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Abstract 
This study examines how women are portrayed in four of Disney’s feature films, with 

the focus on the presentation of relations between women. The films examined are 

Snow White and the Seven Dwarfs (1937), Sleeping Beauty (1959), The Little Mermaid 

(1989) and Frozen (2013). The aim is to analyse the development that has taken place 

from a gender perspective, from the earliest film, Snow White and the Seven Dwarfs 

(1937), to the latest, Frozen (2013), and to reveal the significance of the female 

characters for each other. The films’ portrayal of women and female relations is 

discussed in relation to previous criticism of Disney for their stereotyped portrayal of 

women, and through a thematic comparison with the known fairytales on which the 

films are based. The analysis has been performed with the aid of content analysis based 

on Stukát (2011) and Ledin & Moberg (2010). The theoretical foundation is gender 

theory, chiefly using Jarlbro (2006), Nilson (2010) and Davies (2003). 

One finding of this study is that it is only in the recent films that more room has been 

given to a positive relationship between women. In the early films there is more hate 

between women, who are therefore not shown as good objects for young girls to 

identify with, whereas the later films often depict relations between women as loving. 

However, the mother figure and female friends are often absent from Disney’s films. 

These relationships are often described as being the most important for girls’ identity 

development, and therefore the early Disney films can be assumed to lack good 

identification possibilities for girls. Another finding is that the female characters have 

become more complex in the recent films, not following traditional female behaviour.  
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1  Inledning 
Virginia Woolf skriver om kvinnliga relationer i Ett eget rum från 1929. Där skriver hon 

om sin förvåning när hon upptäckte att det fanns två kvinnliga karaktärer som tyckte om 

varandra i litteraturen hon läste. Hon reflekterade över tidigare litteratur hon läst: 

Alla dessa förhållanden kvinnor emellan är för enkla. Det är så mycket, som utelämnats, som 

har fått förbli oprövat. Och jag försökte minnas något fall som inträffat under min läsning, då 

två kvinnor hade framställts som vänner  

(Woolf 2014:76).  

Woolf menade att kvinnors förhållande till varandra framställs för endimensionellt och 

att det var ovanligt att hitta relationer där två kvinnor faktiskt tyckte om varandra. Att 

positiva kvinnliga relationer är svåra att finna i litteratur stämmer inte överens med den 

betydelse dessa relationer har för kvinnor i verkligheten. Forskning menar att kvinnliga 

relationer är betydande för en kvinnas identitetsutveckling och de kan i vissa fall vara 

betydande för att frigöra sig från de traditionella könsmönster som man eventuellt 

känner sig förpliktigad att följa (Ambjörnsson 2004, Chodorow 2002).  

Att motverka traditionella könsmönster är en del av skolans mål (Skolverket 

2011:8) och det är lärarens ansvar att eleverna utvecklas till individer som kommer ta 

sitt framtida ansvar i samhället. Detta sker bland annat genom att eleverna i skolan ska 

lära sig utveckla kritiskt tänkande och kunna se konsekvenser av olika handlingar 

(Skolverket 2011:7-8). För att kunna förmedla de värderingar läroplanen utgår från, 

anser jag att det är bra om läraren är medveten om hur till exempel filmer kan granskas, 

för att i diskussion med eleverna kunna utveckla deras kritiska tänkande.  

”Media har kanske mer än någonting annat idag – makten att forma och sätta 

regler” (Ekman 1998:8) eftersom en genomsnittlig människa i Europa spenderar cirka 

3-4 timmar om dagen vid TVn (Gauntlet 2008:2-3). Med hjälp av till exempel film kan  

relationer och erfarenheter upplevas genom någon annans ögon (Gauntlett 2008:3 och 

Asawarachan 2013:2). Skildring av feminina och maskulina egenskaper i filmen bidrar 

till en ung persons könsidentifiering, vilket är en del av hur man identifierar sig som 

person (Gauntlett 2008:1). Disney anses ha större påverkan på barn idag än vad skolan, 

religiösa mötesplatser och familjen har (Asawarachan 2013:1) vilket motiverar att 

använda sig av filmerna i undervisningen. Utifrån filmerna kan en diskussion, baserad 
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på elevernas intresse skapas, vilket jag anser motiverar granskning av dessa filmer för 

min framtida roll som lärare. 

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

more than any women I’ve ever known” (Garcia Zarranoz 2007:55). Huruvida Walt 

Disney faktiskt uttryckt dessa ord eller ej har diskuterats, men i och med detta påstådda 

citat är det intressant att se hur kvinnans perspektiv skildrats i filmer skapade av 

företaget Disney. 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att belysa hur de kvinnliga huvudkaraktärerna i fyra av Disneys 

långfilmer skildras. Filmerna som granskas är Snövit (1937), Törnrosa (1959), Den lilla 

sjöjungfrun (1989) och Frost (2013). Analysens kommer främst fokusera på skildringen 

av relationen mellan kvinnokaraktärerna. I studien granskas ifall det skett en utveckling 

av hur kvinnokaraktärerna, främst relationen mellan kvinnor, skildrats genom åren. 

Utifrån analysen diskuteras filmerna i förhållande till tidigare kritik Disney fått för 

deras skildring av just kvinnliga karaktärer. Detta leder sedan fram till en avslutande 

diskussion av vad som är viktigt att diskutera och problematisera om man plockar in 

disneyfilm i undervisningen  

Utifrån syftet har följande frågeställning gjorts:  

• Hur påverkas den kvinnliga huvudrollskaraktären av de kvinnliga 
relationerna? 

• Hur har Disneys skildring av de kvinnliga huvudkaraktärerna och deras 
relationer med andra kvinnor utvecklats från den första filmen Snövit 
(1937) till den senaste filmen Frost (2013)? 

• Vad är viktigt att diskutera och problematisera om man plockar in 
disneyfilm i undervisningen?  

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
Först redogör tidigare forskning och bakgrund om Walt Disney samt företaget Disney. I 

kapitlet presenteras även en del av den kritik företaget fått angående hur de skildrar 

kvinnor. Därefter presenteras forskning om vilken betydelse kvinnliga relationer har för 

kvinnor. Trots att den inte utgår från ett litterärt perspektiv anses Chodorows och 

Ambjörnssons forskning relevant för syftet. Slutligen presenteras genusteori, vilket 

används i analysen för att diskutera Disneys skildring av kvinnliga relationer, med fokus 

på vilken utveckling som skett.  
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Företaget Walt Disney Pictures, som släppt samtliga filmer, kommer i uppsatsen 

endast benämnas Disney medan Walt Disney syftar på personen och grundaren av 

företaget.  

2.1 Bakgrund och forskning om Disney 

Legenden om Disney påstår att allt började med en mus – Musse Pigg. Enligt Elza Cary 

är dock sanningen att det började med en flicka – Alice (2014:8-9). Walt Disney började 

1923 skapa kortfilmer, delvis animerad och delvis spelfilm, baserade på Lewis Carrolls 

berättelser om Alice i Underlandet från 1865. Dock dröjde det till 1950 innan 

berättelsen om Alice blev långfilm och istället blev Disneys allra första animerade 

långfilm Snövit, som kom ut 1937. Snövit (1937) var den film som hade störst 

ekonomisk framgång filmåret 1938 och den belönades med en Oscar-statyett (Tracy 

Mollet 2003:109). Den tillhörde de filmer som kallades för kronjuvelerna i Walt 

Disneys karriär och filmen ”[…]återspeglar aspekter av Disneys främsta ämne: 

familjens okränkbarhet och de tragiska konsekvenserna som följer om denna 

okränkbarhet bryts” (Eliot 2001:17). Walt Disney sa att ”Movies can and do have 

tremendous influence in shaping young lives in the realm of entertainment towards the 

ideals and objectives of normal adulthood” (Scheiner-Fisher och Russel 2012:222) och 

han var själv ofta ansvarig för det sätt barns upplevelser behandlades i hans filmer 

(Rönnberg 2000:60). För honom var det viktigt att familjen och barnets perspektiv fick 

stor plats i filmerna.  

Disneyfilmerna var populära redan från början, men efter Walt Disneys död 1966 

blev de mer framgångsrika än tidigare och Disneylogotypen sågs som en garanti för att 

filmen höll god kvalité (Eliot 2001:19). Efter Walt Disneys död försökte man fortsätta 

arbeta i hans anda, men när företaget i mitten av 80-talet drogs med stora problem fick 

det säljas och de nya ägarna kallas för ”Team Disney” (Wasko 2001:31-32).  

Kritiker menar att Disney har total dominans när det gäller barnfilmer eftersom de 

utger ungefär en fjärdedel av barnfilmsutbudet (Rönnberg 2000:59). Disney har en 

tendens att hålla filmerna ständigt aktuella, bland annat genom att göra uppdateringar 

och släppa dem på nytt (Do Rozario 2004:36). Genom att göra detta spelar Disney på 

nostalgi och vi ser filmerna ur vår barndoms ögon, snarare än med granskande ögon 

(2004:37).  

På grund av populariteten har Disney fått sina karaktärer granskade ett flertal 

gånger (Bazzini 2010:2688). Bland annat granskar Carole J. Hannon 
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karaktärsfördelningen mellan kvinnor och män i sju av Disneys filmer (1997:109). 

