyseras fram i denna studie även stämmer in på andra liknande 

fall. Genom att titta på tidigare forskning och teorier inom ämnet kan man styrka sina 

egna resultat och få en högre validitet i sin forskning då det finns flera exempel och 

undersökningar som fått fram liknande resultat (Esaiasson et.al. 2012: 154 F).  
 

När det gäller undersökningens interna validitet anser vi att den är hög då vi avser att 

undersöka hur prinsessor huvudroller i filmerna porträtteras och hur det har förändrats 

över tid, vilket vi anser att vi gör genom våra olika egenskaper och kategorier då de 

även är baserade på teorier inom det ämnet. Vi anser att den externa validiteten kan 

ifrågasättas i vår studie då vi endast tittat på Disneyfilmer som har en kvinnlig 

prinsesshuvudroll. En hel del filmer har valts bort som exempelvis de med en kvinnlig 

och manlig huvudroll där den manliga är mer central, filmer där karaktärerna är 

porträtterade som djur eller andra ting och filmerna med kvinnliga 

huvudrollsinnehavare som inte är prinsessor. För att kunna säga att vår externa validitet 

är hög anser vi att vi även skulle ha behövt undersöka alla filmerna med en kvinna i 

huvudrollen. Vi har även bara tittat på Disneyfilmer men inte på andra typer av 

tecknade filmer med kvinnlig huvudroll vilket gör att vi inte kan generalisera över alla 

kvinnliga huvudroller i tecknade filmer. Vi kan däremot säga att vi kan generalisera 

utifrån de analysobjekt som vi har valt då vi täcker hela den genren av filmer med en 

prinsessa i huvudrollen. Eftersom att vi också tar våra resultat och jämför dem med den 

tidigare forskningen och teorierna som vi har hittat kan vi styrka de resultat vi har fått 

och genom detta få en bra validitet i vår studie.  
 

3.7 Metodkritik 
 

3.7.1 Objektivitet 
Objektivitet går ut på att forskaren ska hålla sina egna åsikter utanför bearbetningen av 

materialet i så stor utsträckning som möjligt (Østbye et.al. 2004: 213). För att uppnå 

objektivitet bör man i olika frågor där det finns delade meningar visa argumenten hos 

alla sidor och låta alla åsikter synas. Man kan även visa på objektivitet genom att tydligt 

visa när man uttrycker sina egna åsikter och att skilja på vad som är åsikter, fakta och 
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teorier. Det gäller även att undersöka objektiviteten i de källor man använt sig av för att 

se om den är vinklad då en författares fördomar ofta kan slå igenom. Inom vetenskapen 

måste alla sträva efter att uppnå objektivitet, men detta kan vara problematiskt då man 

ofta har svårt att upptäcka sina egna fördomar (Ejvegård 2009: 18 F). 
 

För att arbetet ska få hög objektivitet har tydliga avgränsningar gjorts i vad som är våra 

egna åsikter och tankar och vad som är teori och tidigare forskning för att det inte ska 

bli några oklarheter kring vad som är teorier och vad som är analys från denna studie. 

Denna studie är tydligt indelad i en teori och tidigare forskningsdel och sedan en 

analysdel. I analysdelen har vi formulerat oss tydligt då referenser till teorier och 

tidigare forskning tydligt framgår och även då information från empirin har använts. I 

studien är det även tydligt att tolkningar har skett utifrån teorier och studiens empiri så 

att man förstår att slutsatserna grundar sig i båda delarna. Alla tre röster hörs i vår 

analys, teori, empiri och våra tolkningar. För att kodningen skulle få så hög objektivitet 

som möjligt genomfördes efter varje film en genomgång av varje egenskap och kategori 

för att se att båda hade kodat likadant. Om olikheter hade uppstått diskuterades dessa 

och utifrån det drogs slutsatser som sedan har argumenterats för och diskuterats i 

analysen. På detta sätt blandas inte enskilda åsikter in i arbetet och det blir en mer 

enhetlig syn på arbetet. När teorier och tidigare forskning valdes togs teorier som både 

visar på att Disneys filmer skulle vara stereotypa som exempelvis Margareta Rönnbergs 

lista på feminina rolltyper och en undersökning av Brode som visar på att filmerna är 

feministiska och inte använder stereotyper. Detta gjordes för att inte studien skulle få en 

syn på saken utan för att få med olika teorier som argumenterar för alla olika sidor av 

frågan. 
 

En kvalitativ studie grundar sig i tolkning. Eftersom alla tolkar olika beroende på olika 

faktorer är det viktigt att förklara grundligt hur forskningsprocessen har gått till väga 

och argumentera för hur man har kommit fram till de slutsatser man dragit. Det är även 

viktigt att man som forskare är medveten om att det vi gör är att tolka och inte att 

komma fram till någon absolut sanning. Till att börja med tittade vi på filmerna tre 

gånger för att vara säkra på att samma resultat kom fram varje gång kodandet 

genomfördes. Detta gjorde vi för att se till så att inte tolkandet blev olika beroende på 

omkringliggande faktorer som exempelvis vilket humör vi var på eller vilken miljö vi 

befann oss i då kodandet genomfördes. Då den semiotiska analysen av materialet 

genomfördes konnoterades filmerna utefter vår egna kulturella bakgrund och den 
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kontext vi lever i. Vi är medvetna om att filmerna kan konnoteras olika beroende på 

vilken typ av kontext och kulturella bakgrund man kommer ifrån. Vi är även medvetna 

om att vår tidigare förförståelse kan skada reliabiliteten i forskningen då alla har en egen 

förförståelse kring ämnet som man fått genom den kontext man växt upp i. Det är därför 

viktigt att detta framgår här. Förutom egna åsikter och slutsatser har vi även ställt denna 

studies forskning mot tidigare forskning inom ämnet och därför fått inblick i hur andra 

forskare med annan förförståelse har tolkat liknande material. Denna studie kommer att 

bidra till kunskapsberget då välgrundade slutsatser dras, trots att de är grundade i 

tolkning, och bidrar med slutsatser till framtida fortsatt forskning inom ämnet. Vi är 

även medvetna om att den narrativa analysen kan tolkas på olika sätt men vi diskuterar 

och grundar även slutsatserna väl för att de som läser uppsatsen ska förstå sig på de 

slutsatser som denna studie har kommit fram till.    
 

3.7.2 Litteraturgranskning 
Då denna studie använder sig av tidigare forskning inom området och olika teorier som 

författare har konstruerat är det nödvändigt att ha med detta avsnitt om 

litteraturgranskning. Teorierna och den tidigare forskningen som används handlar om 

genusframställning och då speciellt i Disneyfilmer och andra typer av spelfilmer. 

Studien innehåller många olika källor då författarna till de olika teorierna och 

forskningen tolkar och uppfattar verkligheten på olika sätt precis som vi själva gör. 

Genom användandet av många olika källor blir insynen i de olika tolkningar och resultat 

som tidigare forskning har gett bredare. Sedan jämförs, analyseras och styrks denna 

studies resultat med den tidigare forskningen och en högre validitet uppstår. Studien 

använder sig av en blogg som källa, vi är medvetna om att detta är åsikter från en 

specifik person men anser ändå att hennes argument är användbara då de är styrkta av 

andra källor som används i uppsatsen. Även tidningsskriften från The New York Times 

är en specifik författares tankar kring ämnet men det blir relevant och trovärdigt då han 

använder sig av tidigare forskning för att styrka det han säger som även vi har tittat 

närmare på. 
 

3.8 Etiska överväganden  
Det finns olika etiska regler och förhållningssätt att ta hänsyn till när man forskar. Dessa 

syftar till att skydda personer som deltar i exempelvis intervjuer, enkäter, fokusgrupper, 

inspelningar av olika slag med mera. Vill personen vara anonym så är det forskarens 

uppgift att se till att materialet är skyddat. Till dessa etiska regler hör även att man tar 
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hänsyn till respondenternas ålder, vid minderåriga respondenter krävs målsmans 

tillåtelse. Det finns en hel del andra etiska förhållningssätt att ta hänsyn till som 

exempelvis plagiat, vad som gäller vid publicering, sanningskrav, redovisning av 

kommersiella intressen, tydlig redovisning av metod och tillvägagångssätt med mera 

(Vetenskapsrådet 2011). Eftersom denna studie är en kvalitativ innehållsanalys av elva 

Disneyfilmer behöver vi inte ta hänsyn till etiska principer i den bemärkelsen att vi 

behöver skydda olika typer av intervjupersoner eller enkätrespondenter. Det finns 

däremot en del etiska överväganden att ta hänsyn till då slutsatser dras kring vad som är 

typiskt manligt/ kvinnligt. Detta kan tolkas olika och därför grundas slutsatserna i 

tidigare forskning och teorier kring stereotyper för att det ska bli tolkningar som grundar 

sig i annan tolkning. Vi är medvetna om att detta sätt att dela in olika sysslor och 

karaktärsdrag som manligt/ kvinnligt är väldigt stereotypt men detta är en studie som 

grundar sig i tolkning vilket tydligt framgår i vår metod.  
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4 Resultat 

Se Bilaga A för förtydligande av egenskaperna och kategorierna. 
 

4:1 Snövit och de sju dvärgarna 

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

Vilka av dessa kategorier passar huvudrollsinnehavaren in på? Skönheten, bruden, 

modern, den fogliga flickan och hönshjärnan. Snövit passar in på kategorin skönheten 

eftersom fokus ligger på hennes utseende och hon anses vara vackrast i landet. Detta får 

vi reda på i början av filmen när den elaka drottningen frågar sin magiska spegel “vem 

som vackrast i landet är?” varpå spegeln berättar att det är Snövit som nu är vackrast i 

landet. Prinsen blir kär i Snövit vid första ögonkastet då han ser henne sjungandes i 

slottsträdgården. Snövit blir även hon förälskad i prinsen vid första ögonkastet. Det är 

hennes utseende som gör att dvärgarna inte dödar henne när de först träffats då de ser 

Snövit sovandes i deras sängar när de kommer hem från arbetet i gruvan. Snövit är 

bruden eftersom hon ofta tänker på att hitta sin drömprins vilket hon uttrycker i sång 

under filmens gång bland annat i början av filmen när hon sjunger sången “Jag önskar”, 

hon är dessutom snäll mot alla djur hon möter i skogen då hon talar till dem som om de 

vore människor. Hon försöker även rädda en stackars fågelunge i skogen i scenen då 

hon nästan blir mördad av jägaren. Genom att städa, tvätta och laga mat åt dvärgarna 

tillfredsställer hon behoven hos männen i sitt liv. Snövit är även modern då hon tar hand 

om dvärgarna och ser till deras behov, hon säger åt dem att tvätta händerna innan maten 

och hon lagar mat till dem när de arbetar. Snövit passar in på den fogliga flickan då hon 

alltid är vänlig och glad till och med mot drottningen när hon är förklädd till en gammal 

kvinna då hon kommer till Snövit och när hon blir attackerad av djuren hjälper Snövit 

henne in. Snövit ses även som svag då hon blir rädd för träden i skogen i scenen där hon 

blir tillsagd av jägaren att rymma sin väg. Hon är även godtrogen mot främlingar, men 

hon är omtyckt av alla i sin omgivning förutom drottningen. Snövit kan inte ta hand om 

sig själv och blir räddad av både dvärgarna, prinsen och djuren vilket gör att hon även 

passar in på kategorin hönshjärnan.  

Vilka sysslor utför huvudrollsinnehavaren? Hon städar, sjunger, lagar mat och dansar. 

Redan i första scenen av filmen städar och sjunger Snövit på slottet och sedan lagar hon 

mat och städar hemma hos dvärgarna. Vid ett senare tillfälle när det är fest hos 

dvärgarna sjunger och dansar hon också, men hon sjunger även andra gånger i filmen. 
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Förekommer det någon typ av drömprins i filmen? Hon söker drömprinsen. Redan i 

första scenen kan man höra Snövit sjunga sången “Jag önskar” som är om att hon 

drömmer om att hitta sin drömprins utan att ens ha träffat honom. Hon blir sedan 

förälskad första gången hon träffar honom då han kommer fram till henne i 

slottsträdgården och stämmer in i hennes sång. Hon träffar inte drömprinsen någon mer 

gång i filmen tills han i slutet kysser henne och väcker henne ur sin sömn. De försvinner 

sedan iväg tillsammans i solnedgången.  

Förekommer det någon typ av medhjälpare i filmen? En kombination av andra 

människor, prinsen och djur. Snövit får hjälp av jägaren som har blivit beordrad av 

drottningen att döda Snövit men som bestämmer sig för att rädda hennes liv istället, hon 

får sedan hjälp av djuren att hitta dvärgarnas stuga och när hon sedan biter i äpplet är 

det djuren som springer bort för att hämta dvärgarna. Det är även dvärgarna som 

skyddar Snövit från drottningen genom att låta henne bo hos dem och de jagar även upp 

drottningen upp för klippan som hon sedan ramlar ner för. Till slut är det prinsen som 

räddar Snövit från en djup sömn genom att kyssa henne. 

Förekommer det någon typ av magi i filmen? En ond häxa. Drottningen använder en 

magisk brygd för att förvandla både sig själv och äpplet för att kunna lura Snövit och få 

henne att falla i djup sömn. 
 

Aktantmodellen 

Subjekt: Snövit. 

Objekt: Drömprinsen och att själv överleva 

Medhjälpare: Jägaren, djuren, dvärgarna och prinsen. 

Motståndare: Drottningen. 

Avsändare: Prinsen. 

Mottagare: Snövit. 
 

4:2 Askungen 

Vilket årtionde är filmen från? Denna filmen kommer från 1950-talet. 

Vilka av dessa kategorier passar huvudrollsinnehavaren in på? Skönheten, modern 

och den fogliga flickan. Askungen passar in på kategorin skönheten då fokus ligger på 

hennes vackra utsida då styvmodern och styvsystrarna är avundsjuka på hur vacker hon 

är och därför tvingar henne till att passa upp på dem genom att städa, tvätta och laga 

deras mat. Berättarrösten i början förklarar även att efter Askungens pappas död visar 

styvmodern sitt riktiga jag som den avundsjuka kvinnan hon är. Prinsen blir dessutom 
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kär i Askungen direkt bara för att hon har ett vackert yttre då han inte är nöjd med 

någon av de andra flickorna på balen utan väljer henne så fort han får syn på henne när 

hon går in på slottet. Hon passar in på karaktären modern då hon är mycket 

omhändertagande om alla djuren i hennes närhet. Hon ser till att de är lyckliga och syr 

kläder åt mössen och fåglarna, samt ger dem mat. Hon ger även styvmoderns katt 

Lucifer mat trots att han inte uppskattar hennes omtanke. Hon tar även hand om 

styvmodern och styvsystrarna och är snäll och trevlig mot dem trots att de är elaka 

tillbaka. Askungen passar även in på den fogliga flickan då hon följer alla regler som 

styvmodern bestämmer, hon gör allt de vill trots att hon själv egentligen inte vill, när 

Askungen vill gå på balen tvingar styvmodern henne ändå att göra massa sysslor som 

Askungen utför mot sin vilja för att vara styvmodern till lags. Styvmodern och 

styvsystrarna ser henne som svag och de tycker sig kunna köra med henne hur de vill 

och tvinga henne att utföra hemmets alla sysslor. Andra i hennes närhet tycker dock om 

henne och det märks på kungen och hans rådgivare att de genast tycker om henne trots 

att de bara sett henne på håll. Även prinsen faller för henne med en gång bara efter att 

umgåtts en under kväll tillsammans. 

Vilka sysslor utför huvudrollsinnehavaren? Hon städar, sjunger, lagar mat och dansar. 

Redan i öppningsscenen sjunger Askungen och sätter sedan igång med dagens arbete 

som går ut på att servera de andra med frukost, städa och tvätta. För att få följa med på 

balen måste hon även utföra fler sysslor i hemmet då hon tvingas städa husets alla vrår. 

Askungen dansar även med prinsen under balen.  

Förekommer det någon typ av drömprins i filmen? Drömprinsen dyker upp. Askungen 

träffar drömprinsen under balen och till en början vet hon inte att det är han som är 

prinsen. De förälskar sig dock i varandra väldigt snabbt under den kvällen och efteråt är 

Askungen kär i honom och dagen efter går hon runt i sin egen värld, sjunger och är 

väldigt glad. 

Förekommer det någon typ av medhjälpare i filmen? En kombination av andra 

människor, drömprinsen och djur. Hon får hjälp av djuren att sy en klänning till balen 

och hon får hjälp av den goda gudmodern att ta sig till balen och få en ny klänning efter 

att styvsystrarna har förstört den andra klänningen. Hon får även hjälp av drömprinsen i 

slutet då han bestämmer sig för att söka upp henne och fria, han räddar henne då från ett 

liv i slaveri hos styvmodern och styvsystrarna.  



  
 

30 

Förekommer det någon typ av magi i filmen? En magisk hjälpreda. Den goda 

gudmodern är en fe som använder sig av magi för att hjälpa Askungen att få en ny 

klänning, häst och vagn till balen.  
 

Aktantmodellen 

Subjekt: Askungen. 

Objekt: Balen. 

Medhjälpare: Djuren och den goda gudmodern. 

Motståndare: Styvmodern och styvsystrarna. 

Avsändare: Kungen och den goda gudmodern. 

Mottagare: Askungen. 
 

4:3 Törnrosa 

Vilket årtionde är filmen från? Denna film kommer från 1950-talet. 

Vilka av dessa kategorier passar huvudrollsinnehavaren in på? Skönheten, bruden, 

den fogliga flickan och hönshjärnan. Törnrosa passar in på karaktären skönheten då 

fokus ligger på att hon är vacker. Törnrosa är också karaktären bruden eftersom hon är 

snäll mot djuren i skogen och när hon träffat sin drömprins tänker hon inte på annat 

trots att de bara träffat varandra en kort stund. Hon är även den fogliga flickan eftersom 

hon är både vänlig och glad mot alla människor hon träffar och hon är omtyckt, men 

hon ses som svag. Till sist är hon även hönshjärnan eftersom att hon måste bli räddad av 

sin drömprins med en kyss och hon kan inte vara självständig.  

Vilka sysslor utför huvudrollsinnehavaren? Sjunger och dansar. När Törnrosa träffar 

sin drömprins sjunger och dansar med honom och innan det även med djuren i skogen. 

Förekommer det någon typ av drömprins i filmen? Hon söker drömprinsen. Innan 

drömprinsen kommer och dansar med Törnrosa sjunger hon för djuren att hon drömmer 

om att träffa sin drömprins. 

Förekommer det någon typ av medhjälpare i filmen? En kombination av andra 

människor och prinsen. Först är féerna Törnrosas medhjälpare när de hjälper henne att 

gömma sig från den onda féen och prinsen är också en medhjälpare när han dödar 

draken och kysser Törnrosa för att väcka henne ur sin eviga sömn. 

Förekommer det någon typ av magi i filmen? En kombination av en ond häxa och 

magiska hjälpredor. De goda féerna är Törnrosas magiska medhjälpare genom filmen 

och det är den onda féen som sätter henne i fara genom att sätta Törnrosa i en eviga 

sömn. 
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Aktantmodellen  

Subjekt: Törnrosa 

Objekt: Drömprinsen 

Medhjälpare: De goda féerna och drömprinsen 

Motståndare: Den onda féen 

Avsändare: Drömprinsen 

Mottagare: Törnrosa 

 

4:4 Den lilla sjöjungfrun 

Vilket årtionde är filmen från? Denna filmen kommer från 1980-talet. 

Vilka av dessa kategorier passar huvudrollsinnehavaren in på? Skönheten, bruden 

och den modiga. Ariel är skönheten då det är tack vare sin vackra sångröst och utseende 

som drömprinsen Erik blir förälskad i henne när hon räddat honom från sitt sjunkande 

skepp och sjunger för honom när han ligger på stranden och vaknar till liv igen. Ariel 

tänker ofta på sin drömprins och blir kär i honom direkt när hon ser honom på sitt skepp 

under festen till hans ära även fast de inte talats vid någon gång. Detta gör att hon passar 

in på kategorin bruden, hon förvandlar sig till människa för att kunna vara med honom. 

Hon är även vän med de små havsdjuren, fisken blunder, krabban Sebastian och måsen 

Måsart. Hon räddar Blunder från hajen som försöker äta upp dem när de är ute på 

upptäcksfärd vid ett gammalt vrak och är därför omtänksam mot de små. Ariel är även 

den modiga då hon själv klarar att utforska människornas saker och går sin egen väg 

genom att komma upp till ytan och titta på människorna, samt att hon förvandlar sig till 

människa mot sin pappas vilja. 

Vilka sysslor utför huvudrollsinnehavaren? Sjunger och dansar. Ariel sjunger flera 

gånger under filmen till exempel när hon räddat prinsen och dansar gör hon tillsammans 

med prinsen när de åker häst och vagn runt staden där han bor efter att hon har 

förvandlats till människa med hjälp av havshäxan Ursulas magi. 

Förekommer det någon typ av drömprins i filmen? Drömprinsen dyker upp. När Ariel 

tittar på människornas skepp ser hon drömprinsen och blir direkt förälskad i honom, 

men hon drömmer inte om att få en drömprins innan det. Efter att hon har räddat prins 

Erik kan hon inte sluta tänka på honom och hon blir besatt av att finna en lösning så att 

hon kan bli en människa och få vara med sin drömprins. Hon sträcker sig så långt att 

hon till och med tar hjälp av häxan Ursula för att få sin drömprins.  
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Förekommer det någon typ av medhjälpare i filmen? En kombination av andra 

människor och djur. Ariel har flera medhjälpare: sin pappa havskungen, krabban 

Sebastian, fisken Blunder och fiskmåsen Måsart. Dessutom är sjöhäxan en medhjälpare 

då hon hjälper Ariel att bli människa, men detta gör hon för egen vinning för att kunna 

härska över haven. Det är även på samma sätt som Ariels pappa hjälper henne i slutet av 

filmen genom att förvandla henne till människa en sista gång och låta henne gifta sig 

med prins Erik. 

Förekommer det någon typ av magi i filmen? En kombination av en ond häxa och 

magiska hjälpredor. Sjöhäxan Ursula besitter magiska krafter då hon kan göra Ariel till 

människa och även Ariels pappa Triton som har en magisk treudd som även den kan 

göra Ariel till människa. 
 

Aktantmodellen 

Subjekt: Ariel 

Objekt: Att bli människa och få sin drömprins 

Medhjälpare: Sjöhäxan och Ariels vänner djuren 

Motståndare: Hennes pappa havskungen  

Avsändare: Havskungen 

Mottagare: Ariel 
 

4:5 Skönheten och odjuret 

Vilket årtionde är filmen från? Denna filmen kommer från 1990-talet. 

Vilka av dessa kategorier passar huvudrollsinnehavaren in på? Den vackra och 

smarta, modern och den modiga. Belle passar in på kategorin den vackra och smarta då 

fokus ligger på hennes utseende då Gaston säger att hon är den vackraste flickan i byn 

och att han därför vill gifta sig med henne. Även Odjuret påpekar att hon är vacker och 

att han är ful, det märks att han fattar tycke för henne snabbare än hon för honom på 

grund av att hennes utseende är vackert. Däremot förälskar de sig mer i varandra när de 

lär känna varandra och när odjuret lär känna Belles insida och inte bara hennes vackra 

utseende Vilket man ser exempel på när de är ute och leker i snön och Belle sjunger om 

att hon börjat se odjuret i ett annorlunda ljus. Hon passar även in på modern då hon bryr 

sig så pass mycket om sin far att hon tar hans plats som fånge hos odjuret så att han kan 

gå fri. Hon offrar då sitt egna liv för att hennes pappa ska få leva i frihet. Belle är även 

omhändertagande mot odjuret då han har skadat sig när han räddar Belle från vargarna 
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ute i skogen. Hon rengör då hans sår och plåstrar om honom. Hon passar också in på 

den modiga då hon ensam ger sig ut i skogen för att leta reda på sin pappa som är borta. 

Hon är modig då hon tar sin fars plats som odjurets fånge och hon visar tydligt att hon 

vill gå sin egen väg då hon i början sjunger om att hon, tillskillnad mot de andra i byn, 

faktiskt vill ta sig någonstans med sitt liv. Hon vill inte bara vara en småstadsflicka som 

gifter sig och bildar familj. Hon läser böcker och är intresserad av att se omvärlden och 

de andra i byn tycker därför att hon är märklig. 

Vilka sysslor utför huvudrollsinnehavaren? Hon sjunger och dansar. Belle sjunger 

redan i början av filmen då hon går genom byn och hon dansar också senare 

tillsammans med odjuret i slottets balsal under sången “Skönheten och odjuret”.   

Förekommer det någon typ av drömprins i filmen? Drömprinsen dyker upp. Belle 

söker inte efter prinsen utan drömprinsen dyker upp då Belle lär känna odjuret och inser 

att hon har blivit kär i honom. Belle inser först att hon älskar odjuret när han håller på 

att dö efter att han blivit knivhuggen av Gastone.  

Förekommer det någon typ av medhjälpare i filmen? Prinsen. Hon får hjälp av sin 

drömprins odjuret då hon nästan blir uppäten av vargar då hon försöker rymma från 

slottet.    

Förekommer det någon typ av magi i filmen? Flera magiska hjälpredor. I början av 

filmen förekommer det en fé som förtrollar odjuret då hon vill lära honom en läxa om 

att skönhet kommer inifrån. Allt tjänstefolk till odjuret har även de förändrats genom 

den magiska formeln som féen la i början av filmen då de nu har formerna av olika 

prylar. De passar upp på odjuret och Belle i rollerna som tjänstefolk på slottet.  
 

Aktantmodellen 

Subjekt: Odjuret. 

Objekt: Att bryta förtrollningen, att få Belle. 

Medhjälpare: Tjänstefolket och Belle. 

Motståndare: Folket inne i byn och féen. 

Avsändare: Belle. 

Mottagare: Odjuret. 
 

4:6 Pocahontas 

Vilket årtionde är filmen från? Denna filmen kommer från 1990-talet. 

Vilka av dessa kategorier passar huvudrollsinnehavaren in på? Den vackra och 

smarta, modern, den självständiga kvinnan och den modiga. Huvudrollsinnehavaren 
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passar in på kategorin den vackra och smarta då hennes utseende är vackert men det 

läggs även fokus på hennes insida. Hon passar även in på modern då hon är 

omhändertagande mot djuren och hon sätter andra i första hand framför sig själv när 

hon väljer att stanna kvar med sin familj istället för att åka med drömprinsen till 

England i slutet. Pocahontas är den enda som passar in på den självständiga kvinnan då 

hon faktiskt aldrig blir räddad av någon annan utan det är hon själv som räddar. Till sist 

passar även Pocahontas in på den modiga då hon går sin egen väg och lyssnar inte på 

sin far och vad han vill. Hon är modig och intelligent och drar sig inte för att utforska 

skogen och naturen för sig själv.    

Vilka sysslor utför huvudrollsinnehavaren? Sjunger. Den enda kategorin som 

Pocahontas gör är att sjunga några gånger i filmen.  

Förekommer det någon typ av drömprins i filmen? Drömprinsen dyker upp. 

Pocahontas möter drömprinsen, John Smith, när han anländer med skeppet från 

England.  

Förekommer det någon typ av medhjälpare i filmen? Ingen medhjälpare. Pocahontas 

är helt självständig och klarar sig på egen hand genom berättelsens gång.  

Förekommer det någon typ av magi i filmen? En magisk hjälpreda. I filmen finns det 

ett magiskt träd som ger Pocahontas rådgivning. 
 

Aktantmodellen 

Subjekt: Pocahontas 

Objekt: Fred mellan folkslagen 

Medhjälpare: - 

Motståndare: Guvenören Ratcliff, Hövdingen 

Avsändare: Pocahontas, Hövdingen 

Mottagare: Pocahontas 

 

4:7 Mulan 

Vilket årtionde är filmen från? Denna filmen kommer från 1990-talet. 