Siffrorna i den undersökningen visar tydligt att det är fler manliga karaktärer i filmerna, 

även i de där huvudkaraktären är kvinnlig. Männen i filmerna är ofta kaotiska, som till 

exempel dvärgarna i Snövit (1937), medan kvinnorna är mer organiserade och 

ordningsamma, som Askungen (Brode 2005:175). Även huvudkaraktärernas 

konkurrenter skiljer sig i filmerna, hjältinnornas konkurrenter är vanligen mer lika dem 

själva medan hjältarna ofta får kämpa mot karaktärer som är deras motsatser (Rönnberg 

2000:63-64). Brode menar att trots att de kvinnliga karaktärerna i Disneys filmer ofta 

blir avfärdade som hjälplösa prinsessor som behöver en man i sitt liv för att leva 

lyckligt, är de ändå starka individer som tror på sig själva (2005:168, 171).   

Disney, och framför allt Walt Disney, har ofta blivit kritiserade för att vara 

sexistiska i filmerna, bland annat beträffande kvinnokaraktärernas utseende (Davis 

2005:214, 216). I artikeln Gender role portrayal and the Disney princesses noteras att 

det som speciellt märks vid granskning av kvinnorna i Disneys filmer är “[…]the 

heroines’ extremely pale skin tones, small waists, delicate limbs, and full breasts” 

(Collier-Meek et al.2011:556). Att kvinnors utseende granskas och bedöms i filmer mer 

än männens är dock inte exklusivt för Disneyfilmer, utan kvinnans utseende är vanligen 

mer granskat i vårt samhälle. Men det är inte bara skönhet som är viktigt utan även 

ungdomlighet spelar roll: ”A woman would rather visit her own grave than the place 

where she has been young and beautiful after she is aged and ugly” (Bazzini et al. 

1997:532). Utöver utseende och ålder har Disneys filmer bland annat blivit granskade 

för hur fördelningen av sysslor är. I de äldre filmerna är det till exempel vanligare att 

kvinnan utför mer hushållsarbete och har en moderligare roll än i de senare (Collier-

Meek et al. 2011:556-557). 

All kritik mot Disney är dock inte negativ. Filmernas kulturella betydelse och 

deras betydelse i samhället har ofta hamnat i skymundan (Mollet 2013:110). Till 

exempel har Disneys filmer bidragit till ökad tolerans för mångfalden i samhället och 

har vid vissa tillfällen gett hopp åt samhällsmedborgarna (2013:110, 112). Enligt Mollet 

är Snövit (1937) ett sådant exempel där hon menar att filmen hade positiv påverkan på 

samhället efter Wall Street-kraschen 1929. För Amerika innebar den ekonomiska 

kraschen bland annat att banker gick i konkurs, 250 000 familjer förlorade sina hem och 

tretton miljoner personer var arbetslösa (2013:112). I filmen, efter att Snövit flytt in i 

skogen, lever hon utan mat och vatten. Detta var likt det liv många i USA hade efter den 

ekonomiska kris som varit och de kunde därför relatera till filmen. Slutligen finner 
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Snövit lycka genom kärlek vilket visade att lycka således inte var relaterat till pengar 

(2013:112).  

Trots den ekonomiska krisen var filmer fortfarande något som människor valde att 

lägga pengar på att se. Filmerna erbjöd ett nytt sätt att se samhället på, vilket var en del 

av dess makt, och hade på så sätt en positiv påverkan (Mollet 2013:112). I 

Multiculturalism and the Mouse: Race and Sex in Disney Entertainment menar Brode 

att Disneys karaktärer omfamnar sina etniska olikheter och är accepterande av varandra 

(2005:3). Trots att företaget samtidigt får kritik för att porträttera stereotypiska och 

karikatyrversioner av olika etniciteter (Brode 2005:3) menas skildringen av karaktärerna 

som accepterande av varandra ha varit en del av det som påverkade den ökade 

toleransen för mångfald (Mollet 2013:110, Brode 2005:3).  

2.2 Forskning om kvinnors betydelse för varandra 

Modern är det första identifikationsobjektet ett barn möter, och är dessutom den 

viktigaste relationen när det gäller att få närhet och empati – vilket är en avgörande del 

av identitetsutvecklingen (Ambjörnsson 2014:18). Det är betydelsen av denna relation 

som kvinnan försöker återskapa när hon blir äldre genom nya relationer, främst med sitt 

egna barn, men även i relationen till mannen (Chodorow 2002:12,13). Det är dock inte 

ovanligt att förhållandet med mannen inte tillfredsställer de emotionella behov kvinnan 

har, och hon kan därför söka sig utanför tvåsamheten (Chodorow 2002:11). För män 

däremot är det ofta det heterosexuella förhållandet som tillfredsställer behovet av närhet 

och intimitet (Chodorow 2002:18). 

Enligt Ambjörnsson ses den homosociala relationen, vänskapsrelationen mellan 

två personer av samma kön, som lika viktigt för tonårstjejer som att vara 

heteronormativ, attraherad av motsatt kön (2004:106,126). Många skulle oftast välja sin 

tjejkompis framför en pojkvän, även om de kanske skulle välja annorlunda när de blev 

äldre. Den homosociala gruppen är den gemenskapen flickorna oftast känner sig trygga 

och glada i, samtidigt som de blir fria från de könsroller de annars strävar efter att 

upprätthålla (2004:133). Trots detta betraktas vänskapsrelationen mellan två kvinnor 

ibland som en övergångsfas i målet att nå det heterosexuella förhållandet (Chodorow 

2002:19). Samtidigt som Chodorow menar att relationen mellan kvinnor ofta är rikare 

än den mellan män så betonar hon samtidigt att det även finns många kvinnor som har 

svårt för relationer med andra kvinnor (2002:11-12). 
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2.3 Genusteori 

På följande sätt beskriver Gunilla Jarlbro genus: ”Förenklat kan man säga att begreppet 

genus betecknar det sociala könet, dvs. föreställningen att könskategorierna man 

respektive kvinna är sociala konstruktioner medan begreppet kön betyder biologiskt 

kön” (2006:12). Den sociala konstruktion som definierar genus är i konstant förändring 

och därmed även synen på vad som är kvinnligt respektive manligt (Davies 2003:11). 

De egenskaper man sammanlänkar med könet beror alltså på ”[…] var vi är, vem vi är 

och när vi är” (Nilson 2010:16). Hur man ska bete sig enligt de sociala konstruktionerna 

utifrån sitt kön beror på hur det andra könet ska bete sig, rollerna står i relation till 

varandra (Davies 2003:12 och Nilson 2010:20-21). Det ska inte bara vara tydligt vilket 

kön man tillhör utan även vilket man inte tillhör och en riktig kvinna ska attraheras av 

mannen (Nilson 2010:17). Utöver att attraheras av det motsatta könet, kan ens 

könsidentitet förtydligas med hjälp av frisyr, vilka kläder man bär samt vilka färger det 

är på leksakerna man ger till barn (Davies 2003:13) 

De sociala konstruktionerna av kön påverkar barnen även om föräldrarna försöker 

motarbeta de traditionella könsrollerna. Detta beror på att barn beter sig utifrån vad de 

ser, inte vad de hör (Davies 2003:16, 18). Bronwyn Davies menar att det är vuxna som 

skapar de snäva, stereotypa beteenden hos barn i ett samhälle som ”[…] hyllar en 

maskulinitet som innebär herravälde, dominans och makt” (2003:19, 28). Hon påpekar 

också att samhällets fokus behöver flyttas från individens egen identitet så att de 

maktrelationer som finns inom samhället grundat på de traditionella könsrollerna istället 

kan belysas (2003:17). ”Att synliggöra genuskonstruktioner är att synliggöra 

maktperspektivet” (Maria Nilson 2010:14). Makt fås genom att synas, vilket ger 

pondus, kontroll och inflytande – egenskaper som är positiva för dem som besitter dem 

men negativa för dem som blir utsatta (Ekman 1998:7). Eftersom kvinnor ofta är 

underrepresenterade i media och därigenom får mindre utrymme att uttrycka sina 

åsikter, syns de mindre, vilket blir ett problem för det demokratiska samhället (Jarlbro 

2006:23-24).  

Genusforskningens fokus ligger inte endast på kvinnan, utan den granskar både 

det manliga och det kvinnliga i de sociala strukturerna (Jarlbro 2006:14). Orden 

kvinnligt och manligt både kan befria och stänga in – orättvisor blir mer synliga, men 

samtidigt skapar uppdelningen stereotyper (Wägnerud 2003:179 och Davies 2003:19). 

Dessa stereotyper gör att barn, oftast redan innan de nått tonåren, vet vad som förväntas 

av dem när det gäller femininet och maskulinitet (Lewin 1986:49). Ett exempel tar 
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Chodorow upp i Femininum - maskulinum: modersfunktion och könssociologi där hon 

skriver: ”[…] det är nästan alltid andra kvinnor, snarare än män, som tar på sig 

föräldrarollen när den biologiska modern sysslar med annat” (1995:13). Hon skriver 

också att kvinnans modersfunktion fortfarande är en central roll i samhället (1995:16).  

Historiskt sett var det nödvändigt att kvinnan var hemma och ammade och såg 

efter barnet för att det skulle överleva (Lewin 1986:48). Mannen var ansvarig för att 

försörja familjen och var därför den som hade kontakt med omvärlden och samhället. 