Vilka av dessa kategorier passar huvudrollsinnehavaren in på? Den vackra och 

smarta, modern och den modiga. Mulan är den vackra och smarta då hon är vacker men 

det är ingeting folk lägger fokus på då hon är förklädd till man och folk i hennes 

omgivning bryr sig mer om hennes personlighet. Hon är även modern då hon bryr sig 

väldigt mycket om sin far och sätter hans säkerhet före sin egen och tar hans plats i 

kriget. Dessutom är hon väldigt omtänksam mot sina vänner i armén. Mulan är till sist 
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även den modiga då hon är modig nog att ge sig ut i kriget och det är till störst del 

hennes förtjänst att Kina vinner kriget och är alltså väldigt självständig vid vissa 

tillfällen. Hon går sin egen väg och gör inte som hon blir tillsagd genom att ge sig ut i 

kriget. 

Vilka sysslor utför huvudrollsinnehavaren? Hon sjunger. Den enda av de utvalda 

sysslorna Mulan gör är att hon sjunger en sång i början av filmen. 

Förekommer det någon typ av drömprins i filmen? Drömprinsen dyker upp. Att Mulan 

ska hitta en drömprins är inget som ligger i fokus i denna film utan det tar lång tid in i 

filmen och hon visar att hon är kvinna tills de båda inser att de är kära i varandra. 

Förekommer det någon typ av medhjälpare i filmen? En kombination av andra 

människor och djur. Medhjälparna i filmen är Mulans tre vänner i armén, syrsan och 

skyddsdraken Mushu. 

Förekommer det någon typ av magi i filmen? En magisk hjälpreda. Det enda magiska i 

denna film är Mulans skyddsdrake Mushu som ska hjälpa henne och skydda henne från 

krigets alla faror. 
 

Aktantmodellen 

Subjekt: Mulan  

Objekt: Vinna kriget och föra heder till sin familj 

Medhjälpare: Mulans vänner i amén, skyddsdraken Mushu och syrsan 

Motståndare: Kinas motståndare i kriget hunnerna  

Avsändare: Mulan och Kinas kejsare 

Mottagare: Mulan 

 

4:8 Prinsessan och grodan 

Vilket årtionde är filmen från? Denna filmen kommer från 2000-talet. 

Vilka av dessa kategorier passar huvudrollsinnehavaren in på? Den vackra och 

smarta och den modiga. Tiana är väldigt vacker men prinsen blir kär i hennes 

personlighet då de lär känna varandra under sin resa för att komma underfund med hur 

de ska bryta förtrollningen. Folk pratar om att hon är snäll istället för om hennes 

utseende, vilket gör att hon passar in på kategorin den vackra och smarta. Tiana tillhör 

även kategorin den modiga för hon klarar sig nästan på egen hand att starta upp sin 

restaurang, hon behöver endast hjälp i slutet med att få ordning på den gamla 

lagerlokalen hon har köpt. Hon går sin egen väg och har tydliga mål och drömmar med 

sitt liv då hon vill tjäna ihop pengar och öppna sin restaurang. 
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Vilka sysslor utför huvudrollsinnehavaren? Städar, sjunger, lagar mat och dansar. 

Tiana städar och lagar mat för att kunna tjäna ihop tillräckligt med pengar för att kunna 

genomföra sin stora dröm om att äga sin egen restaurang. Hon sjunger med sin mamma 

i det stora hus hon en dag ska hoppas bli hennes restaurang och hon dansar tillsammans 

med prinsen när de är grodor. 

Förekommer det någon typ av drömprins i filmen? Drömprinsen dyker upp. Tiana 

drömmer aldrig om att hitta sin drömprins utan detta är något som bara händer under 

filmens gång efter att de träffats när han vill att hon ska kyssa honom så att han blir 

människa igen. I jakten på att ha råd att köpa restaurangen och förvandlas tillbaka från 

groda till människa blir hon sakta förälskad i prins Naveen.  

Förekommer det någon typ av medhjälpare i filmen? En kombination av andra 

människor, djur och prinsen. För att kunna bli människa igen och öppna sin restaurang 

får Tiana hjälp av en alligator och en eldfluga som hjälper henne och prinsen att ta sig 

till en vodoo-drottning som hjälper dem med hur de ska bryta förtrollningen. Även 

prinsen hjälper Tiana genom att hjälpa henne öppna restaurangen och bryta 

förtrollningen då de gifter sig och kysser varandra i slutet av filmen. 

Förekommer det någon typ av magi i filmen? En kombination av en magisk hjälpreda 

och en ond magiker. Det finns en ond vodoo-man som gör prinsen och då även Tiana 

till grodor, men det finns även en god vodoo-drottning som genom magi får dem att inse 

hur förtrollningen, som fått dem att bli grodor, kan brytas. 
 

Aktantmodellen 

Subjekt: Tiana 

Objekt: Bli människa igen och få sin restaurang 

Medhjälpare: Prinsen, den goda vodoo-drottningen, alligatorn och eldflugan 

Motståndare: Den onda vodoo-mannen 

Avsändare: Tiana och Naveen 

Mottagare: Tiana 

 

4:9 Trassel 

Vilket årtionde är filmen från? Denna filmen kommer från 2010-talet. 

Vilka av dessa kategorier passar huvudrollsinnehavaren in på? Den vackra och 

smarta och den modiga. Rapunzel besitter den kategori vi kallar för den vackra och 

smarta eftersom hon är väldigt vacker men folk gillar henne på grund av hennes 

personlighet mer än hennes yttre. Hon är även den modiga eftersom att det flera gånger 
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är hennes förtjänst att hon och hennes drömprins klarar sig ur en knipa. Exempel på 

detta är när hon får sitt hår att lysa så att de kan komma ut ur en grotta som håller på att 

svämma över med vatten. Hon får inte lämna sitt hem för sin styvmoder men går ändå 

sin egen väg och går ut ur tornet på egna äventyr för att tillsammans med drömprinsen 

finna vart de lysande lycktorna kommer ifrån.   

Vilka sysslor utför huvudrollsinnehavaren? Städar, sjunger, lagar mat och dansar. 

Rapunzel städar, lagar mat och sjunger allt på samma gång när hon fixar i tornet som 

hon bor i under denna första scenen då vi får träffa Rapunzel som vuxen. Hon sjunger 

även andra gånger under filmen med sin drömprins som när de ser de flygande 

lycktorna i staden tillsammans, hon dansar även tillsammans med honom och många 

andra av stadens befolkning på stadens gator. 

Förekommer det någon typ av drömprins i filmen? Drömprinsen dyker upp. Rapunzel 

träffar sin drömprins, Flynn Rider av en slump och under tiden som han hjälper henne 

att komma till staden blir de förälskade i varandra när de lär känna varandra. Det är 

alltså inte kärlek vid första ögonkastet då Rapunzel slår Flynn medvetslös när han bryter 

sig in i hennes torn och försöker gömma honom i sin garderob. 

Förekommer det någon typ av medhjälpare i filmen? En kombination av andra 

människor och drömprinsen. Rapunzel får under resans gång hjälp av sin drömprins 

som hjälper henne återförenas med sina föräldrar och skyddar henne från den onda 

styvmodern. Hon får även hjälp av ett gäng tjuvar som de möter på vägen, då de hjälper 

Rapunzel och Flynn Rider att gömma sig från vakterna både på restaurangen och på 

slottet. 

Förekommer det någon typ av magi i filmen? Hon besitter egen magi. Den enda magi i 

filmen kommer från Rapunzels hår som har föryngrande och läkande krafter pågrund av 

en magisk blomma som hennes riktiga mor fick för att överleva födseln. 
 

Aktantmodellen 

Subjekt: Rapunzel 

Objekt: Lämna tornet och se de lysande lyktorna 

Medhjälpare: Flynn Rider och tjuvgänget 

Motståndare: Hennes styvmamma Gothel 

Avsändare: Flynn Rider 

Mottagare: Rapunzel 
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4:10 Modig 

Vilket årtionde är filmen från? Denna filmen kommer från 2010-talet. 

Vilka av dessa kategorier passar huvudrollsinnehavaren in på? Den modiga. Merida 

passar endast in på kategorin den modiga för att hon är just modig och intelligent och 

hon går även emot sin mamma och går sin egen väg då hon vägrar att gifta sig.  

Vilka sysslor utför huvudrollsinnehavaren? Hon gör ingen utav de sakerna. Merida är 

en prinsessa som varken sjunger, dansar, städar eller lagar mat. 

Förekommer det någon typ av drömprins i filmen? Det finns ingen drömprins. Meridas 

mamma försöker få henne att gifta sig men hon vägrar och finner heller ingen egen 

drömprins. 

Förekommer det någon typ av medhjälpare i filmen? En kombination av andra 

människor och syskon. För att bryta förtrollningen och få sin mamma och sina bröder 

att bli människor igen får hon även hjälp av just dessa personer. 

Förekommer det någon typ av magi i filmen? Det finns en magisk hjälpreda. Det finns 

en kvinna som hjälper Merida, även fast hon förvandlar Meridas mamma till en björn 

försöker hon ändå att hjälpa till. 
 

Aktantmodellen 

Subjekt: Merida 

Objekt: Få sin mamma att ändra sig om giftemålet och få henne att bli människa igen 

Medhjälpare: Häxan 

Motståndare: Tiden, Pappan och gästerna 

Avsändare: Häxan 

Mottagare: Merida 

 
4:11 Frost 
4:11:1 Anna 
Vilket årtionde är filmen från? Denna filmen kommer från 2010-talet. 

Vilka av dessa kategorier passar huvudrollsinnehavaren in på? Den vackra och 

smarta, modern och den modiga. Anna passar in på den vackra och smarta då hon har ett 

vackert utseende men det är inte allt. Hon passar även in på modern då hon sätter andras 

lycka framför sin egen. Anna passar även in på kategorin den modiga då hon till största 

delen klarar sig själv men hon får en del hjälp. Hon är modig och drar sig inte för att ge 

sig ut själv för att hämta hem sin syster.  
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Vilka sysslor utför huvudrollsinnehavaren? Hon sjunger och dansar. I filmen sjunger 

och dansar Anna bland annat i början av filmen.  

Förekommer det någon typ av drömprins i filmen? Hon söker efter en drömprins. 

Anna söker efter sin drömprins då hon i början sjunger om hur hon vill träffa någon, 

vilket hon gör då hon träffar Hans på kröningsdagen. Sedan visar det sig att hennes 

drömprins blir Kristoffer som hon träffar på vägen för att hämta hem sin syster.  

Förekommer det någon typ av medhjälpare i filmen? En kombination av prinsen, 

andra människor och syskon. Hon får hjälp av stentrollen, Kristoffer, snögubben Olof 

och sin syster Elsa. 

Förekommer det någon typ av magi i filmen? Det finns en magisk hjälpreda. Annas 

syster Elsa besitter magi.  
 

Aktantmodellen 

Subjekt: Anna 

Objekt: Få tillbaka sin syster och rädda Arendal. 

Medhjälpare: Kristoffer, snögubben Olof, stentrollen och Elsa 

Motståndare: Prins Hans 

Avsändare: Elsa 

Mottagare: Anna 

 

4:11:2 Elsa 
Vilket årtionde är filmen från? Denna filmen kommer från 2010-talet. 

Vilka av dessa kategorier passar huvudrollsinnehavaren in på? Den vackra och 

smarta, modern och den modiga. Elsa passar in på kategorin den vackra och smarta för 

att hennes utseende är vackert men det läggs mer fokus på hennes krafter och 

personlighet. Hon passar också in på kategorin modern då hon sätter alla andras lycka 

före sig själv. Hon tänker även på andra då hon bryter sig loss och rymmer sin väg då 

hon inte vill skada någon med sina obundna krafter. Elsa passar också in på kategorin 

den modiga då hon klarar sig själv till den största delen. Hon bryter sig loss en bit in i 

filmen och bestämmer sig för att gå sin egna väg och inte följa alla regler längre.  

Vilka sysslor utför huvudrollsinnehavaren? Hon sjunger. Enda kategorin som Elsa gör 

är att sjunga bland annat i scenen då hon tillslut släpper taget efter kröningsceremonin.  

Förekommer det någon typ av drömprins i filmen? Det finns ingen drömprins. För 

Elsa finns det ingen drömprins utan det är endast Anna som finner sin drömprins.  



  
 

40 

Förekommer det någon typ av medhjälpare i filmen? Hennes syster. Elsa får hjälp av 

sin syster Anna i slutet av filmen då hon räddar henne från att bli dödad av prins Hans.  

Förekommer det någon typ av magi i filmen? Hon har egen magi. Elsa besitter egen 

magi som gör att hon kan frysa saker till is.  
 

Aktantmodellen 

Subjekt: Elsa 

Objekt: Kunna kontrollera sina magiska krafter. 

Medhjälpare: Anna 

Motståndare: Prins Hans 

Avsändare: Elsa 

Mottagare: Elsa 

 

4.12 Sammanfattning 

Vi kan se samband mellan vilka rollkategorier de olika prinsessorna besitter och vilket 

årtionde de kommer från.  
 

Det är de första fyra filmerna Snövit, Askungen, Törnrosa och Den lilla sjöjungfrun som 

har mest likheter med varandra. Det finns kategorier som dessa prinsessor har men som 

aldrig återkommer igen i de senare filmerna, skönheten, bruden, den fogliga flickan och 

hönshjärnan är alla exempel på detta. Kategorin skönheten finns endast i de fyra första 

filmerna och återkommer aldrig igen. Kategorin den fogliga flickan återfinns endast i de 

tre första filmerna och hönshjärnan passar bara in på Snövit och Törnrosa. Till sist 

passar kategorin bruden in på Snövit, Törnrosa och Ariel.  

Den modiga är en kategori som passar in på alla prinsessorna från Ariel och framåt. 

Från Belle och framåt passar alla prinsessor utom Merida in på kategorin den vackra 

och smarta. Det var ingen som passade in på horan/häxan och Pocahontas var den enda 

som passade in på den självständiga. Modern var den enda kategorin som var väldigt 

utspridd mellan åren och som stämde in på både några av de äldre prinsessorna men 

även på några av de nyare.  
 

Alla prinsessorna sjunger någon gång under filmen förutom Merida. De andra sysslorna 

är väldigt utspritt mellan åren, de flesta städar inte men bland de som gör det var det 
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väldigt stor spridning mellan åren, dessutom är det de fyra som städar även de enda som 

lagar mat.  
 

De flesta prinsessorna söker inte efter drömprinsen utan han dyker upp under filmens 

gång, de som söker efter drömprinsen är Snövit, Törnrosa och Anna. Sedan förekommer 

det inte någon drömprins för Merida eller Elsa.  
 

Pocahontas är den enda som inte har någon medhjälpare och de flesta prinsessor får 

hjälp av flera olika medhjälpare samt att Belle och Elsa är de enda som bara har en 

medhjälpare var.  
 

Alla filmer har någon form av magi inblandat. Rapunzel och Elsa är de enda som 

faktiskt har egen magi och Snövit är den enda som bara har en ond häxa med magisk 

makt. Magisk hjälpreda finns för Askungen, Belle, Pocahontas, Mulan Merida och 

Anna. Tiana, Törnrosa och Ariel har flera personer med magiska krafter i filmerna. 
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5 Analys och diskussion 

5.1 Aktantmodellen 
 

Snövit och de sju dvärgarna  

I denna film är Snövit subjektet. Hennes objekt är att lyckas gömma sig från den elaka 

drottningen och få sin drömprins. På sin väg får hon hjälp av jägaren, djuren i skogen 

och av dvärgarna som låter henne gömma sig hos dem, till slut hjälper även 

drömprinsen henne genom att ge henne en kyss som väcker henne ur sin sömn. 

Motståndaren är den elaka drottningen som vill döda Snövit. Avsändaren anser vi är 

prinsen då det är han som, genom sin kyss, väcker henne från sin sömn vilket gör att 

hon får sitt lyckliga slut. Vi anser att det finns flera underliggande teman i filmen och ett 

av dem är avundsjuka, om det inte var för drottningens avundsjuka mot Snövit hade inte 

Snövit varit tvungen att rymma hemifrån. Vi kan därför se att budskapet är att 

avundsjuka är något dåligt eftersom det är den onda karaktären som är avundsjuk och 

hon besegras i slutet. Ett annat underliggande tema i filmen är att Snövit söker sin 

drömprins, den enda drömmen hon har är att finna sin drömprins och först då kan hon 

bli lycklig. Detta budskap tyder på att kvinnan ska finna sin man och först då kan hon 

bli lycklig, det handlar alltså inte om någon typ av självförverkligande utan kvinnans 

högsta dröm är att finna en man och bilda familj. Vi kan koppla de teman vi finner i 

filmen till Margareta Rönnbergs teori kring stereotyper. Snövit och de sju dvärgarna är 

ett typiskt exempel på en så kallad undersaga (Rönnberg 2001:41 F) då det handlar om 

en flicka i tonåren som behöver få bekräftelse av andra för att finna sitt riktiga jag. Den 

onda modersgestaltet gör att hon måste fly och detta klarar hon inte på egen hand vilket 

gör att hon ses som svag och måste räddas av andra hela tiden och då speciellt av 

drömprinsen som räddar henne ur sin ensamhet.  
 

Askungen med exempel från Törnrosa 

Subjektet i denna filmen anser vi är Askungen och hennes objekt är att få gå på balen på 

slottet. På sin väg får hon hjälp av djuren i sin närhet och av den goda gudmodern som 

hjälper henne att få en klänning och häst och vagn till balen. Motståndarna i filmen är 

den elaka styvmodern och de elaka styvsystrarna som är avundsjuka på Askungen och 

inte låter henne följa med till balen. Avsändaren för att Askungen ska få gå på balen 

anser vi ursprungligen är Kungen som skickar inbjudan men även den goda gudmodern 

för utan henne hade Askungen aldrig kommit iväg till balen. Mottagaren blir då 

Askungen själv. Även i denna film kan vi se flera underligande teman varav ett av dem 
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återigen är avundsjuka och i Törnrosa hittar vi ett liknande tema som är hämnd. I 

Askungen ser vi att avundsjuka är något dåligt och de som är avundsjuka, den elaka 

styvmodern och de elaka styvsystrarna, är de som i slutet förlorar, vilket är samma 

underliggande mening som finns i Törnrosa där den onda féen visar tecken på 

hämndlystnad, som ses som en dålig egenskap. Vi kan även se att ett underliggande 

tema i Askungen är att bryta sig loss och gå sin egen väg. Askungen bestämmer sig för 

att gå på balen trots att hon egentligen inte får det för styvmodern. Återigen kan vi även 

finna det underliggande temat att Askungen först blir lycklig då hon får sin drömprins i 

slutet. Det är tack vare att hon får honom som hon får sitt lyckliga slut, återigen 

förmedlas budskapet att kvinnan endast blir helt lycklig då hon får sin prins och kan 

gifta sig och bilda familj. Samma budskap finns även i filmen Törnrosa som även hon 

behöver hitta en man för att bli lycklig. Innan Törnrosa träffar prinsen var hon olycklig 

och drömde om att hitta en prins och när hon sedan träffade honom kunde hon inte 

tänka på annat. Askungen och Törnrosa är även typiska exempel på undersagor 

(Rönnberg 2001:41 F). Askungen handlar om en tonårsflicka som går emot sin onda 

modergestalt, styvmodern,  och genom andras bekräftelse, mestadels prinsens, finner sig 

själv och sitt lyckliga slut. Detta är likt Törnrosa där den onda féen är som en symbol 

för en ond modergestalt som Törnrosa söker skydd ifrån. Både Askungen och Törnrosa 

ses som svaga då de inte klarar sig själva utan behöver hjälp på vägen, av en god 

gudmoder eller tre goda feer och även sina drömprinsar. 
 

Ariel med exempel från Skönheten och odjuret 

I denna film anser vi att subjektet är Ariel och hennes objekt är att bli människa och få 

sin drömprins Eric. Medhjälpare i denna film är Ariels vänner djuren och även den onda 

sjöhäxan Ursula som faktiskt hjälper Ariel att få ben så hon kan lära känna Eric. Ursula 

hjälper dock Ariel för egen vinning men vi anser ändå att hon är en medhjälpare i 

början. Motståndare genom filmen är Ariels pappa som absolut inte vill att Ariel ska 

beblanda sig med människorna som han anser är farliga. Det är först i slutet av filmen 

som han blir medhjälpare istället och faktiskt accepterar Ariels önskan om att bli 

människa och gifta sig med prins Eric. Motståndare är även Ursula då hon till slut visar 

sitt äkta jag och sin baktanke med att ge Ariel ben, så hon kan härska över haven. 

Avsändaren för att Ariel ska få sitt objekt är då tillslut Ariels pappa Triton då det är han 

som till slut ger Ariel ben och chansen att gifta sig med prins Eric och få sitt lyckliga 

slut.  
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Även denna filmen har flera underliggande teman varav vi anser att det största av dem 

är att gå sin egen väg. Ariel bryr sig inte om hennes pappas förbud mot att träffa 

människorna ovan havsytan utan hon går sin egen väg och ger sig iväg på äventyr och 

trotsar sin far genom att söka hjälp av Ursula. Budskapet blir då att bryta sig lös och 

hitta sig själv. Vi kan även återigen se det underliggande temat att Ariel blir lycklig 

först när hon har fått sin drömprins. Det räcker inte med att Ariel får ben och blir 

människa utan för att hon ska bli lycklig måste hon få prins Eric i slutet. Samma 

budskap kommer igen i Skönheten och odjuret där Belle behöver odjurets kärlek för att 

bli lycklig och innan de båda inser att de älskar varandra är ingen av dem lycklig. Även 

detta budskap tyder på att kvinnan blir lycklig när hon fått sin man, båda filmerna visar 

att det inte spelar någon roll vad för andra stora saker man går igenom utan lyckan 

kommer med en man. Den lilla sjöjungfrun är även den ett typiskt exempel på en 

undersaga från Margareta Rönnbergs teori (2001:41 F). Även denna berättelse handlar 

om en tonårsflicka som vill hitta sin egen väg och blir bekräftad av andra i sin närhet, 

mest prinsen. Hon är inte helt självständig utan behöver hjälp på vägen och även i denna 

film finns den onda modergestalten som tar sig formen som havshäxan Ursula. 

Skönheten och odjuret är också en undersaga då Belle är en ung tonårsflicka som inte 

känner att hon passar in någonstans och att hon vill vara med människor som förstår 

henne och det är tack vare ojuret som Belle finner sin identiet. 
 

Pocahontas med exempel från Mulan 

Vi anser att subjektet i denna berättelse är Pocahontas själv och att hennes objekt är fred 

mellan indianerna och engelsmännen. På sin väg har hon inga medhjälpare utan hon är 

helt självständig och klarar sig på egen hand. Hon har dock motståndare för att nå sitt 

mål och det är till en början hennes pappa hövdingen och guvenören Ratcliff. 

Pocahontas far ändrar sig dock i slutet då Pocahontas lyckas övertala honom att inte 

kriga mot engelsmännen. Avsändaren anser vi är Pocahontas själv och hennes pappa då 

det till största delen är Pocahontas som ser till så att inte krig bryter ut mellan de båda 

lägren men det är även tack vare hennes far som det inte blir krig då han till sist inser att 

det är fel att döda John och starta kriget. 
 

Underliggande teman i denna film anser vi är fred och acceptans mellan olika folkslag 

då Pocahontas symboliserar det goda och Ratcliff det onda och det är det goda som i 

slutet segrar över det onda. Detta sänder ut ett budskap om att man ska acceptera 

varandra trots ursprung. Vi kan även se det underliggande temat att gå sin egen väg och 
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bryta sig loss då Pocahontas inte gör som sin pappa säger och vägrar gifta sig med 

krigaren som hennes pappa har valt ut. Även i filmen Mulan handlar det om att gå sin 

egen väg då Mulan klär ut sig till man och sedan visar att kvinnor kan vara lika bra i 

krig och på att försvara sitt land som män är. Ett annat budskap i Mulan är även att man 

ska värna om sin familj, att det är familjen som är det viktiga och att man ska hjälpa och 

skydda varandra. Detta liknar även det underliggande budskap som finns i Pocahontas 

då familjen är det som är viktigt för Pocahontas då hon faktiskt väljer att stanna kvar 

med sin familj istället för att följa med sin drömprins till England. Detta sänder även ut 

budskapet att familjen är det viktigaste vi har. Pocahontas är till skillnad från Mulan helt 

självständig och hennes lycka är inte beroende av någon man till skillnad från alla de 

tidigare huvudrollsinnehavarna och även Mulan då hennes lyckliga slut inte bara är att 

föra heder till sin familj och vinna kriget utan även att få sin drömprins i slutet. Varken 

Pocahontas eller Mulan passar in på Rönnbergs teorier  om stereotyper (2001:41 F) då 

dessa filmer skiljer sig mot de tidigare och går emot stora delar av denna stereotyp. Det 

enda som stämmer in är att det handlar om en tonårsflicka som försöker finna sig själv.   
 

Tiana med exempel från Trassel 

Subjektet i denna filmen anser vi är Tiana och hennes objekt är att bli människa igen 

och starta sin restaurang men under filmens gång får hon ett till objekt och det är att få 

sin drömprins Naveen i slutet. Medhjälpare på vägen är prins Naveen, den goda vodoo- 

drottningen, alligatorn och eldflugan. Motståndaren är den onda vodoo- mannen som 

har förtrollat prinsen så att han förvandlas till en groda och därför även är orsaken till att 

Tiana förvandlas till en groda. Avsändaren för att Tiana ska nå sitt mål är Tiana själv då 

det är hon som har tjänat ihop pengarna för att köpa restaurangen genom hårt arbete. 

Det är även Tiana och prins Naveen tillsammans som bryter förtrollningen med sin 

kärlek till varandra som gör att de blir människor igen och Tiana kan köpa lokalen till 

sin framtida restaurang. Underliggande teman i denna film anser vi är att hårt arbete 

lönar sig om man vill nå sin dröm, vilket i Tianas fall är att starta sin restaurang. Detta 

tema liknar det vi finner i Trassel där Rapunzel gör allt hon kan för att få sin dröm om 

att lämna tornet och se de flygande lyktorna att gå i uppfyllelse. Precis som Tiana 

kämpar hon för att få sin dröm att gå i uppfyllelse. Vi kan även se budskapet i 

Prinsessan och grodan att det finns annat som är viktigt i livet och inte bara att starta sin 

restaurang utan även att få uppleva den äkta kärleken. Vi kan även se att girighet inte är 

en bra egenskap då den onda vodoo-mannen i slutet förlorar och de goda vinner. 
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Budskapet om girighet är också något som finns i Trassel där Rapunzels mamma Gothel 

är girig och försöker hålla Rapunzels magiska hår för sig själv, vilket blir hennes fall då 

girigheten leder till hennes död.  
 