Han hade möjlighet till större rörlighet vilket ledde till mer makt utanför hemmet medan 

kvinnan var mittpunkten i familjen (1986:46, 48). Eftersom flickor inte hade makten i 

samhället riktade de in sig på att efterfölja moderns roll i familjen (1986:49). 

Könsrollerna var funktionella en gång i tiden, men det finns idag inte längre samma 

behov (1986:55). Kvinnans modersfunktion i samhället har alltså blivit tagen för given 

utifrån historiska behov (Chodorow 1995:13) och hon förväntas fortfarande vara den 

omhändertagande medan mannen förväntas vara mer äventyrlig (Lewin 1986:49).  

3 Metod och material 
I detta kapitel presenteras vald analysmetod. Därefter följer metodkritik som synliggör 

metodens svagheter för den här studien. Under rubriken material presenteras de kriterier 

och urval som gjorts för den här studien vilket följs av en kort presentation av de 

utvalda filmerna. Avslutningsvis presenteras materialkritik som belyser de svagheter 

materialurvalet kan ha för den här studiens syfte. 

3.1 Analysmetod 

Den här studien är baserad på en kvalitativ analys där tolkning av materialet, vilket 

består av fyra Disneyfilmer, står i fokus. Den metod som valts för genomförandet av 

den här studien är innehållsanalys, vilket är en form av textanalys (Stukát 2011:60). Ett 

vidgat textbegrepp kan användas i en sådan analys där även tal och ljud är inkluderat 

(Ledin & Moberg 2010:153). Metoden är lämplig för den här studien eftersom syftet är 

att granska filmer. En innehållsanalys kan användas både för att lokalisera det som 

uttrycks tydligt (explicit) i texten samt för att undersöka det som verkar dolt (implicit) 

(Bergström och Boréus 2012:51). I en innehållsanalys tar man också reda på hur 

positivt eller negativt någonting värderas (2012:53) vilket passar den här studien som 

går ut på att synliggöra vilket värde Disney fäster vid kvinnliga relationer i sina filmer. 
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För att genomföra den här studien granskades först de av Disneys långfilmer som 

har en kvinnlig huvudrollskaraktär – totalt elva stycken. Under tiden filmerna 

granskades fördes anteckningar om hur kvinnokaraktärerna påverkar, samtalar och 

interagerar med varandra samt vilken relation de har till varandra. Därefter valdes fyra 

filmer ut till den här studien för att analyseras mer ingående: Snövit (1937), Törnrosa 

(1959), Den lilla sjöjungfrun (1989) och Frost (2013). 

 Vissa paralleller i analysen har dragits till de övriga sju filmerna för att förstärka 

argument och tydligare synliggöra den utveckling av kvinnorelationer som eventuellt 

skett. De filmer som granskas mer perifert är Askungen (1950), Alice i Underlandet 

(1951), Skönheten och Odjuret (1991), Pocahontas (1995), Mulán (1998), Prinsessan 

och grodan (2009) och Trassel (2010).  

I analysen sker en tematisk jämförelse mellan de fyra utvalda filmerna och den 

mest kända förlagan av berättelsen, det vill säga när det gäller Snövit och Törnrosa  

Bröderna Grimms versioner av sagorna, och när det gäller Den lilla sjöjungfrun och 

Snödrottningen, som Frost (2013) är löst baserad på, jämförs med Hans Christian 

Andersens berättelser. Detta görs för att synliggöra skillnader mellan Disneys val i hur 

de skildrar relationer mellan kvinnor och hur de skildras i de välkända versionerna av 

sagorna hos Bröderna Grimm respektive Andersen. Den här studien kommer också ta 

hänsyn till vem som producerat och regisserat filmerna för att synliggöra brytpunkten 

mellan de filmer Walt Disney respektive Team Disney producerat. 

Filmerna har granskats i originalspråk, det vill säga engelska, eftersom det kräver 

en annan sorts koncentration för mig som har svenska som modersmål, och nya detaljer 

som kan vara väsentliga för analysen kan eventuellt bli tydliga. 

3.1.1 Metodkritik 

En kvalitativ analys baseras på tolkningen av den som genomför analysen, vilket kan 

ses på som ett generellt problem för metoden (Stukát 2011:114 och 133). Den bakgrund 

och förförståelse av filmerna jag har påverkar troligen min tolkning av händelserna i 

filmerna och kan därför påverka studiens resultat.  

Samtidigt som det finns fördelar att se filmerna på deras originalspråk finns också 

möjligheten att en del information försvinner i den egna översättningen av dialogen. 

Även språkspecifika betoningar kan vara svåra att identifiera eftersom engelska inte är 

mitt modersmål.  

Något som är viktigt att ha i åtanke är att det är skildring av karaktärer som 

granskas och analyseras istället för verkliga personer. Kvinnoskildringen i 
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Disneyfilmerna kommer därför diskuteras i förhållande till psykologisk forskning om 

kvinnlig identitetsutveckling endast i samband med hur skildringen kan påverka elever. 

Den diskussionen finns alltså inte med för att belysa filmerna. 

När en film skapas utifrån en litterär förlaga är det vanligt att karaktärslistan 

kortas ner vilket kan vara en anledning till bortfallet av kvinnliga karaktärer i Disneys 

filmversion av berättelserna. 

3.2 Material 

3.2.1 Urval och avgränsningar 

För att genomföra den här studien gjordes ett urval från Disneys långfilmskatalog med 

kriterierna att filmen skulle vara skapad av företaget Walt Disney Pictures samt skulle 

ha en kvinnlig huvudkaraktär. Filmen Modig (2012) är ett exempel på en film som 

valdes bort eftersom Disney gjorde den tillsammans med Pixar Animation Studios. 

Likaså är filmer skapade av dotterbolaget Disneytoon Studios bortvalda eftersom dessa 

oftast är uppföljare till en Disneyfilm samt mindre påkostade.  

Syftet med den här studien är att få det kvinnliga perspektivet på relationer med 

andra kvinnor i filmerna. Därför anses det relevant att basera studien på filmer med 

kvinnliga huvudkaraktärer eftersom berättelsen då utgår från kvinnokaraktärens 

perspektiv. De Disneyfilmer som har en kvinnlig huvudkaraktär är Snövit (1937), 

Askungen (1950), Alice i Underlandet (1951), Törnrosa (1959) – dessa fyra har Walt 

Disney producerat, vilket inte gäller för de följande – Den lilla sjöjungfrun (1989), 

Skönheten och Odjuret (1991), Pocahontas (1995), Mulán (1998), Prinsessan och 

Grodan (2009), Trassel (2010) och Frost (2013). 

Att den här studien fokuserar på att granska Disneyfilmer beror bland annat på 

Disneys framgång inom barnfilmsindustrin. Disney var 1997 det näst största 

medieföretaget i världen (Bazzini 2010:2687) och enligt Box Office Mojo var Frost 

(2013) den tredje mest framgångsrika filmen under 2013 (2014). Det är därför intressant 

att granska hur dessa filmer skildrar kvinnoroller och kvinnors relationer. 

Den äldsta filmen som granskas i den här studien är Snövit (1937), och den 

senaste är Frost (2013). Utöver de två granskas även Törnrosa (1959) och Den lilla 

sjöjungfrun (1989) i analysen. Att just dessa fyra filmer valdes ut beror på att de 

representerar den tidigaste och senaste filmen i olika eror av Disneys långfilmshistorik. 

Snövit (1937) var den första filmen som producerades av Walt Disney och Törnrosa 

(1959) var den sista. 30 år senare släpptes Den lilla sjöjungfrun (1989) som är den 
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första filmen Team Disney producerade och Frost (2013) är deras senaste. Valet av 

filmer visar alltså på en utveckling både inom Walt Disney- och Team Disney-eran. 

Utöver det visar de troligen en utveckling inom den era de producerades i. Filmerna 

visar även olika sorters relationer mellan kvinnor, både bra och dåliga, och bidrar därför 

till en så bred analys som möjligt. 

3.2.1.1 En kort presentation av de utvalda filmerna:  

Snövit (1937), regisserad av David Hand och producerad av Walt Disney, handlar om 

den unga flickan Snövit som bor i ett slott tillsammans med sin elaka styvmor, som 

även är rikets drottning. Styvmodern har en förtrollad spegel som bland annat svarar på 

frågan vem som fagrast i landet är. När svaret en dag är Snövit blir styvmodern rasande 

och vill döda Snövit. Jägaren som styvmodern anställt för att döda Snövit klarar inte av 

att det utan låter henne rymma. Hon flyttar in hos de sju dvärgarna i skogen. När 

styvmodern får reda på att Snövit fortfarande lever beger hon sig för att döda henne. 

Hon letar upp Snövit och ger henne ett förgiftat äpple. Det enda som kan rädda Snövit 

från döden efter att hon bitit i äpplet är ”en sann kärlekskyss”.  

Törnrosa (1959), som är regisserad av Clyde Geronimi, Les Clark, Eric Larson 

och Wolfgang Reitherman och producerad av Walt Disney, handlar om Aurora som är 

dotter till rikets kung och drottning. När Aurora ska döpas förbannar den onda fen 

Maleficent henne vilket innebär att hon innan hennes 16-årsdag ska sticka fingret på en 

slända och dö. På dopet finns det även tre goda feer som är där för att ge Aurora varsin 

välsignelse. De ändrar förbannelsen till att Aurora endast kommer falla i en djup sömn 

när hon sticker sig på sländan, istället för att dö. Hon kan sedan endast väckas genom 

”en sann kärlekskyss”.     