Vi kan se i Prinsessan och grodan att Tiana får sitt lyckliga slut då hon gifter sig med 

sin drömprins men det är inte lika uppenbart i denna film att budskapet är att kvinnan 

endast blir lycklig då hon får sin man. Eftersom Tianas dröm från början inte 

inkluderade någon drömprins är det mer som att han dök upp under berättelsens gång 

och de råkade bli kära i varandra. Detta sänder dock ut ett budskap om att kvinnan ändå 

ska ha en man för att allt ska vara fulländat och det räcker inte med hennes eget 

självförverkligande. Samma budskap visas i Trassel då Rapunzel får sitt lyckliga slut i 

och med att även hon får drömprinsen. Dock är det även samma i Trassel som i 

Prinsessan och grodan, drömprinsen dyker upp och de blir förälskade under resans 

gång. Det är inte kärleken dem mellan som är i fokus utan det är andra drömmar och 

mål men det är ändå tvåsamheten mellan henne och Flynn som gör att Rapunzel får sitt 

lyckliga slut. Trassel passar till viss del in på grundtypen undersaga (Rönnberg 2001:41 

F) då det finns en ond modersgestalt som hindrar Rapunzel från att hitta sin rätta 

identitet. Däremot finner Rapunzel mestadels på egen hand sig själv och sin egen 

identitet även fast hon får hjälp av drömprinsen på vägen. I motsats till Trassel passar 

inte Prinsessan och grodan in på Rönnbergs teori om stereotyper (2001:41 F). Denna 

film handlar om en ung vuxen istället för en tonårsflicka och berättelsen går inte heller 

ut på att hon ska hitta sig själv då hon redan vet vad hon vill med sitt liv, att starta upp 

restaurangen som hon lovade sin pappa att göra i början av filmen. Det finns ingen ond 

modersgestalt i denna filmen och hon söker inte bekräftelse i andra då hon redan från 

början är en självsäker ung kvinna med fasta mål. 
 

Modig 

Huvudkaraktären i Modig är Merida som kämpar för att hennes mamma ska ändra sig 

om att Merida ska tvingas gifta sig med en man från någon av de andra klanerna i riket. 

Detta är det viktigaste i början av filmen men efter att Merida får hjälp av häxan blir 

också objektet att hjälpa mamman att bli människa igen. Även om det i detta exempel är 

motsägelsefullt är det häxan som är medhjälpare då Merida ber henne att få mamman att 

ändra uppfattning om giftemålet. Motståndarna är tiden som Merida måste kämpa mot 

då hon bara har en kort tid på sig att få hennes mamma att bli människa igen och även 

alla deras gäster och pappan som försöker döda mamman i tron om att hon är en riktig 
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björn. Avsändare blir häxan då det är hon som genom att förvandla mamman till björn 

får henne att ändra uppfattning om giftemålet, men också för att hon ger Merida en 

förtrollning som hon kan bryta. Budskapet som vi anser filmen försöker få fram är att 

man ska kunna bryta gamla traditioner och gå sin egen väg. Merida vägrar att gå med på 

de gamla vanor hennes mamma har av gamla traditioner och vill gå sin egen väg genom 

att göra det hon själv vill göra istället för att bara göra vad alla säger åt henne. Att 

familjen är viktig är också ett budskap i denna film för även om Merida och hennes 

mamma inte kommer överens i början utvecklas deras relation under tidens gång och de 

måste bry sig om och skydda varandra. Detta gör att filmens tema är att bryta på gamla 

traditioner och våga gå sin egen väg men också vikten av familjen och att man ska 

acceptera och ta hand om varandra. Margareta Rönnbergs grundtyp undersaga passar in 

på denna film då man kan se hennes mamma som en ond modergestalt som ur Meridas 

synvinkel vill henne illa genom att gifta bort henne. Merida försöker även finna sin egen 

identitet genom att kunna vara en bra prinsessa utan alla gamla traditioner, men ändå 

kunna vara sig själv och skjuta med pilbåge (2001:41 F). 
 

Frost 

I den senaste Disneyfilmen Frost finns det två huvudroller och vi har därför delat upp 

analysen utifrån bådas perspektiv. Vi börjar med att titta ur Annas perspektiv.  
 

Subjektet blir Anna och hennes objekt är att få tillbaka sin syster och rädda Arendal från 

en evig vinter. Medhjälpare på vägen är stentrollen, Kristoffer, snögubben Olof och till 

sist även Elsa som väcker henne till liv med hjälp av sin kärlek till sin syster. 

Motståndare i filmen är prins Hans som till en början verkar vara god och vill hjälpa till 

men som mot slutet visar sitt sanna jag, han vill döda Elsa och härska över Arendal. 

Avsändaren för att Anna ska nå sitt mål är Elsa som till slut kommer tillbaka till 

Arendal och lyckas kontrollera sina krafter och väcker Anna med sin kärlek. 

Underliggande tema ur Annas synvinkel är att man inte ska välja första bästa kille man 

träffar och tro att det är äkta kärlek. Hon lär sig sedan under resans gång vad äkta kärlek 

faktiskt är då hon och Kristoffer förälskar sig i varandra. Vi ser även budskapet att 

familjen är viktigast då Anna ger sig ut ensam för att hämta hem Elsa trots att Elsa har 

varit avvisande mot Anna större delen av deras uppväxt. Denna karaktär passar inte 

heller in på Rönnbergs stereotyper (2001:41 F) förutom att det handlar om en 

tonårsflicka. 
 



  
 

48 

Tittar vi istället ur Elsas synvinkel blir hon subjektet och hennes objekt är att kunna få 

kontroll över sina magiska krafter så att hon inte råkar skada någon i sin närhet. Hon är 

till största delen självständig men hon får hjälp i slutet av Anna då prins Hans är nära att 

döda henne. Motståndaren är prins Hans som försöker döda henne och själv ta makten 

över Arendal. Avsändare blir Elsa själv för att förverkliga sitt mål och ta kontroll över 

sina magiska krafter och detta klarar hon till slut av då hon inser att det är kärleken till 

sin syster Anna som gör att hon kan kontrollera sina krafter. Underliggande teman ur 

Elsas synvinkel är att gå sin egen väg och bryta sig loss då hon till slut släpper sina 

krafter lösa och rymmer upp i bergen, på denna resa finner hon även sig själv. 

Budskapet är att våga vara sig själv och även att kärleken mellan två systrar är starkare 

än all magi. Elsa passar inte heller in på Rönnbergs stereotyper (2001:41 F) då hon 

skiljer sig starkt från den typiska stereotypen. Elsa är självständig och stark och hon 

klarar sig till största del på egen hand, dock finns det liten likhet med stereotypen då 

hon försöker finna sig själv men detta gör hon till oftast utan andras bekräftelse. Enda 

bekräftelsen hon behöver är kärleken från sin syster Anna som gör att hon kan bli helt 

och fullt ut lycklig.   
 

5.1.1 Sammanfattning 
Vi ser i empirin att de första fyra filmerna stämmer in på stereotypen undersagor bäst 

varav de tre första filmerna endast handlar om att de ska hitta sin drömprins för att bli 

lyckliga, de tänker mycket på sin drömprins och även om Askungen hade kunnat bli 

lycklig på annat sätt som att till exempel rymma iväg är det genom drömprinsen som 

hon finner sin lycka. Ariel skiljer sig lite åt då hon faktiskt har en annan dröm som inte 

bara är att få sin drömprins. Annars så är de fyra första filmerna väldigt lika då de alla 

ses som svaga och behöver hjälp av andra för att klara sig och de vill finna sig själva 

men kan endast göra det med hjälp av andras bekräftelse och då speciellt av prinsens 

bekräftelse. Vi kan se att drömprinsen förekommer i alla filmerna förutom i Modig och 

för Elsa i Frost. Towbin et. al. (2008) kom i sin studie fram till att i endast två av de 26 

Disneyfilmer de undersökte sågs inte giftemål som det ultimata målet. Vi har i vår 

studie kommit fram till att det är typiskt för Disney att prinsessan alltid ska få sin prins i 

slutet och att det är först då hon faktiskt blir lycklig trots att hon även har andra mål om 

självförverkligande som i exempelvis Prinsessan och grodan. Dock verkar det börja bli 

förändring på den fronten i och med filmerna Modig och Frost då det faktiskt inte läggs 

lika stort fokus kring att Anna och Kristoffer blir tillsammans i slutet utan det läggs mer 
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fokus på syskonkärleken mellan Anna och Elsa och i Modig förekommer det inte någon 

drömprins alls.   
 

Vi ser i empirin att temat i de två första filmerna är om avundsjuka som grundar sig i att 

prinsessan har ett vackert utseende. I alla filmer handlar det om att prinsessorna ska 

finna sig själva på olika sätt och i de första sex filmerna handlar det på olika sätt om att 

finna sig själv genom att få bekräftelse från en man men sedan handlar de andra 

filmerna mer om att finna sin identitet utifrån sig själva utan att få den bekräftad av en 

drömprins. I exempelvis filmen Trassel handlar det mer om att han ska få bekräftelse 

och finner sig själv genom henne, detta då han slutar var en tjuv tack vare henne och 

han börjar gå efter sitt riktiga namn Eugen istället för Flynn och slutar leva i en roll. 

Alla filmerna utom Snövit och Törnrosa har även budskapet om att man ska gå sin egen 

väg och bryta sig loss. Många av filmerna visar även på vikten av familjen, hur starka 

familjeband kan göra att man blir starkare som person och att man ska hedra sin familj 

vare sig det handlar om hela familjen, föräldrar eller syskon. Filmerna med detta 

budskap är Pocahontas, Mulan, Prinsessan och grodan, Modig och Frost.  
 

Giddens (refererad i Gauntlett 2008: 117 F) menar att i filmer har alla väldigt tydliga 

mål i sina liv och dessa karaktärer förväntas vi identifiera oss med. Massmedierna 

skapar idealen som alla människor sedan identifierar sig med och det är efter dessa ideal 

vi sedan bestämmer hur vi skulle vilja vara som personer. John Fiske skriver om 

kultivation som handlar om att medierna odlar in värderingar och attityder i en kultur, 

de hjälper kulturen att upprätthålla och anpassa värderingarna och sprida dem bland 

medlemmarna inom kulturen (2010: 199). Utifrån vårt empiriska material och vår 

analys med hjälp av aktantmodellen kan vi se att många av filmerna har tydliga 

underliggande teman och budskap som tittarna kan påverkas av. I vårt empiriska 

material kan vi se att de första filmerna följer en viss typ av ideal där kvinnan inte kan 

finna lycka utan en man och där hennes enda dröm är att finna sin drömprins och hon 

har inga andra tydliga mål i livet än att kunna bli någons fru. Vi kan sedan se att detta 

förändras något när karaktärerna går över till att även få andra mål och drömmar som är 

viktigare för henne än att få sin drömprins. Den tydligaste förändringen sker i och med 

filmen Pocahontas. Filmerna efter Pocahontas har tydligare mål med sina liv och inte 

bara att finna sin drömprins och starta familj. Den filmen som har tydligast tema vad det 

gäller att nå sina drömmar och kämpa för att nå dit är Prinsessan och grodan. Laura 

Mulvey (refererad i Van Zoonen 1994: 89) menar att när man ser på filmer 
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tillfredsställer det vårt mänskliga behov av att man behöver identifiera sig med andra, 

som i detta fall är att identifiera sig med vem och vad som visas på skärmen. Vi anser 

att filmer som Prinsessan och grodan sänder ut ett bättre budskap till publiken att 

identifiera sig med då kvinnan inte bara porträtteras som en person som inte har några 

egna drömmar med sitt liv förutom att finna en man att gifta sig och bilda familj med. 

Pocahontas anser vi också sänder ut ett bättre budskap än de tidigare filmerna då hon är 

den enda prinsessan som är helt självständig och inte framstår som lika hjälplös som de 

tidigare gör. Disney som medium har då hjälpt till att förstärka de värderingar vi redan 

har i vår kultur där det är bra att söka efter sina egna drömmar som inte bara är 

anpassade efter att hitta en man. De kommunicerar ut ett budskap om att det är bättre att 

gå sin egen väg och vara självständig än att anpassa sig till andra. 
 

Barthes (2007: 201 F) förklarar myter som ett sätt för oss att kommunicera och 

användandet av myter ger saker en betydelse. Vi kan förstå oss på gamla myter men 

ingen myt kommer hålla för evigt och det är genom mänsklighetens historia som myter 

uppstår. När Barthes citeras av Østbye et.al. (2004: 66) beskriver han myterna som ett 

eget slags språk vi har laddat med olika betydelser, myter är inte gamla berättelser utan 

fenomen som förmedlar hur vi ser på verkligheten. Utifrån vår empiri kan vi se att de 

första tre filmerna handlar om att kvinnans enda dröm är att finna drömprinsen, detta 

var en myt från förr då kvinnor inte skulle arbeta utan de skulle vara hemmafruar som 

tog hand om hemmet och barnen och det enda målet hon hade var att skaffa en man för 

att detta skulle bli möjligt. I vår undersökning kan vi se att de senare filmerna mer 

speglar samhället som det ser ut nu och att kvinnan faktiskt har andra drömmar och mål 

förutom att finna kärleken. Exempelvis kan vi se Tiana som faktiskt har en dröm om att 

starta en egen restaurang vilket känns som en väldigt avlägsen dröm för prinsessorna i 

de äldre filmerna.  

 
5.2 Semiotisk analys 
 

5.2.1 Rolltyper 
I det empiriska materialet till denna studie framgick det att några rolltyper endast 

passade in på de fyra första prinsessorna det vill säga Snövit, Askungen, Törnrosa och 

Ariel. Dessa rolltyper är skönheten, bruden, den fogliga flickan och hönshjärnan med 

undantag för att Askungen inte är bruden, den fogliga flickan stämmer in på alla utom 

Ariel och endast Törnrosa och Snövit är hönshjärnan. England, Descartes och Collier-
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Meek (2011) skriver att deras studie visade på att Snövit, Askungen och Törnrosa alla 

hade egenskaper eller karaktärsdrag som de ansåg vara väldigt feminina och att 

prinsessorna efter detta blir allt mer självständiga, vilket de kopplar samman med 

feministrörelsens intåg på 1970- talet. De karaktärsdragen de har tittat på och då anser 

vara typiskt feminint stereotypa är exempelvis fysiskt svag, lydig, visar känslor, bryr sig 

om sitt utseende, kärleksfull, omhändertagande, känslig, hjälpsam, beskrivs som fysiskt 

attraktiv av andra, frågar efter hjälp och tar emot hjälp.  
 

Vi håller med om att de fyra första prinsessorna porträtteras på ett mer stereotypt 

feminint sätt än de andra prinsessorna då de passar in på de mer feminina rolltyperna vi 

använt. Att de tre första prinsessorna hela tiden behöver hjälp och inte kan klara sig på 

egen hand tolkar vi som att de porträtteras som hjälplösa. Vi ser i vårt empiriska 

material att det endast är Snövit och Törnrosa som passar in på hönshjärnan och detta 

kan kopplas till Barthes (2007: 201) teori om myter i en historisk kontext. Vi konnoterar 

det som att myten om kvinnan förr ofta var att hon var i behov av hjälp från mannen och 

inte kunde vara självständig. Kvinnan skulle endast vara i hemmet och sköta den typen 

av sysslor och hon var i behov av hjälp från mannen för att klara sig. Att det dessutom 

alltid är en eller flera män som är med och utför räddningen sänder ut ett budskap om att 

det är typiskt manligt att rädda någon och typiskt kvinnligt att bli räddad. I de tre första 

filmerna är prinsessorna ständigt i behov av hjälp av olika medhjälpare och drömprinsen 

och de räddar själva aldrig någon. I det empiriska materialet ser vi då att det är först i 

Den lilla sjöjungfrun som prinsessorna börjar rädda prinsen och andra personer, detta 

konnoterar vi som att de tre första prinsessorna är mer passiva än de andra. 1975 skrev 

Laura Mulvey sin artikel “Visual pleasure and narrative cinema” (refererad i Gauntlett 

2008: 41) och beskriver konceptet the male gaze där filmer är gjorda ur en manlig 

synvinkel, detta har gjort att könsuppdelningen i filmer blir den aktiva mannen och den 

passiva kvinnan. Detta stämmer då överens med vår empiri då de tre tidigaste 

Disneyfilmerna, som också är de enda som är gjorda innan hennes artikel, går ut på att 

det är prinsarna som räddar kvinnan, och alltså är den aktiva, under tiden som 

prinsessan är mer passiv och bara blir räddad.  
 

England, Descartes och Collier-Meek (2011) har i sin studie kommit fram till att det i de 

första filmerna alltid är kärlek vid första ögonkastet. Detta håller vi med om då vi i vår 

studie har uppmärksammat detta. Emprin pekar på att prinsen i de första filmerna blir 

förälskad direkt när han ser prinsessan och det konnoterar vi som att det är kvinnlig 
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skönhet istället för personlighet som får drömprinsen på fall. Towbin et. al. (2008) har 

kommit fram till i sin studie att i 15 av de 26 filmerna de undersökte var kvinnans 

utseende mer värderat än hennes intellekt. I empirin ser vi att de inte lär känna varandra 

innan de bestämmer sig för att gifta sig och det konnoterar vi som att det är ett vackert 

kvinnligt utseende som är det viktiga och inte personligheten eller hennes intellekt. 

Brode (2005: 172 FF) visar i sin studie i motsättning till många andra artiklar och 

teorier att det finns feminism i Disney. Han visar detta genom att ge exempel från 

Snövit och de sju dvärgarna där drottningen frågar spegeln “Säg, vem som skönast i 

landet är?”, hon får då svaret att Snövit är vackrast i landet och att trasor till kläder inte 

kan dölja Snövits vackra elegans. Brode menar då att Disney försöker visa att äkta 

skönhet inte sitter på utsidan utan kommer inifrån, det har mer att göra med en kvinnas 

personlighet än hennes utseende. Vi håller inte med Brode i hans resonemang då vi i vår 

empiri ser att även fast Snövit går klädd i trasor så faller prinsen direkt för henne då han 

ser henne i slottsträdgården sjungandes. Trots hennes kläder har hon ändå ett vackert 

kvinnligt utseende och vi anser då att det uppenbarligen är det som prinsen faller för vid 

första ögonkastet då han inte kan ha tid att lära känna hennes personlighet på den korta 

tiden.  
 

Wasko (2001: 132 FF) beskriver Snövit som en blyg, naiv, oskyldig och moderlig 

karaktär vilket vi håller med om och detta passar även in på alla de första fyra 

prinsessorna. I empirin ser vi att de alla blir kära vid första ögonkastet och de lär inte 

känna sin prins innan de bestämmer sig för att det är han som är den rätta för dem. Detta 

tolkar vi som ett naivt och ytligt beteende då de knappast vet vad prinsen faktiskt är för 

person utan de går endast på utseendet vilket vi konnoterar som att kvinnan lätt blir kär i 

första bästa och att hon är typiskt feminint naiv och godtrogen. I empirin ser vi även att 

de sedan går runt och trånar efter sin drömprins vilket också kan ses som typiskt 

kvinnligt att tydligt visa känslor. I empirin ser vi att de tre första prinsessorna alla är 

lydiga och utför sina sysslor utan att klaga med ett glatt humör vilket vi konnoterar som 

att de är lydiga mot auktoriteter och inte vågar säga ifrån vilket även det brukar klassas 

som ett typiskt stereotypt feminint sätt att vara.  
 

I Understanding Disney (Wasko 2001: 132 FF) beskrivs Ariel som väldigt lik de äldre 

prinsessorna då de vill ha en drömprins och är ständigt omringade av manliga 

karaktärer, men det som skiljer dem åt är att Ariel ses som mer intelligent och upprorisk 

än de andra. England, Descartes och Collier-Meek (2011) har i sin studie också sett att 
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Ariel i Den lilla sjöjungfrun visade på en mer självständig karaktär men hade 

fortfarande många av de feminina stereotyperna kvar. Samma form av resultat kom 

även fram i denna studies empiriska material där Ariel bland annat ses som modig, 

vilket är något ingen av de tidigare prinsessorna passar in som. Vi kan genom detta 

tolka att det efter filmen Törnrosa börjar ske allt mer större förändringar bland Disneys 

prinsessor. Precis som Wasko (2001: 132 FF) menar även vi att prinsessorna nu börjar 

bli mer intelligenta och upproriska då Ariel varken passar in på rolltyperna hönshjärnan 

eller den fogliga flickan.  
 

I det empiriska materialet har de tre filmerna från 90-talet med Belle, Pocahontas och 

Mulan alla helt identiska rolltyper bortsett från att Pocahontas är den enda som passar in 

på den självständiga. England, Descartes och Collier-Meek (2011) fann i sin 

undersökning att Pocahontas och Mulan visade på mer självständighet och styrka, 

maskulina karaktärsdrag, men de hade samtidigt kvar feminina karaktärsdrag. Även 

Belle i Skönheten och odjuret visade sig modig och självständig  men också 

omhändertagande. I vår studie ser vi i empirin att Belle är omhändertagande då hon 

passar in på rolltypen modern, hon är modig och mer självständig än de första tre 

prinsessorna då hon även passar in på den modiga. Hon tar hand om odjuret när han 

skadat sig och detta konnoterar vi som att hon är omhändertagande och bryr sig om 

andra vilket är stereotypt feminint. Hon är även modig då hon erbjuder sig själv i utbyte 

mot sin far och stannar kvar på slottet med odjuret, denna handling tolkar vi som väldigt 

hjältemodig och inte helt typiskt feminin utan det är snarare mer stereotypt maskulint att 

utföra denna typ av hjältemodiga handling.  
 

Vi fann i empirin att både Pocahontas och Mulan passade in på modern då de är 

omhändertagande mot andra i sin omgivning och de passar även in på den modiga. 

Detta kan man se då Mulan är omhändertagande mot sin far genom att gå in i kriget för 

att skydda honom och göra det i hans ställe vilket vi tolkar som både omhändertagande 

av sin fader och hjältemodigt då hon faktiskt offrar sig själv och ger sig ut i krig för sin 

familjs och sitt lands skull. Vi konnoterar att osjälviska handlingar som denna sänder ut 

budskapet att kvinnan kan ta hand om sig själv och kan utföra samma uppdrag som 

männen kan. Hon är på det sättet inte typiskt feminin utan har mer manliga 

karaktärsdrag. Vi ser i det empiriska materialet att Pocahontas visar sig 

omhändertagande då hon bryr sig om sina vänner djuren och sätter andra i första hand 

när hon väljer att stanna kvar hos sin familj istället för att följa med John Smith till 
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England. England, Descartes och Collier-Meek (2011) har kommit fram till att 

prinsessorna inte har genomfört den sista räddningen ensamma utan någon hjälp från 

prinsen. De kan se att en förändring har skett från de första filmerna till de senare 

filmerna. I de första tre filmerna var prinsessan helt passiv till att de faktiskt hjälper 

prinsen i Pocahontas och Mulan.  
 

Vi har i vår studie kommit fram till att Pocahontas inte behöver någon hjälp från någon 

medhjälpare eller prinsen vilket är unikt i jämförelse med alla de andra prinsessorna 

som har medhjälpare av olika slag. Vi ser i det empiriska materialet att det är 

Pocahontas som ställer sig framför John och övertalar sin far att inte döda John och 

stoppa kriget. Denna handling symboliserar mod och styrka och detta konnoterar vi som 

att Pocahontas faktiskt framstår som en helt självständig kvinna som faktiskt räddar 

prinsen och inte tvärt om. Detta är inte stereotypt feminina drag och i jämförelse med de 

första tre filmerna är skillnaderna på hur kvinnans roll kommuniceras ut stora. John 

hoppar sedan ut framför Pocahontas far då Ratcliff skjuter mot hövdingen, han räddar 

då Pocahontas far men inte Pocahontas. Detta går att tolka olika men eftersom vi har 

lagt fokus vid att endast titta på den kvinnliga huvudrollsinnehavaren och inte alla 

karaktärer i sig tolkar vi det på detta sätt. England et. al. (2011) har tittat på både de 

kvinnliga och de manliga karaktärerna i filmen och därför dragit slutsatsen att den sista 

räddningen genomförs av John, vilket stämmer ur den synvinkeln. Vi håller med om att 

de första tre prinsessorna är passiva och att en förändring har skett i och med Ariel vad 

det gäller att vara med och rädda andra och inte bara bli räddad själv.  
 

Brode (2005: 171) menar att de kvinnliga karaktärerna i Disneyfilmer beskrivs som att 

de tror på sig själva och att varje ny karaktär är helt unik i jämförelse med varandra och 

detta koncept om hjältinnor finns i filmer som  Mulan, Skönheten och odjuret och 

Pocahontas men även att det finns i de tidigare filmerna. Även om alla prinsessorna har 

lika karaktärsdrag enligt det empiriska materialet blir aktantmodellen det som visar hur 

varje prinsessa är unik genom att de alla har olika mål de vill nå i filmen. Vi anser då att 

Mulan, Belle och Pocahontas alla är unika och tror på sig själva då de har sina mål som 

de vill nå fram till vilket vi tolkar som att de är starkare individer än prinsessorna i 

tidigare filmer. Vi anser dock inte att alla prinsessorna skulle tro på sig själva då de 

första tre prinsessorna passar in på rolltyper som bruden, den fogliga flickan och 

hönshjärnan vilket alla är rolltyper som inte klarar sig på egen hand, som söker 

bekräftelse i mannen och som ses som svaga.  
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I vår empiri har vi kommit fram till att alla prinsessorna från filmerna gjorda på 2000- 

talet passar in på rolltypen den vackra och smarta med undantag för Merida. Vi fann 

även att alla passar in på den modiga, dessutom passade både Anna och Elsa i Frost in 

på modern. De passar inte in på någon av de andra rolltyperna och vi kan se stora 

skillnader mellan de första tre prinsessorna och de senaste då de i stort sett är raka 

motsatserna till varandra med undantag för rolltypen modern som passar in på de två 

senaste prinsessor i filmen Frost. Detta ser vi då de sätter andras lycka i första hand. 

Fokus i dessa filmer läggs på både utseende, personlighet och den inre skönheten. I 

Modig läggs det dessutom inget fokus på utseendet alls utan endast på hennes 

personlighet. Detta konnoterar vi som att utseendet till viss del spelar roll men det är 

inte längre det viktigaste utan det är även personligheten och intellektet som värderas 

hos kvinnorna i dessa filmer. Kvinnan porträtteras inte bara som en vacker passiv 

person utan hon porträtteras nu som en kvinna som är smart och har en personlighet.  
 

Vi ser fortfarande att prinsessorna har typiskt feminina karaktärsdrag kvar men det har 

ändå förändrats avsevärt från de första filmerna. Modig är den enda filmen där 

huvudrollsinnehavaren, Merida, inte har några typiskt feminina drag. Hon framställs 

som en pojkflicka och hon får ingen hjälp av någon man i filmen och det finns ingen 

som hon blir kär i. England, Descartes och Collier-Meek (2011) visar på att 

prinsessorna börjar bli allt mer maskulina och självständiga. De menar att maskulina 

karaktärsdrag är atletisk, visar styrka och självständig, men de prinsessor som har dessa 

karaktärsdrag har ändå kvar flera typiskt feminina karaktärsdrag som att de är 

hjälpsamma, ödmjuka och visar känslor. Vi tolkar då detta som att prinsessorna från 90-

talet ändå har kvar flera feminina karaktärsdrag, men det är först med Merida som det 

maskulina får ta mer överhand hos en prinsessa och det som ses som feminint är mindre 

tydligt.  
 

I vår empiriska undersökning kan vi se att alla prinsessor från 2000-talet har flera olika 

medhjälpare, bortsett från Elsa som bara har sin syster Anna som medhjälpare. Detta 

tyder på att de ändå inte är helt självständiga utan de behöver hjälp på vägen, vi 

konnoterar detta som att kvinnorna porträtteras som någon som behöver hjälp och som 

inte kan klara av något helt ensam. Genom det empiriska materialet i studien går det 

även att se hur det är först i de senare filmerna som det förekommer prinsessor med 

egen magi, det vill säga Rapunzel och Elsa. Tidigare har magin endast funnits hos en 
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ond magiker eller en medhjälpare med magiska krafter. Rapunzel har dock inte någon 

större kontroll över sin magi till skillnad från Elsa. Vi kan då tyda att Elsa har en annan 

form av självständighet än andra prinsessor då hon har egna magiska krafter som hon 

själv har kontroll över, istället för att endast behöva vara rädd för magi eller vänta på att 

få magisk hjälp från någon. Vi tolkar detta som att Elsa kan ses som mäktigare då de 

med magi brukar ha stor makt och kontroll över vad som händer, till exempel häxan i 

Snövit och den goda gudmodern i Askungen. Kvinnan porträtteras då i en typ av 

maktsynvinkel där hon ses som stark och mäktig vilket tidigare inte har varit aktuellt i 

porträtteringen av prinsessan i Disneyfilmerna.  
 