Den lilla sjöjungfrun (1989), som är regisserad av Ron Clements och John 

Musker och producerad av Howard Ashman och John Musker, handlar om sjöjungfrun 

Ariel som är dotter till havets kung, Triton. Hon vill inte längre vara sjöjungfru utan 

längtar efter ett liv på land och hon letar alltid nya skatter från skeppsvrak för att hon 

ska förstå mer om människornas värld. Hennes nyfikenhet gör att hon glömmer av de 

förpliktelser hon har mot sin familj vilket leder till att Ariel och Triton hamnar i bråk. 

Ariel bestämmer sig för att besöka sjöhäxan Ursula som kan förtrolla henne till 

människa. Väl på land måste Ariel få prinsen Erik (som hon tidigare räddade från att 

drunkna) att bli kär i henne och ge henne ”en sann kärlekskyss” för att få fortsätta vara 

människa. Annars blir hon åter sjöjungfru.  



 

14 
 

Frost (2013), som är regisserad av Chris Buck och Jennifer Lee och producerad 

av Peter Del Vecho, handlar om systrarna Anna och Elsa, som är prinsessor som var 

bästa vänner som barn. Storasystern Elsa har magiska krafter som gör att hon kan skapa 

is och snö med sina händer, krafter hon vill gömma från omvärlden. Flera år senare, när 

Elsa ska krönas till drottning, hålls en stor fest på slottet där hennes krafter avslöjas. 

Hon flyr från staden, upp till bergen, ovetandes om att hon råkat framkalla vinter över 

staden. Anna följer efter sin syster för att Elsa ska trolla bort vintern. När Anna försöker 

få med Elsa hem råkar Elsa träffa Anna i hjärtat med sin magi och för att Anna ska 

överleva krävs ”en handling av äkta kärlek”. 

3.2.2 Materialkritik 

I och med att filmerna är ett urval av Disneys långfilmer kan inte en fullständig bild ges 

över hur filmbolaget Disney skildrar kvinnliga relationer. Hade fler filmer inkluderats 

hade resultatet eventuellt kunnat se annorlunda ut. I och med att filmer med manlig 

huvudkaraktär inte granskats för den här studien kan det inte säkert sägas att 

kvinnorelationer ges mer utrymme bara för att huvudkaraktären är kvinnlig.  

Den här studien berör inte huruvida manusförfattaren är manlig eller kvinnlig, 

vilket hade kunnat ge ytterligare en dimension till analysen. Här diskuteras endast 

filmernas regissörer och producenter. 

Sagorna som animerats och producerats som långfilmer av Disney har äldre 

förlagor. Detta gör att skildringarna av kvinnorelationerna inte är helt upp till Disney, 

utan troligen grundar sig på de litterära förlagorna. 

4 Analys 
Nedan följer analysen av de olika filmerna i förhållande till hur huvudrollskaraktären 

påverkas av de kvinnliga relationerna. Därefter redovisas analysen av den utveckling 

som skett från Snövit (1937) till Frost (2013) gällande kvinnliga relationer. Detta har 

delats upp i underkategorier som tar upp förhållandet till styvmodern, biologiska 

modern, systrar och väninnor var för sig. Slutligen analyseras de kvinnliga 

huvudkaraktärernas utveckling gällande utseende och karaktärsdrag. 
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4.1 Hur påverkas huvudrollskaraktären av de kvinnliga relationerna? 

4.1.1 Snövit 

Relationen mellan Snövit och hennes styvmor är kall och, från styvmoderns sida, hatisk. 

När styvmoderns magiska spegel berättar att Snövit är den vackraste i landet går hatet så 

långt att hon vill döda Snövit. I bröderna Grimms version av sagan försöker hon mörda 

Snövit vid tre olika tillfällen, men Snövit blir räddad av dvärgarna de första två 

gångerna och sista gången av prinsen. Efter varje tillfälle blir Snövit varnad av 

dvärgarna för att öppna dörren, men trots det litar hon på kvinnan som kommer med nya 

saker till henne. I Disneys filmversion skildras endast ett tillfälle där styvmodern 

försöker döda Snövit. 

I början av filmen berättas det att Snövit kunde känna sig trygg så länge som den 

magiska spegeln sa att styvmodern var den vackraste i landet. Det förklaras att 

styvmodern var avundsjuk på Snövits skönhet från första början och därför klädde hon 

henne i trasor och tvingade henne att arbeta som kökspiga. Det framkommer dock inte i 

filmen hur länge drottningen varit Snövits styvmor eller ifall fadern någonsin varit 

närvarande. Inte heller den biologiska modern nämns i filmen, vilket är en skillnad 

mellan Grimms version och Disneys. I Grimms version får Snövit sitt namn av modern. 

Modern tycker att ”hud vit som snö, läppar röda som blod och hår svart som ebenholts” 

är den vackraste kombinationen som finns. När hennes dotter ser ut så när hon föds, 

väljer hon att ge henne namnet Snövit. Genom att Disney valt att exkludera modern från 

berättelsen skildrar filmen endast den hatiska relationen mellan kvinnokaraktärerna, den 

relation som baseras på avundsjuka, istället för den som grundar sig i kärlek.  

4.1.2 Törnrosa 

Det är lätt att anta att prinsen är den stora hjälten i Törnrosa (1959) eftersom det är han 

som väcker henne från förtrollningen. När han kysser henne vaknar hon till liv och de 

lever därefter lyckliga i alla sina dagar. Det är ett klassiskt lyckligt Disneyslut där 

relationen mellan flickan och pojken ses som det ultimata målet. Michelle Fredericks 

beskriver Jack Zipes tolkning av hur kvinnor och män skildras i Törnrosa (1959): 

1)Women are all naturally curious, and, as we know, curiosity kills cats and even sweet, 

innocent princesses.  

2) Men are daring, persistent, and able to bestow life on passive or dead women whose lives 

cannot be fulfilled until rescued by a prince.  
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3) Women are indeed helpless without men, and without men they are generally catatonic or 

comatose, eternally waiting for the right man, always in a prone, deathlike position, 

dreaming of a glorious marriage.  

4) Male energy and will power can restore anything to life, even an immense realm in a 

coma. We just need the right man for the job. 

           (Fredericks 2009:37) 
 
De punkter Zipes och Fredericks presenterar stämmer in på filmen om granskningen 

endast räknar Aurora som kvinnlig karaktär. Men även om prinsen väcker Aurora till 

liv, finns det tre kvinnliga karaktärer som hade större betydelse för prinsessan Aurora – 

 nämligen de tre goda feerna. 

Förbannelsen från den onda fen Maleficent påverkar hur Aurora lever sitt liv i 

berättelsen. I filmversionen tar de tre goda feerna hand om Aurora fram tills det att hon 

fyllt 16 år. De uppfostrar henne i ett skjul i skogen, isolerad från omvärlden. Detta för 

att skydda henne från förbannelsen. Det blir därför de tre goda feerna som fungerar som 

Auroras modersfigurer i filmen och det är de som ansvarar för hennes uppväxt. De goda 

feernas betydelse för Aurora fortsätter även efter det att de återvänder till slottet när hon 

fyller 16 år. När Aurora sticker sig på sländan är det de tre goda feerna som letar efter 

henne och finner henne. För att rädda Aurora ger de sig av för att hitta Prins Philip som 

Aurora träffade och blev förälskad i innan de tre goda feerna tog med henne till slottet. 

De räddar honom från den onda fen, som hade tagit honom till fånga, och tar därefter 

med honom till slottet där han kan bryta förtrollningen, eftersom det krävs en 

kärlekskyss. Utan de tre goda feerna hade alltså Aurora inte blivit räddad.  

4.1.3 Den lilla sjöjungfrun 

Disney har valt att ändra i sin filmversion av Den lilla sjöjungfrun (1989) jämfört med 

Hans Christian Andersens saga om Den lilla havsfruen som filmen är baserad på. Bland 

annat har de i filmen, precis som i Snövit (1937), tagit bort en av relationerna mellan de 

två kvinnliga karaktärer som fanns – nämligen den mellan den lilla sjöjungfrun och 

hennes farmor. I Andersens version finns farmodern med i sagan och tar hand om 

hushållet. Men framförallt är det hon som berättar för de unga sjöjungfrurna att när de 

fyllt 15 år får de besöka människolandet. Fram till dess berättar hon för dem allt hon vet 

om världen ovanför havet. I både filmen och sagan är drömmen om att ta sig till livet på 

land det som driver den unga sjöjungfrun och därför kan relationen till farmodern, som 

den skildras av Andersen, ses som betydande. I filmen har Disney snarare valt att 
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fokusera på den unga sjöjungfruns nyfikenhet som det som driver henne till upptäckter i 

människolandet.  

Ytterligare en skillnad i Disneys skildring av kvinnliga relationer jämfört med 

Andersens version är att Disney gett systrarna mindre betydelse för Ariel. I 

originalversionen är det de äldre systrarna som berättar för de yngre vad de har sett 

ovanför vattenytan. Relationen mellan dem är viktigare för berättelsen eftersom det 

bidrar till ökad nyfikenheten och längtan hos den yngsta av systrarna. I Disneys version 

är Ariel snarare utanför syskonskaran och under filmens gång samtalar de inte ens med 

varandra. Vid ett tillfälle pratar systrarna med Ariel när de upptäcker att hon är 

förälskad, men får inget svar tillbaka.  