Bland de första Disneyfilmerna kretsade handlingen kring kärlek vid första ögonkastet 

och prinsen och prinsessan faller för varandra efter endast en mycket kort tid 

tillsammans. Då menar England, Descartes och Collier-Meek (2011) att de senare 

filmerna mer visar på en kärlek som snarare utvecklas över tid när de lär känna varandra 

bättre som till exempel i Prinsessan och grodan och Mulan. Då denna studie är från 

2011 är därför inte filmerna Frost och Modig med i beräkningen. I denna studies 

empiriska material kan vi dessutom se att det nu skett ännu större förändringar sedan 

Snövit och Törnrosa då det i både Modig och Frost finns prinsessor som aldrig finner en 

drömprins under filmen. Vår konnotation av detta är att det under de senaste åren inte 

längre finns prinsessor som faller för en prins vid första ögonkastet och i filmen Frost 

visar de till och med på ironi gällande de tidigare filmerna då Anna faller direkt för 

prins Hans och alla tycker att det är fel. Dessutom visar det sig att han hela tiden varit 

den onda, det är senare en man hon lärt känna över tid som hon faktiskt blir kär i på 

riktigt, vilket vi kan se i vårt empiriska material. Vi kan då konnotera detta som att den 

tidigare synen på kärlek i Disneyfilmer försvunnit och istället ersatts av prinsessor som 

inte alltid behöver ha en man utan som klarar sig själva. De prinsessor som finner 

kärleken som exempelvis Rapunzel gör inte det första gången hon möter honom utan 

deras kärlek utvecklas över tid när de lär känna varandra. I de två senare filmerna är det 

dessutom inte kärleken mellan män och kvinnor som är i fokus utan från det empiriska 

materialet går det att urskilja hur det istället är familjen som är i fokus och varken Elsa 

eller Merida hittar kärleken i en man. Nu blir kärlek till familjen en viktigare faktor och 

något som ligger mer i fokus än en kärleks relation mellan en man och kvinna, vi tolkar 

då detta som att feminismen fått ett större inflytande i filmerna då kvinnorna faktiskt 

kan klara sig utan en man och ändå vara lyckliga. 
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Barthes  (2007: 201 F) förklarar myter som ett sätt för oss att kommunicera och 

användandet av myter ger saker en betydelse. Utifrån detta tolkar vi att synen på 

kvinnan här hon ses som svag, lydig och hjälpsam är något av en myt. När Törnrosa, 

Snövit och Askungen gjordes var dessa myter mer utpräglade i samhället, men med 

tiden har även denna myt övergått till att bli en gammal historia om hur vi såg på 

kvinnlighet förr i tiden i jämförelse med hur vi ser på kvinnlighet nu för tiden. Ibland 

ser vi spår av den äldre myten i Disneyfilmerna men det är en gammal kvinnosyn och 

nu har Disney börjat använda sig av en ny myt om hur kvinnlighet ser ut och hur de ska 

bete sig. I vår empiri kan vi se att Merida vill bryta sig loss från den typiska myten om 

hur en kvinna ska se ut och bete sig, hon är med i skapandet av en ny myt om att 

kvinnor inte ska behöva bete sig på ett speciellt sätt för att bli omtyckta. Giddens som 

refereras av Gauntlett (2008: 107) skriver att de idéer och den information vi får från 

medierna inte bara reflekterar över den sociala värld vi lever i utan är även med och 

skapar den, medierna har dessutom en central roll i skapandet av modern reflexivitet. 

Fiske (2010: 199) skriver om kultivation och hur medierna förstärker värderingar och 

ideal som finns i vår kultur och förmedlar dessa till alla medlemmar i kulturen. I och 

med samhällets förändring från när de första Disneyfilmerna kom kan man även se hur 

filmerna reflekterar samhället i de kvinnliga karaktärerna. Som vi ser i det empiriska 

materialet är de senaste Disneyprinsessorna mer självständiga och modiga än innan, vi 

ser det som att porträtteringen av Disneyprinsessorna har utvecklats i takt med 

samhällets utveckling som har fått en mer jämnställd syn på könen än innan. De 

värderingar och normer som finns i vårt samhälle nu kring hur en kvinna ska vara 

reflekteras i karaktärerna då de inte längre är lika passiva och hjälplösa.  
 

5.2.2 Sysslor 
Det empiriska materialet gav informationen om att alla utom Merida sjunger och hon 

utför heller ingen utav de andra sysslorna som vi valt att titta efter. Merida är alltså den 

enda som inte passade in på någon av kategorierna. I filmen Modig går Merida emot sin 

mor som vill att hon ska uppföra sig mer som en prinsessa och hon väljer att göra andra 

saker istället som att ge sig ut i skogen och skjuta pilbåge vilket vi tolkar 

som  stereotypt maskulina aktiviteter. De aktiviteter som Meridas mor vill att hon ska 

utföra är typiskt feminina som att lära sig hur man uppför sig ordentligt vid matbordet, 

tala och föra sig ordentligt som en prinsessa bör. England, Descartes och Collier-Meek 

(2011) fann i sin undersökning att de typiskt feminina dragen har förändrats i de senare 

prinsessfilmerna som Pocahontas och Mulan, vilket de då kopplar samman med 
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feministrörelsens intåg på 1970- talet. I vår empiri fann vi att Pocahontas och Mulan 

endast sjunger och de utför inte någon av de andra typiskt feminina sysslorna som vi 

tittat efter. Det är även dessa två prinsessor som börjar skilja sig mer mot de tidigare då 

de agerar mer självständigt och modigt. Vi konnoterar detta som att dessa prinsessor 

faktiskt börjar bryta sig ut ur stereotypen om att kvinnorna bara ska utföra typiskt 

feminina sysslor. Empirin visar på att Elsa, från filmen Frost, endast sjunger och utför 

inte någon av de andra sysslorna. Wiersma (refererad i Towbin et. al., 2008) gjorde en 

undersökning kring hur många olika kategorier av arbeten för kvinnor och män hon 

kunde finna i 16 olika Disneyfilmer. Hon fann då 24 olika kategorier av arbeten utförda 

i hemmet för kvinnor och endast fyra kategorier för männen. Vi fann i vår undersökning 

att Törnrosa, Ariel, Belle, Pocahontas, Mulan, Merida, Anna och Elsa skiljer sig från 

stereotypen att kvinnan ska utföra sysslor i hemmet.   
 

Empirin visade på att det bara är prinsessorna Rapunzel, Snövit, Askungen och Tiana 

som gör alla utvalda sysslor: städar, lagar mat, dansar och sjunger. Alla utom Tian ses 

även som undertryckta av någon form av modersgestalt som tvingar dem att göra 

sysslor som att städa och laga mat. Wiersma (refererad i Towbin et. al., 2008) som 

tittade på 16 Disneyfilmer såg att bland arbeten utförda i hemmet fanns det 24 

kategorier för kvinnorna och endast fyra för männen. Towbin et.al gjorde även en egen 

analys av 26 Disneyfilmer där de kom fram till att det i 15 filmer fanns kvinnor som 

utförde olika hushållssysslor. England, Descartes och Collier-Meek (2011) har tittat på 

typiska kvinnliga karaktärsdrag som lydig, hjälpsam och omhändertagande och då kom 

de fram till att både Snövit och Askungen ägnade sig mycket åt att ta hand om hemmet. 

Vi kan utifrån detta konnotera att olika sysslor som utförs i hemmet ses som typiskt 

kvinnliga och ska inte göras av männen. Snövit, Askungen och Rapunzel är därför 

utövare av typiskt stereotypa kvinnosysslor. Vi tolkar även att de gör dessa sysslor för 

att det finns någon som tvingar och trycker ner dem till att göra det, de är väldigt lydiga 

och hjälpsamma mot människor vilket då är typiskt feminina karaktärsdrag.  
 

Enligt England, Descartes och Collier-Meek (2011) visar Tiana på maskulina 

karaktärsdrag genom att vara självständig, hon visar även på hur drömmar kan gå i 

uppfyllelse tillsammans med hårt arbete. I det empiriska materialet ser vi att Tiana inte 

gör alla dessa sysslor för att vara lydig och hjälpsam som de andra utan hon gör det för 

att en dag kunna öppna sin egen restaurang och kämpar med dessa sysslor för sin egen 

skull. Utifrån detta kan vi då tolka att Tiana utför sysslorna av helt andra skäl än de 



  
 

59 

andra prinsessorna, hon gör dem på ett sätt som visar på självständighet och att hon 

kämpar för att få sin dröm om en egen restaurang att gå i uppfyllelse. Vår konnotation 

av detta är att genom att göra dessa sysslor visar Tiana hur självständig hon är genom 

att kämpa för en dröm som bara är hennes egen utan att involvera en man i den. Det är 

då en stor skillnad mot de andra prinsessorna som gör sysslorna som ett tecken på att de 

blir undertryckta i sina hem och bara är hjälpsamma lydiga kvinnor som inte står upp 

för sig själva och istället gör vad de blir tillsagda. Detta kan då ses som typiskt 

kvinnliga karaktärsdrag till skillnad från Tiana som visar på typiskt manliga 

karaktärsdrag.  
 

Barthes (2007: 201 F) menar att myter är som ett meddelande och att man genom att 

använda sig av myter ger något en betydelse. Vi tolkar detta som att kvinnor som ska 

städa, laga mat och ta hand om hemmet var en myt som var mer aktuell förr i tiden när 

de tre första filmerna gjordes. Denna myt har uppstått utifrån att det har varit en 

kvinnosyn som hängt med länge under historien, men nu har detta övergått till det 

gamla och är inte längre en myt vi använder oss av och den nya myten handlar istället 

om att kvinnor inte längre ska behöva vara de enda som gör saker i hemmet. Vi ser 

exempel på detta i de senaste prinsessfilmerna där nästan ingen av prinsessorna 

någonsin gör typiskt kvinnliga hushållssysslor och Tiana gör dessa sysslor, men inte för 

att hon är tvingad till det utan det handlar om att hon ska kunna uppnå sin dröm och ha 

råd att öppna sin restaurang. Dock har myten inte riktigt försvunnit helt då det jobb 

Tiana utför faktiskt är att servera på en restaurang som då kan ses som en stereotypt 

kvinnlig syssla. 
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6 Sammanfattning  

6.1 Slutsats 

Vi kan se att porträtteringen av de kvinnliga prinsesshuvudrollerna har genomgått stora 

förändringar genom åren. Först och främst är det endast de fyra första prinsessorna 

Snövit, Askungen, Törnrosa och Ariel som riktigt passar in på Margareta Rönnbergs 

stereotyp om undersagor som går ut på att en tonårsflicka ska finna sig själv och detta 

genom att få bekräftelse från andra, exempelvis prinsen. Det finns ofta även en ond 

modersgestalt i filmen som tonårsflickan vill bryta sig loss från (Rönnberg 2001: 41 F). 

Det finns flera senare filmer som inte passar in på stereotypen alls med undantag för att 

det handlar om en ung tonårsflicka som vill finna sig själv. I de första tre filmerna är 

prinsessans enda mål att finna drömprinsen och hon har inte några andra mål om 

självförverkligande. Det är först i filmen Den lilla sjöjungfrun som en prinsessa börjar 

få andra drömmar som inte går ut på att hitta en drömprins. I de tre första filmerna ses 

prinsessorna som svaga då de inte kan ta hand om sig själva utan behöver hela tiden 

hjälp av andra och prinsen. De utför själva ingen räddning och det är först i filmen Den 

lilla sjöjungfrun och framåt som prinsessan är med och räddar andra. Vi drar då 

slutsatsen att det i de första tre filmerna var norm att det var typiskt manligt att rädda 

andra och typiskt kvinnligt att bli räddad.  
 

Vi drar även slutsatsen att de första sex filmerna går ut på att prinsessan ska finna sig 

själv genom att få bekräftelse från en man, men i de senare filmerna finner de sin 

identitet utifrån sig själva istället för hos en man. Vi kan se att alla filmer förutom 

Snövit och Törnrosa har budskapet om att gå sin egen väg och bryta sig loss. Det 

återkommande temat är att prinsessan ska få sin drömprins i slutet och även om de har 

andra mål och drömmar blir de inte helt lyckliga tills de får sin prins. Vi kan dock se 

förändring i de två senaste filmerna Modig och Frost då det för Merida inte förekommer 

någon prins och det gör det inte heller för Elsa i Frost. Vi drar därför slutsatsen att de 

senare filmerna speglar samhället mer som det ser ut nu då kvinnan kan ha andra 

drömmar än att bara hitta en man att skaffa familj med. Vi kan se i exempelvis 

Prinsessan och grodan att en kvinna kan ha en dröm om att starta eget företag som i 

detta fall handlar om en egen restaurang. Detta hade inte varit accepterat i de första 

filmerna då synen på kvinnan förr var mer att hon skulle vara en hemmafru som ska ta 

hand om hemmet och barnen. Vi kan även dra slutsatsen att i de senare filmerna är det 
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viktigare med kärleken till familjen än att finna en man då detta tema återkommer i 

Pocahontas, Mulan, Prinsessan och grodan, modig samt Frost. 
 

De fyra första prinsessorna porträtteras på ett mer stereotypt feminint sätt till skillnad 

från de resterande prinsessorna då de passar in på rolltyper som skönheten, bruden, den 

fogliga flickan och hönshjärnan. I de första sex filmerna blir drömprinsen alltid 

förälskad i prinsessan vid första ögonkastet, men i de senare filmerna utvecklas kärleken 

under en längre tidsperiod. Vi kan då förstå och dra slutsatsen att det som förr låg i 

fokus var kvinnans vackra utseende och att det var det som mannen föll för, men i de 

senare filmerna är det mer fokus på att mannen ska lära känna prinsessans personlighet 

innan han blir förälskad. Bland de första filmerna var det vanligt att prinsessan också 

blev förälskad direkt när hon träffade sin prins, vi kan då dra slutsatser om att kvinnan 

också porträtterades som att hon endast går efter utseendet och att hon sedan trånar och 

drömmer om prinsen efteråt visar också på ett typiskt stereotypt kvinnligt beteende. Vi 

ser dock att detta har förändrats med tiden och drar därför slutsatsen att prinsessorna i 

de senare filmerna inte porträtteras som lika naiva och godtrogna då de faktiskt lär 

känna prinsen innan de blir kära.  
 

Redan i filmen Den lilla sjöjungfrun kan vi se att prinsessorna börjar bli mer 

självständiga karaktärer som själva vågar ge sig ut på äventyr och gå sin egen väg. Det 

är först i Pocahontas som prinsessan är helt självständig, men att prinsessorna är lika 

självständiga som henne återkommer dock inte igen i de senare filmerna. Vi ser att det i 

och med filmen Pocahontas har skett en stor förändring i porträtteringen av kvinnan, vi 

kan då dra slutsatsen att det har att göra med att samhället har blivit allt mer 

feministiskt. Även fast kvinnorna har förändrats och blivit mer intelligenta, 

självständiga och modiga passar de ändå in på rolltypen modern som är typiskt feminin, 

vi drar då slutsatsen att några typiskt feminina stereotyper finns kvar även i de senare 

filmerna. Det är bara Elsa i Frost som har egen magi som hon kan ha full kontroll över, 

vi kan då se att kvinnan faktiskt porträtteras som mäktig och kraftfull då det för första 

gången är en prinsessa som har egen magi som hon själv är i full kontroll över. Vi drar 

slutsatsen att detta tyder på att prinsessan porträtteras som ännu mer självständig och 

har egen makt istället för att hela tiden behöva ta hjälp från andra.  
 

Merida är den enda prinsessan som inte utförde någon av de typiskt feminina sysslorna 

vi tittade efter, hon gör istället saker som ses som typiskt manliga som att skjuta pilbåge 
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och hon vägrar göra de ssysslor hennes mamma vill tvinga henne att göra. Alla de 

resterande prinsessorna sjöng och de flesta dansade också. Vi kan även se att av de fyra 

som utförde alla sysslorna var det tre som gjorde det för att de blev tvingade, men Tiana 

gjorde dem istället för att kunna nå sitt mål och uppfylla sin dröm. Vi kan då dra 

slutsatsen att det ses som feminint att sjunga och dansa då nästan alla prinsessorna gör 

detta. De tre som tvingas städa och laga mat gör det för att de är i en förtryckt roll i sina 

hem och det är bara Tiana som aktivt utför dessa sysslor för att nå sin dröm. Vi kan 

även dra slutsatsen att prinsessorna börjar gå emot normerna om vad som är typiskt 

kvinnligt mer och mer och tydligast är det i filmen Modig. Porträtteringen av Disneys 

prinsessor har helt klart förändrats över tiden och det till det bättre, dock finns det 

fortfarande kvar en del stereotypa roller som anses som typiskt kvinnliga men vi ser 

ändå att de faller bort mer och mer. Disneyfilmerna följer samhällets utveckling och 

denna utveckling reflekteras i porträtteringen av de kvinnliga huvudrollsinnehavarna.   
 

- Vad finns det för stereotypa roller av kvinnan i de Disneyfilmer med en kvinnlig 

prinsesshuvudroll som vi har valt? Vi kan genom vår undersökning se att kvinnan 

överlag porträtteras som en person med ett vackert utseende och som ofta inte klarar sig 

helt på egen hand. Hon är oftast inte helt självständig och hon behöver hjälp från andra 

runt omkring och i synnerhet från prinsen. Vi kan i vår undersökning se att nästan alla 

prinsessorna sjunger och de flesta dansar, vilket ses som typiskt feminint. Vi kan även 

se att de oftast är väldigt omhändertagande och bryr sig om de små då kategorin modern 

är väldigt spridd bland åren.  
 

- Hur har porträtteringen av de kvinnliga prinsesshuvudrollerna förändrats över åren? 

När kan man se den tydligaste förändringen av hur kvinnor gestaltas i Disneyfilmerna? 

Vi kan i vår undersökning se att i de första sex filmerna blir prinsen förälskad i 

prinsessan vid första ögonkastet vilket tyder på att det var kvinnans vackra yttre som låg 

i fokus. I de senare filmerna ser vi dock en förändring då kärleken utvecklas över tiden 

och det läggs därför mer fokus på prinsessans personlighet. Vi ser även att i de första 

fyra filmerna porträtteras prinsessan med mer feminina stereotypa drag än i de senare 

filmerna. I de första tre filmerna porträtteras prinsessan som hjälplös, godtrogen och 

naiv. Från Den lilla sjöjungfrun och framåt ser vi att prinsessorna blir mer modiga och 

självständiga och det är med filmen Pocahontas som prinsessan porträtteras som helt 

självständig. Detta återkommer dock inte helt i någon av de senare filmerna. I filmen 

Modig sker en stor förändring kring kvinnans porträttering då Merida inte utför några av 
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de fyra sysslorna vi tittade på. Hon passar heller inte in på någon av de typiskt feminina 

stereotyperna vi tittade efter förutom kategorin Den modiga. Vi ser i vår undersökning 

att i de första tre filmerna handlar det endast om att kvinnan ska få sin man, hon har 

inga andra drömmar. I de senare filmerna fram till Modig ser vi i vår undersökning att 

prinsessan har andra drömmar men hon blir inte helt lycklig tills hon även får sin 

drömprins i slutändan. Det är endast i de två senaste filmerna, Modig och Frost, som 

fokus inte ligger på en drömprins utan på andra mål och drömmar. Vi kan i vår 

undersökning även se en stor förändring sker med filmen Prinsessan och grodan. Tiana 

utför alla sysslorna vi tittade efter men inte för att hon tvingas till det, vilket var fallet i 

de andra filmerna som passade in på dessa kategorier, utan för att hon vill uppnå sin 

dröm om att öppna en restaurang.  

 
6.2 Fortsatt forskning 
Vår forskning är fortsatt aktuell då den kan byggas på med tiden då det kommer nya 

prinsessfilmer lite då och då. För att få en bättre extern validitet kan man även titta på de 

kvinnliga stereotyperna i andra Disneyfilmer och inte bara de med en prinsessa i 

huvudrollen. Man kan då undersöka alla Disneyfilmer och även de då karaktärerna 

avbildas som djur eller andra ting för att få en bättre bild av kvinnliga stereotyper i 

Disneyfilmer. Det går även att fortsätta forskningen genom att ha ett fokus på männen i 

filmen och se vad det finns för stereotyper kring dem och hur de ska bete sig för att då 

se stereotyperna kring båda könen och på så sätt jämföra dem med varandra. Man kan i 

forskningen även titta på etniciteter och stereotyper som har uppstått kring etnisk 

porträttering. Då kan man se om olika etniciteter porträtteras olika i filmerna. I vår 

studie uteblev detta då vi i mån om tid valde att fokusera på de kvinnliga 

huvudrollsinnehavarna som finns och om man tittar på etnicitet behöver man även 

undersöka många fler karaktärer i filmerna för att kunna dra några slutsatser kring 

ämnet. 
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I 
 

Bilagor 
 

Bilaga A Egenskaper och kategorier 
 

Årtal 

Vilket årtionde är filmen från? 

1. 30- tal 

2. 40- tal 

3. 50- tal 

4. 60- tal 

5. 70- tal 

6. 80- tal 

7. 90- tal 

8. 00- tal 

9. 10- tal 
 

Vilka av dessa kategorier passar huvudrollsinnehavaren in på? 

Skönheten 

1.Ja 

2. Nej 
 

Den vackra och smarta 

1. Ja 

2. Nej 
 

Bruden 

1.Ja 

2. Nej 
 

Modern 

1.Ja 

2. Nej 
 

Den självständiga 

1.Ja 



  
 

II 

2. Nej 
 

Den modiga 

1. Ja 

2. Nej 
 

Horan/ häxan 

1.Ja 

2. Nej 
 

Den fogliga flickan 

1.Ja 

2. Nej 
 

Hönshjärnan 

1.Ja 

2. Nej 
 

Vilka sysslor utför huvudrollsinnehavaren? 

Städar 

1. Ja 

2. Nej 
 

Sjunger 

1. Ja 

2. Nej 
 

Lagar mat 

1. Ja 

2. Nej 
 

Dansar 

1. Ja 

2. Nej 
 

Drömprins 



  
 

III 

Förekommer det någon typ av drömprins i filmen? 

1. Söker drömprinsen 

2. Drömprinsen dyker upp 

3. Finns ingen drömprins 

 

Medhjälpare 

Förekommer det någon typ av medhjälpare i filmen? 

1. Syskon 

2. Prinsen 

3. Djur 

4. Andra människor 

5. Ingen medhjälpare  

6. En kombination  
 

Magi 

Förekommer det någon typ av magi i filmen? 

1. Egen magi 

2. En magisk hjälpreda/hjälpredor 

3. Ond häxa 

4. Ingen magi 

5. En kombination 

 

Förtydligande 

 

Årtal: Med denna variabel tar vi reda på vilket årtionde filmen först visades. Här 

använder vi variabelvärdena 30- till 10- tal. Vi valde denna variabel för att kunna ta reda 

på om det är några stora skillnader mellan filmerna från olika årtionden. 
 

Detta är egenskaper som vi har valt ut för att se vilka typer av roller som den kvinnliga 

huvudrollen faller in under. Vi har utgått från Margareta Rönnbergs modell om de 

feminina rolltyperna och sedan byggt på med egna attribut.  

Skönheten: Denna kategori passar in på en rollkaraktär som är vacker och där fokus 

endast ligger på en vacker utsida istället för insida. Genom sitt vackra utseende ska hon 

få sin prins. 



  
 

IV 

Den vackra och smarta: Huvudkaraktären har ett vackert utseende men allt fokus 

läggs inte på det yttre utan även på hennes personlighet. Hennes utseende spelar roll 

men även hennes inre egenskaper. 

Bruden: Denna karaktär tänker ofta på sin drömprins och hennes handlingar och 

utseende är till för att tillfredställa mannen. Hon är vacker och omtänksam mot de små.  

Modern: Hon är mycket omhändertagande och sätter alltid andra i första hand framför 

sig själv. Hon är omtänksam och det som är viktigt för henne är andras lycka.  

Den självständiga kvinnan: Denna karaktär är självständig och klarar sig på egen 

hand. Hon är ansvarsfull, modig och intelligent.  

Den modiga: Huvudkaraktären är modig och intelligent och klarar sig oftast själv men 

ibland behöver hon hjälp från andra. Hon går sin egen väg och gör inte alltid det hon 

blir tillsagd att göra. 

Horan/ häxan: Denna karaktär är självupptagen och kall. Hon använder sin förföriska 

sida för att få det hon vill ha och hon är väldigt slug. 

Den fogliga flickan: Hon är vänlig och glad och vill vara alla till lags men denna 

karaktär ses som svag dock är hon omtyckt av alla.  

Hönshjärnan: Denna karaktär är i behov av att bli räddad av mannen och kan inte vara 

självständig. Hon kan dessutom vara väldigt virrig.  
 

Vi har även tittat på vad för typ av sysslor/handlingar som den kvinnliga huvudrollen 

utför i filmerna. Vi valde dessa kategorier för att ta reda på om huvudpersonens sysslor 

har förändrats över tiden. 

Städar: Huvudpersonen ägnar sig åt att städa och hålla rent i sitt eller andras hem.  

Sjunger: Huvudpersonen brister vid olika tillfällen ut i vacker sång och kanske till och 

med får med sig några andra i sin sång.  

Lagar mat: Karaktären ägnar sin tid åt att laga mat, servera andra eller baka, till sig 

själv och andra.  

Dansar: Huvudpersonen ägnar sig åt att dansa mycket, antingen själv eller tillsammans 

med någon annan/ andra.  
 

Drömprins: Vi har valt att titta på om det finns någon drömprins i filmen. V har med 

detta för att vi vill ta reda på om en del av berättelsen handlar om att huvudpersonen 

hittar kärleken eller inte. Det behöver inte vara att hon söker drömprinsen utan kärleken 

kan även vara något som bara “råkar” hända. För att skilja dessa två åt har vi använt oss 

av kategorierna: 1. Söker efter en drömprins och 2. Drömprinsen dyker upp. Vi har även 



  
 

V 

en tredje kategori som heter 3. Finns ingen drömprins. Denna kategori har vi med för att 

ta reda på vad hennes drömmar går ut på, drömmer hon bara om att hitta drömprinsen 

eller har hon andra drömmar som handlar mer om hennes eget självförverkligande.  
 

Medhjälpare: Vi har valt att titta på om huvudkaraktären har någon/ några medhjälpare 

som hjälper henne eller om hon klarar sig själv. Här kan vi ta reda på hur självständig 

hon är. Vi har valt kategorierna: 1. Syskon, 2. Prinsen, 3. Djur, 4. Andra människor,5. 

Ingen medhjälpare och 6. En kombination som betyder att flera av de ovanstående 

alternativen stämmer in på huvudrollen, exempelvis att hon får hjälp av både syskon 

och djur.  
 

Magi: Vill vi ta reda på om huvudrollen får eller tar hjälp av magisk kraft. Med magisk 

kraft menar vi all typ av magi som hjälper huvudkaraktären på vägen, exempelvis féer, 

häxor eller egen förmåga att använda magi. Vi har använt oss av kategorierna: 1. Egen 

magi, 2. Magisk hjälpreda/ hjälpredor, 3. Ond häxa/ magiker, 4. Ingen magi och 5. En 

kombination där flera av de ovanstående alternativen kan stämma in på karaktären, 

exempelvis att hon får hjälp av en magisk fe och samtidigt blir motarbetad av en ond 

häxa som besitter magi. Vi ville ha med denna kategori för att ta reda på om 

huvudpersonen själv använder magi eller om hon får hjälp av någon annans magi, detta 

för att se hur pass självständig hon är.  

 