Den kunskap och information som farmodern och systrarna förmedlar i Hans 

Christian Andersens version har till viss del i filmen, blivit ersatt med måsen Måsart. 

Måsart är den som Ariel söker sig till när hon vill ha svar om de människoskatter hon 

funnit och han delger henne all den ”kunskap” om människolandet han har. Kunskap 

som ofta är påhittad. 

När den lilla sjöjungfrun besöker sjöhäxan i Andersens version, skär häxan av 

hennes tunga för att hon inte ska kunna tala. Dessutom känns varje steg hon tar på 

marken med sina nya ben som spjut i hennes fötter. I Disneys version offrar Ariel inte 

riktigt lika mycket då hon endast ger Ursula sin röst genom att sjunga. Rönnberg frågar 

sig om det möjligen inte finns ”[…] ett sällsynt positivt kvinnligt band mellan sjöhäxan 

och sjöjungfrun” (1999:125). Filmen handlar till stor del om att finna sin identitet och 

Rönnberg menar att det temat har större betydelse i filmen än kärlekshistorien mellan 

Ariel och Erik, mannen Ariel förälskar sig i (1999:125). I filmen visas Ariels 

identitetsutveckling från det att hon är sjöjungfru som drömmer om att bli människa till 

att hon, med hjälp av sjöhäxan Ursula, faktiskt blir människa. När hon väl är uppe på 

land fortsätter hennes utveckling och längtan att vara en del av människornas värld 

genom att hon försöker lära sig de regler som gäller där. Ariel är under filmens gång 

nyfiken och självständig, även om sjöhäxan Ursula berövar henne en del av hennes 

självständighet genom att ta hennes röst. Utan rösten har Ariel svårt att kommunicera 

men samtidigt är det ett hinder hon tar sig över.  

4.1.4 Frost 

I filmen är det relationen mellan de två kvinnliga karaktärerna prinsessan Anna och 

kronprinsessan Elsa som står i fokus. När de var små lekte de alltid tillsammans. När 

Elsa råkar träffa sin syster i huvudet med sin magi och Anna håller på att dö bestämmer 
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sig deras föräldrar, kungen och drottningen, för att hålla sina barn åtskilda för att det 

inte ska ske några fler olyckor. Anna, som varken minns något om olyckan eller om 

Elsas magiska krafter, försöker få Elsa att komma ut och leka, men Elsa håller sig kvar 

på sitt rum.  

Att Elsa håller sig borta från Anna bidrar troligen till att Anna blir desperat 

angelägen om att träffa någon annan. Så när slottets portar öppnas när Elsa ska krönas 

till drottning blir Anna lycklig. På kröningsfesten träffar hon Prins Hans och blir med en 

gång förälskad och förlovar sig. Anna och Elsa börjar bråka när Elsa inte anser att 

hennes syster borde förlova sig med en man hon endast känt en dag. Det är tydligt att 

Anna vill ha sin systers bekräftelse samtidigt som hon är arg för att hon fått vara ensam 

i alla år. När Elsa inte kan kontrollera sina magiska krafter avslöjas dessa för hela staden 

och hon beger sig av. När Anna finner Elsa i bergen fortsätter de sitt gräl och Anna blir 

än en gång träffad av Elsas magi, denna gången i hjärtat. Det som kan rädda henne från 

att dö är en handling av äkta kärlek.  

Trots att systrarna levt åtskilda under den större delen av livet är kärleken mellan 

dem tydlig. De söker bekräftelse hos varandra, skrattar tillsammans och bråkar med 

varandra. Slutligen är de även redo att offra sina liv för varandra. 

Frost är löst baserad på Hans Christian Andersens saga Snödrottningen, men 

Disneys tolkning skiljer sig från Andersens version. Relationen mellan Elsa och Anna 

finns inte med i Andersens saga, utan den handlar om en pojke och en flicka som är 

vänner. Här har Disney alltså valt att fokusera på de kvinnliga karaktärers relation, till 

skillnad från de tidigare filmerna där det är de relationerna som ofta sållats bort.  

4.2 Hur utvecklas de kvinnliga relationerna från den första filmen till den 

senaste?  

4.2.1 Förhållandet till styvmodern 

Av de utvalda filmerna skildras relationen med styvmodern endast i Snövit (1937). För 

att förtydliga utvecklingen kommer även relationerna mellan Askungen och hennes 

styvmor, samt relationen mellan Rapunzel och Gothel från filmen Trassel (2010) att 

analyseras. 

I Snövit (1937) är den enda kvinnliga relationen som skildras den kärlekslösa 

mellan karaktärerna Snövit och hennes styvmor. En liknande relation kan ses i filmen 

Askungen från 1950. Askungen bor med sin styvmor och sina styvsystrar, vilka avskyr 

henne. Likt Snövit tvingas Askungen att arbeta för sin styvmoder och en avundsjuka 



 

19 
 

finns från både styvmodern och styvsystrarna. Även om man skulle kunna anta att 

filmerna vill visa att relationer i styvfamiljer inte alltid är de mest problemfria skulle det 

ändå kunna tänkas att det är karaktärer som borde stått huvudkaraktären nära, eftersom 

det är en sorts familjerelation. Men istället framställs relationen som livshotande för 

Snövit och hatisk gentemot Askungen, och Disney verkar ha valt att filmatisera 

berättelser som skildrar kärlekslösa relationer mellan kvinnor. Såväl sagorna som 

Disney skildrar kyliga relationer mellan styvmodern och styvdottern snarare än mellan 

styvmodern och den äldste sonen.  

Efter Snövit (1937) och Askungen (1950) skildras inte relationen mellan 

huvudkaraktären och styvmodern i någon ytterligare av Disneys filmer. Den närmaste 

styvmoderskaraktären som skildras i en senare Disneyfilm är i Trassel från 2009. Där 

blir huvudkaraktären Rapunzel kidnappad av en kvinna som heter Gothel, skurken i 

filmen, och även om Gothel inte är Rapunzels styvmor är hon ändå en ondsint 

modersgestalt.  

Filmerna visar på en utveckling av hur styvmorskaraktären skildras från riktigt 

hatisk till en kärleksfullare karaktär. Snövits styvmor skildras som den allra ondaste, 

eftersom hon vill mörda sin styvdotter. Därefter skildras även Askungens styvmor som 

ondsint och elak, men redan här syns en utveckling eftersom målet inte är att döda sin 

styvdotter. Till skillnad från de tidigare filmerna Snövit (1937) och Askungen (1950) 

skildras sedan även den kärleksfulla delen av relationen mellan Rapunzel och Gothel. 

Trots att den onda styvmodern endast är närvarande i två av Disneys filmer, tre om 

Gothel från Trassel (2009) räknas med, är det ändå vanligt att Disneys kvinnliga 

skurkar förknippas med just styvmodern. 

4.2.2 Förhållandet till biologiska mödrar 

Gemensamt för Disneys filmer är att modern oftast inte har någon betydande roll. I flera 

filmer nämns den kärleksfulla modern, som till exempel i Törnrosa (1959) och Frost 

(2013), men skildringen av relationen mellan mor och dotter är inte i fokus i någon av 

filmerna. I flertalet filmer är modern helt frånvarande, som till exempel i Den lilla 

sjöjungfrun (1989) och Snövit (1937). Mödrarnas frånvaro förklaras inte i filmerna och 

slutsatsen att de troligen är döda kan dras.  

Trots att moderns kärlek till döttrarna visas både i Törnrosa (1959) och Frost 

(2013) är de relationerna ändå inte de som är mest relevanta för filmens handling eller 

har störst påverkan på huvudkaraktären. Moderns betydelse syns dock lite tydligare i 

några av de filmer som blivit mer perifert granskade för den här studien. Den film där 
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moderns arv syns tydligast på huvudkaraktären är Pocahontas (1995). Trots att 

Pocahontas moder är död får åskådarna ändå reda på vilket arv hon givit sin dotter 

genom att Pocahontas pappa berättar för Pocahontas att han ser modern i henne. Han 

syftar på deras fria själar och nyfikenhet. Efter Pocahontas (1995) är det först i 

Prinsessan och Grodan (2009) som modern fått en betydande roll för huvudkaraktären 

Tiana, eftersom det är hon som vill att dottern inte bara ska fokusera på jobb, utan även 

se vikten av att hitta kärlek i livet. Mammornas påverkan på huvudkaraktärerna i 

Pocahontas (1995) och Prinsessan och Grodan (2009) anses vara en viktig milstolpe i 

Disneys filmskapande eftersom det visar på att moderns, och kvinnans, roll är viktig i 

identitetsutvecklingen (Garcia Zarranaz 2007:59). 

4.2.3 Förhållandet till systrar 

I de senare av Disneys filmer har även systrar visats som vänligare jämfört med 

Askungens styvsystrar från Walt Disneys tid. Däremot verkar skildringen av 

syskonrelationen främst ha att göra med att förtydliga huvudkaraktärens egenskaper. I 

Den lilla sjöjungfrun (1989) har Ariel sex äldre systrar som alla framstår som mer 

ansvarsfulla och som gör det som förväntas av dem, medan Ariel är mer disträ och 

följer sina egna regler. I Alice i Underlandet (1951) har Alices relation med systern 

samma funktion för filmen. Alices äldre syster är den sansade och ansvarsfulla medan 

Alice är en nyfiken drömmare. Medan systern försöker hålla en historielektion jagar 

Alice en vit kanin i väst. Syskonrelationen är alltså oftast med i filmen för att förstärka 

huvudkaraktärens drag snarare än skildra en betydelsefull relation.  

Den syskonrelation som skiljer sig från det nyss beskrivna mönstret förekommer i 

den senaste filmen, nämligen skildringen av relationen mellan Anna och Elsa i filmen 

Frost (2013). Systrarnas relation är den som bär hela filmen och är troligen den 

starkaste och mest kärleksfulla relationen mellan två kvinnliga karaktärer som skildrats i 

någon av Disneys filmer. Relationen mellan de två systrarna visar en stor förändring i 

hur Disney valt att skildra kvinnliga karaktärer eftersom fokus i filmen ligger på det 

kvinnliga perspektivet.  

4.2.4 Förhållandet till väninnor 

Trots att huvudkaraktärerna i filmerna är unga flickor är vänskapsrelationer mellan 

dessa och andra kvinnokaraktärer nästan helt frånvarande i filmerna. Elsas och Annas 

relation i Frost (2013) kan i och för sig ses på som både en vänskapsrelation och en 

syskonrelation, men i de övriga tre filmerna Snövit (1937), Törnrosa (1959) och Den 
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lilla sjöjungfrun (1989) skildras inga vänskapsrelationer mellan de kvinnliga 

karaktärerna. Det finns dock några undantag i de elva filmer som sågs innan urvalet av 

de fyra gjordes för den här studien. I Prinsessan och grodan (2009) visas 

vänskapsrelationen mellan huvudkaraktären Tiana och hennes barndomskompis 

Charlotte – vars familj Tianas moder arbetade för som sömmerska när flickorna var 

små. Även om relationen skildras som kärleksfull uppfattas huvudsyftet med 

skildringen av vänskapen vara att förtydliga skillnaderna mellan Tiana och Charlotte. 

Charlotte är en smått hysterisk karaktär som lever på sin pappas pengar och vill gifta sig 

med en prins, medan Tiana är lugn och arbetar dubbelt för att kunna uppfylla sin dröm – 

att öppna sin egen restaurang.  

Den andra vänskapsrelationen som skildras är den mellan Pocahontas och hennes 

bästa väninna Nakoma i filmen Pocahontas (1995). Även om skillnaderna flickorna 

emellan inte är lika stora som de mellan Tiana och Charlotte skildras ändå Nakoma som 

den resonliga och ansvarsfulla av de två. Det är hon som varnar Pocahontas för att 

umgås med John Smith och det är Nakoma som övriga medlemmar i indianstammen 

vänder sig till när de vill varna Pocahontas, eftersom Nakoma anses vara den enda som 

kan nå henne.  

4.3 Hur utvecklas de kvinnliga huvudkaraktärerna från den första filmen 

till den sista? 

4.3.1 Utseende 

De flesta av Disneys kvinnliga huvudkaraktärer har gemensamma drag när det gäller 

deras utseende. Snövit, Aurora, den mänskliga Ariel och systrarna Anna och Elsa bär 

alla feminina klänningar som framhäver deras byst och smala midja. Dock syns en 

tydlig utveckling i utseendet gällande karaktärernas frisyrer. I de äldre filmerna Snövit 

(1937) och Askungen (1950) har karaktärerna axellångt hår, vilket följer modet för den 

tiden, medan de senare karaktärerna, från Alice i Underlandet (1951) och framåt, alla 

har långt svallande hår – något som i dagens samhälle ofta anses feminint.  

Den första kvinnliga karaktären med en annan hudfärg än vit var Pocahontas från 

Pocahontas (1995). Därefter följde Mulán (1998) och Tiana från Prinsessan och grodan 

(2009). Tiana är dock den första kvinnliga karaktären med mörkare hudton som skildras 

i en västerländsk miljö (se bland annat I Want to be a Princess Too: Exploring the 

Blackout of Disney's Princesses and Controversies Surrounding The Princess and the 

Frog and Its Effects on African American Girls (2011) av Lena Foote). 



 

22 
 

Alla de kvinnliga huvudkaraktärerna i de granskade filmerna är unga flickor: 

Ariel och Aurora är både 16 år, Elsa fyller 18 år när hon blir drottning vilket betyder att 

hennes lillasyster Anna är yngre än det, även om åldern inte nämns. Även Snövits ålder 

är oklar. Att alla karaktärerna är så unga har troligen att göra med att Disney vill 

synliggöra det identitetsskapande som sker i övergången från barn till vuxen (jfr 

Scheiner-Fisher och Russel 2012:222). De äldre karaktärerna i filmerna är antingen 

onda, som styvmodern i Snövit (1937) och den onda fen från Törnrosa (1959), eller 

omhändertagande som de goda feerna från Törnrosa (1959) eller Mrs. Potts från 

Skönheten och Odjuret (1991).  

4.3.2 Karaktärsdrag 

Karaktären Snövit följer oftast de regler och normer som fanns för hur en kvinna skulle 

vara förr i tiden – omhändertagande, ordningsam och moderlig. Egenskaper Disney 

förtydligat i jämförelse med Grimms version. När Snövit i Grimms saga anländer till 

dvärgarnas hus, beskrivs det som rent och prydligt, medan det i Disneys version visas 

ett stökigt hus där Snövit genast börjar städa och göra ordning. Hennes 

omhändertagande karaktär förtydligas eftersom hon får en närmast moderlig roll till 

dvärgarna i Disneys version. I Törnrosa (1959) skildras den omhändertagande kvinnan i 

form av de tre goda feerna, som tar hand om och uppfostrar Aurora.  

I de senare filmerna skildras istället de kvinnliga huvudkaraktärerna som nyfikna 

och frispråkiga. Till exempel är Ariel från Den lilla sjöjungfrun (1989) hellre ute på 

egen hand och letar efter skatter i det stora havet, än på slottet för att utföra 

hushållssysslor. I Frost (2013) beter sig varken Anna eller Elsa annorlunda från de 

manliga karaktärerna, men anses fortfarande som lika kvinnliga.  

En av de största förändringarna i filmerna är hur de kvinnliga karaktärernas 

förhållande till mannen, och behovet av att träffa drömprinsen, skildras. Ett exempel är 

skillnaden på prinsens roll i Grimms version av Snövit jämfört med Disneys. I Grimms 

version bryter prinsen inte förtrollningen med en kyss, utan han blir så förälskad när han 

ser Snövit att han vill ta med henne till sitt slott. När hans soldater bär kistan på väg till 

slottet råkar de stöta i en sten så hårt att Snövit hostar upp äpplet och vaknar till liv. Det 

är alltså inte en kyss som räddar Snövit utan ett misstag. Även i Törnrosa (1959) har 

Disneys version av prinsen tillskrivits större beröm än förtjänat i jämförelse med 

Grimms version. I filmen räddar han Aurora genom en kyss, medan han i Grimms 

version råkar dyka upp när det gått hundra år och förbannelsen precis skulle brytas. 

Prinsessan hade alltså vaknat även om prinsen inte hade kysst henne. Både i Snövit 
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(1937) och Törnrosa (1959) har Disney alltså gett prinsen, och framförallt kyssen, större 

betydelse om man jämför med de mest välkända versionerna av sagorna. Vikten läggs 

således vid att träffa drömprinsen vilket gör att prinsessornas egna handlingar får 

mindre betydelse. I de senare filmerna ligger dock inte sökandet efter mannen lika 

mycket i fokus. Ariel i Den lilla sjöjungfrun (1989) offrar visserligen mycket för att 

vara med mannen hon blivit förälskad i, men längtan efter att bli människa fanns hos 

henne långt innan hon träffade Eric. Filmen handlar mer om att finna sig själv, än den 

handlar om att bli förälskad – även om den romantiska delen även den har stor 

betydelse. Även i Frost (2013) har kärleken till den mannen en betydande roll, även om 

det inte är den som är i fokus. Det är kärleken mellan systrarna som är i fokus i filmen 

och den romantiska berättelsen är mer i bakgrunden. 

5 Diskussion utifrån tidigare forskning om Disney och 
studiens analys av huvudkaraktärerna och av kvinnliga 
relationer 
I kapitlet diskuteras resultatet i förhållande till tidigare presenterad forskning gällande 

kvinnorelationer, huvudkaraktärer, genus, Disney och mediapåverkan.  

5.1 Vilken utveckling kan man se i Disneys framställning av de kvinnliga 

relationerna? 

I de tidigaste av Disneys filmer, producerade av Walt Disney, visas inte många positiva 

relationer mellan kvinnor. Med positiva relationer menas i den här studien relationer där 

karaktärerna är vänliga mot varandra samt stöttar och uppmuntrar varandra. De onda 

kvinnorna har överlag minskat sedan Team Disney tog över produktionen av 

Disneyfilmer från och med Den lilla sjöjungfrun (1989). Av de filmer Team Disney 

producerat med kvinnliga huvudkaraktärer är det endast Ursula från Den lilla 

sjöjungfrun (1989) och Gothel från Trassel (2010) som är onda kvinnliga karaktärer. 

Jämför man med onda kvinnliga karaktärer i filmer från Walt Disneys tid är det 

styvmödrar och styvsystrar i Snövit (1937) och Askungen (1950), den onda drottningen 

Hjärter Dam från Alice i Underlandet (1951) och Maleficent från Törnrosa (1959). I de 

fyra filmerna med kvinnliga huvudkaraktärer som Walt Disney producerade var det 

alltså fler onda kvinnliga karaktärer än i de sju filmer med kvinnliga huvudkaraktärer 

som Team Disney skapat.   
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Att jämföra Disneys version med de klassiska sagorna och med Andersens sagor 

synliggör till viss del var Disney valt att lägga fokus. Medan de i de äldre filmerna valde 

att ta bort de kvinnliga relationerna, exempelvis i berättelsen om Den lilla sjöjungfrun, 

har de i sin tolkning av Snödrottningen istället valt att fokusera och framhäva en 

kvinnlig relation som inte var där från början. 

På ett sätt verkar inte Walt Disneys ord om att han var uttråkad av kvinnor 

stämma överens med resultatet av analysen – eftersom kvinnor och kvinnokaraktärerna 

ofta visar större personlighet än manskaraktärerna i filmerna. Prinsarna i Snövit (1937) 

och Törnrosa (1959) kan ses som exempel på karaktärer som inte gör något större väsen 

av sig. Men tas kvinnorelationerna med i analysen ändras min ståndpunkt. I 

undersökningen har jag visat exempel på att Walt Disney, och i sin tur Disney, inte varit 

påtagligt intresserade av det kvinnliga perspektivet då relationerna mellan kvinnor inte 

fått något större utrymme i filmerna.  

Liksom samhället är i ständig förändring är även de normer som råder i filmernas 

värld det. Disneys filmer bidrog tidigare bland annat till ökad tolerans för ett samhälle 

grundat på mångfald och visade även att det kunde finnas lycka utanför den ekonomiska 

kris som rådde i slutet av 20-talet, vilket gav samhällsmedborgarna hopp (Mollet 

2013:110,112). Allt eftersom genusmedvetandet har ökat i samhället har antagligen 

filmernas fokus beträffande genus också utvecklats på så sätt att de kvinnliga 

relationerna blivit mer tydliga. Sannolikt har Disneys syn på kvinnor då spelat ut sin roll 

i filmerna. Allt eftersom genusdebatten blivit mer aktuell verkar även Disney ha 

utvecklat budskapen i sina filmer. Medan de tidigare filmerna handlade om en sann 

kärlekskyss för att bryta förbannelsen huvudkaraktärerna utsattes för, handlar det i Frost 

(2013) istället om en handling av äkta kärlek, vilket ger en mer öppen tolkning av vad 

som kan komma att hända. 

5.2 Vilken utveckling kan man se i Disneys framställning av de kvinnliga 

huvudkaraktärerna? 

5.2.1 Utseende  

Disneys kvinnliga huvudkaraktärers utseende följer fortfarande de normer som råder 

angående hur en kvinna ska se ut. Karaktärerna skildras enligt den kritik Disney 

mottagit för att de har ”[…] extremely pale skin tones, small waists, delicate limbs, and 

full breasts” (Collier-Meek et al. 2011:556). Undantaget är de tidigare nämnda 
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karaktärerna Pocahontas, Mulán och Tiana som har mörkare hudton än de övriga 

karaktärerna.  

Den kritik som Disney fått angående synen på ålderdom, och att ungdomen 

skildras som det ideala, kan diskuteras utifrån Snövit och hennes styvmors relation. En 

eventuell tolkning av hatet i relationen mellan Snövit och styvmodern är att Snövits 

skönhet påminner styvmodern om den hon en gång var och om hennes ungdoms 

skönhet. Tanken att en kvinna ”would rather visit her own grave than the place where 

she has been young and beautiful after she is aged and ugly” (Bazzini m.fl. 1997:531) 

kan därför anses illustrerad i filmen Snövit (1937), med undantaget att styvmodern vill 

att Snövit ska dö snarare än att hon själv ska dö. 

5.2.2 Karaktärsdrag 

Även om Disneys syn på skönhet och ungdomlighet anses vara oförändrad har 

karaktärernas personligheter utvecklats från de tidigare filmerna till dagens. I och med 

att kvinnor har fått ta mer plats i samhället har de även blivit skildrade på annat sätt i 

filmerna och på så vis skildras andra egenskaper än i de äldre filmerna. I de äldre 

filmerna var det vanligare att kvinnokaraktärerna utförde hushållssysslor (Collier-Meek 

et al. 2011:556-557), som till exempel Snövit, och fokus låg mer på den moderliga 

rollen hos kvinnan (jfr Chodorow 1995:13). I de senare filmerna gestaltas könsrollerna 

annorlunda då de kvinnliga karaktärerna inte lika ofta skildras som moderliga och 

omhändertagande. I Frost (2013) beter sig Anna inte annorlunda från de manliga 

karaktärerna och Ariel från Den lilla sjöjungfrun (1989) tar sig an de utmaningar hon 

möter, för att få sin vilja igenom. Davies tankar gällande att könsroller konstrueras 

utifrån hur det andra könet agerar (2003:12) stämmer alltså inte in här. Filmerna visar 

snarare exempel som stämmer överens med Nilsons tankar om att de egenskaper man 

sammanlänkar med könet beror på ”[…]var vi är, vem vi är och när vi är” (Nilson 

2010:16). Kvinnans omhändertagande roll och mannens försörjningsansvar är inte 

längre lika tydliga (jfr Lewin 1986:46, 48). Den kritik Disneys kvinnliga karaktärer ofta 

mottagit för att vara hjälplösa prinsessor, stämmer alltså mer på de äldre filmerna, än de 

senare (jfr Brode 2005:168, 1711). 
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5.3 I vilken grad dominerar det manliga perspektivet i Disneyfilmerna?  

5.3.1 Den manliga makten betonad i filmerna 

De sagor Disney valt att skildra ger möjlighet att lyfta de patriarkala dragen och Disney 

har utöver det dessutom gett manskaraktärerna större fokus än i de kända förlagorna. På 

följande sätt har Janet Wasko uttryckt det här: ”The worlds represented in Disney’s 

version of The Little Mermaid are patriarchies, in which society is dominated by men” 

(Do Rozario 2004:35). Att förtydliga männens makt och det patriarkat som finns kan 

vara en anledning till avsaknaden av moderskaraktärer i filmerna – till exempel att 

karaktären farmodern i Den lilla sjöjungfrun (1989) tagits bort i Disneys version. 

Farmodern var havskungens mor och hade därför en slags makt över sin son. Hon hade 

inflytande på de unga sjöjungfrurna och var en viktigare förebild för dem än vad deras 

far var. Att hon blivit ersatt med fiskmåsen Måsart visar fortfarande på behovet av den 

karaktären i filmen. Dock så ger Måsart oftast felaktig information och karaktären är 

troligen främst med för komisk effekt.  

Den maktfulla fadern återfinns även i flera av filmerna som har en kvinnlig 

huvudkaraktär. Utöver Ariel har Aurora, Snövit, Rapunzel och Anna fäder som är 

konungar och Pocahontas pappa är stammens hövding. Även om männen har makt i 

samhället har de dock ingen större makt över sina döttrar i filmerna utan filmerna 

handlar snarare om hur döttrarna bryter sig fria från sina fäder.  

Samtidigt syns en skillnad mellan filmerna från Walt Disneys tid och de från 

Team Disney i hur mannens roll skildras. Även om de kvinnliga huvudkaraktärerna blev 

friare och nyfiknare fick också männen större makt. Av de elva filmerna som 

granskades inför den här studien finns, utöver de tidigare nämnda konungarna, även 

Gaston, som har makten i byn där Belle bor eftersom alla lyssnar på honom, och på 

slottet har Odjuret makten (Skönheten och Odjuret 1991). I Prinsessan och Grodan 

(2009) har Charlottes pappa makt på grund av sina pengar och Anna är beroende av 

Kristoffs hjälp i de snötäckta bergen för att hon ska finna Elsa i Frost (2013). Det 

Wasko menar med att samhället domineras av män i Disneys filmer stämmer alltså till 

viss del. Likheter kan ses mellan Waskos tankar om de patriarkala världarna i 

Disneyfilmerna och Davies tankar om det verkliga samhället som ”[…] hyllar en 

maskulinitet som innebär herravälde, dominans och makt.” (2003:28). Både i Disneys 

filmer och i det verkliga samhället är det männen som har den största makten, och det är 

fortfarande deras perspektiv som är norm.  
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5.3.2 Betoningen av traditionella modersegenskaper 

Moderskaraktärernas frånvaro i filmerna skulle kunna tolkas som att Disney vill bryta 

skildringen av kvinnor i enlighet med de traditionella modersegenskaperna. Många av 

de unga flickorna i filmerna bor, som sagt, endast med sin far, vilket kan ses som att 

pappan tillskrivs de omhändertagande egenskaperna. Dock faller det argumentet i och 

med att fäderna snarare är där för att sätta regler och härska, än att ta hand om sina 

döttrar. Auroras pappa i Törnrosa (1959) skickar iväg sin dotter till tre kvinnor som ska 

uppfostra henne, Triton i Den lilla sjöjungfrun (1989) skickar krabban Sebastian för att 

vaka över sin dotter och se till att hon följer Tritons regler och slutligen bestämmer 

Anna och Elsas far att hans döttrar inte längre får leka med varandra eller träffa någon 

utanför slottet efter olyckan då Elsa träffade Anna med sin magi i huvudet (Frost 2013). 

I de filmer där fadern är frånvarande, som i Snövit (1937), visas det hur kvinnor inte kan 

leva med varandra utan att hata varandra. Att moderskaraktären inte har så stor 

påverkan på den kvinnliga huvudkaraktären, när hon skildras som god, visar alltså 

snarare på att Disney vill förtydliga mannens makt än att bryta könsmönstret om 

kvinnans omhändertagande roll (jfr Davies 2003:19, 28). 

5.3.3 Sammanfattning 

I och med att Walt Disneys fokus var att förmedla de värderingar han tyckte var viktiga 

i sina filmer kan man utgå ifrån att de flesta val av hur karaktärerna skildras var 

medvetna. Han ville troligen framhäva vikten av att träffa kärleken, skapa familj och att 

den moderliga egenskapen framstår som tydlig i skildringen av kvinnan. Hans fokus var 

att nå ut till barn, vilket framgår av följande citat: ”Movies can and do have tremendous 

influence in shaping young lives in the realm of entertainment towards the ideals and 

objectives of normal adulthood.” (Scheiner-Fisher och Russel 2012:222). I och med 

framgången med filmen Frost (2013) (boxofficemojo) kan ett eventuellt behov av att 

kvinnliga relationer skildras mer i barnfilmer antas, även om filmens framgång troligen 

hade flera olika orsaker. Att Frost (2013) är den enda film som är regisserad av en 

kvinna är eventuellt en viktig observation eftersom filmen så tydligt skiljer sig från de 

övriga utvalda filmerna när det gäller relationer mellan kvinnor. Samtidigt behöver det 

inte vara den kvinnliga regissören som är anledningen till att kvinnoperspektivet får 

större utrymme, utan det kan helt enkelt bero på att samhället har utvecklats och därmed 

också det som filmerna vill förmedla.  
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 Även om förhållandet mellan kvinnan och mannen oftast står i fokus, har dock 

Disney även innan Frost (2013) visat betydelsefulla relationer mellan kvinnor – främst i 

relationen mellan Aurora och de tre goda feerna i Törnrosa (1959). Även om det 

troligen är prinsen som ses som hjälten, är det den kvinnliga relationen som är den 

viktigaste. 

6 Avslutning: Vad är viktigt att diskutera och problematisera 
om man plockar in Disneyfilm i undervisningen?  
I och med att samhället utvecklas och förändras måste även de diskussioner som sker 

utvecklas utifrån ett sociologiskt, ekonomiskt och politiskt perspektiv (Mollet 

2013:110). I dagens samhälle har media stort inflytande på elever och en genomsnittlig 

europé tittar på TV 3-4 timmar om dagen (Gauntlett 2008:2-3). Eftersom Disney, i och 

med framgången med barnfilmer (Rönnberg 2000:59), anses ha större påverkan på barn 

idag än vad skolan, religiösa mötesplatser och familjen har (Asawarachan 2013:1), är 

det viktigt att ställa sig frågan vilken påverkan filmerna kan ha. Det är inte bara genom 

att släppa nya filmer som Disney fortsätter vara populära utan det finns tv-kanaler, 

nöjesparker och oändligt många Disneyprodukter och leksaker som fångar barnens 

uppmärksamhet. Filmerna fortsätter att vara aktuella genom att uppdateras och släppas 

på nytt, vilket gör att de påminner flera olika generationer om barndomen (Do Rozario 

2004:36).  

Att kvinnokaraktärer jämfört med manskaraktärer är underrepresenterade i 

Disneys filmer (Hannon 1997:109) kanske är svårt att se som något som eventuellt 

skulle kunna påverka demokratin. Men ser man till den påverkan generell 

underrepresentation av kvinnor i media kan få, skulle detta kunna ses på som en 

demokratifråga. Enligt Jarlbro är kvinnor underrepresenterade i media och hon menar 

att detta bidrar till kvinnliga åsikters begränsade utrymme, vilket i sin tur påverkar 

demokratin (2006:23-24). Skildras Disneys kvinnokaraktärer ur ett manligt perspektiv, i 

och med de manliga regissörerna, snarare än ur det kvinnliga perspektivet, bidrar även 

det till minskat utrymme för det kvinnliga perspektivet. Enligt Ambjörnsson (2004) och 

Chodorow (1995) är de kvinnliga relationerna betydande för kvinnor, men Disney väljer 

oftast att skildra sina kvinnokaraktärer som längtande efter mannen. Disney ger mannen 

makten att representera lycka och trygghet, när det i själva verket är den homosociala 

gruppen som ger störst trygghet och glädje (Ambjörnsson 2004:126). Eftersom skolan 

ska förmedla de demokratiska värderingar som gäller i Sverige (Skolverket 2011:7) är 
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det viktigt att synliggöra och diskutera utifrån ett genusperspektiv. Skolan ska bland 

annat motverka de traditionella könsmönster (2011:8) som ofta kan skildras i Disneys 

filmer, vilket utgör en bra grund för diskussion om filmerna. Diskussion av 

genuskonstruktionerna i filmerna kan påverka hur dessa ses på i verkliga livet och hur 

de påverkar maktperspektivet (jfr Nilson 2010:14). Filmerna utgör också en bra grund 

för att diskutera hur eleverna ser på manliga och kvinnliga relationer och om de tror att 

de påverkas av filmerna (jfr Lewin 1986:49).  

6.1 Bristen på verklighetstrogenhet i skildringen av kvinnliga relationer 

I många av de analyserade filmerna är huvudrollskaraktärerna flickor i tonåren. Utifrån 

Ambjörnsson påpekande om vikten av att vara en del av en homosocial grupp i tonåren 

(2004:106, 126, 133) anser jag att Disney missar att representera en viktig del av unga 

flickors liv i filmerna eftersom vänskapsrelationer mellan flickor inte skildras i någon 

hög utsträckning. Avsaknaden av vänskapsrelationer påverkar nödvändigtvis inte 

karaktärerna i filmerna, eftersom de är skrivna för att förmedla en viss historia. Men 

eftersom Disneyfilmer är så populära bland barn kan det påverka hur unga flickor som 

ser filmerna tolkar vikten av egna vänskapsrelationer (jfr Scheiner-Fisher och Russel 

2012:222). Den homosociala gruppen är en plats där tonårstjejer känner att de får bryta 

sig loss från könsrollerna och känna sig trygga (Ambjörnsson 2004:106, 126, 133). Med 

hjälp av till exempel en film kan förhållanden och erfarenheter upplevas genom någon 

annans ögon (Gauntlett 2008:3 och Asawarachan 2013:2). Det är därför viktigt att ha 

med vänskapsrelationer som centrala delar i filmerna och att de får den plats de 

förtjänar. Disneys filmer stämmer alltså huvudsakligen in på Ambjörnssons iakttagelse 

att andra relationer än den heteronormativa, inte får stor plats i media (2004:19).  

Enligt Ambjörnsson är den viktigaste relationen för ett barns identitetsutveckling 

dess moder (2004:18). Trots detta är det sällan modern har en betydande roll i Disneys 

filmer. Disney har inte fokuserat på kvinnans perspektiv när de relationer som är 

viktigast för en flickas identitetsutveckling skildras. Istället kan det tolkas som att det är 

mannens perspektiv som visas genom kvinnokaraktären eftersom det för mannen är det 

heterosexuella förhållandet som är den relation som är viktigast (Chodorow 2002:18). 

Att kvinnor ofta har vänskapsrelationer utanför förhållandet till mannen (2002:11) är 

något Disney inte tycks ha noterat. Detta blir synligt när skildringen av kvinnans 

relationer i filmerna granskas.  
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Den film som skildrar den mest verklighetstrogna relationen mellan två kvinnor är 

Frost (2013). Det är också den enda av de utvalda filmerna som har en kvinnlig 

regissör, Jennifer Lee, som regisserar tillsammans med Chris Buck. Filmen visar 

relationen mellan de två kvinnokaraktärerna som den mest centrala. Därmed speglar den 

mest verklighetstroget kvinnliga relationer, om man ska se till vad Chodorow (2002) 

och Ambjörnsson (2004) menar, eftersom kvinnor enligt dem finner trygghet i en sådan 

relation och att de utvecklas med hjälp av varandra.  

7 Vidare forskning 
Efter genomfört den här studien har vissa frågor väckts som skulle vara intressanta att få 

veta mer om. Har framgången med Frost (2013) något att göra med skildringen av två 

kvinnokaraktärer vars enda mål inte endast är att finna en man? En studie som jämför 

framgången för fler filmer som har kvinnliga huvudkaraktärer med en kärleksfull 

relation hade därför varit intressant. Är alla Disneys sagor baserade på tidigare 

berättelser, om inte – skiljer sig kvinnorepresentationerna i dessa filmer från de filmer 

baserade på sagor som är flera hundra år gamla? I studien har jag nämnt att den 

kvinnliga relationen fick störst utrymme i den enda film som hade en kvinnlgi regissör. 

Det hade vart intressant att se om det är en skillnad på hur kvinnliga relationer skildras i 

filmer regisserade av kvinnliga respektive manliga regissörer. Det hade även varit 

intressant att se en motsvarande studie som granskar de manliga relationerna eller 

relationer mellan kvinnor och män.  
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