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Abstract 
 

Titel: Animerad film – En analys av genus och hjälte-/skurkstereotyper i 

fyra filmer 

Författare:      Anna Gummesson och Louise Sköld 

Handledare:      Daniel Zachrisson 

Examinator:     Ingegerd Rydin 

 

Syfte:  Syftet med den här uppsatsen var att analysera fyra animerade 

långfilmer för att se om det går att urskilja några specifika mönster 

vad gäller genus, samt vad gäller stereotyperna hjälte/hjältinna och 

skurk. 

De filmer som valdes var Snövit och de sju dvärgarna (1937), Den lilla 

sjöjungfrun (1989), Skönheten och Odjuret (1991) och Shrek (2001), av 

vilka alla utom den sistnämnda är producerad av Walt Disney 

Company. Shrek är i stället producerad av Dreamworks. Filmerna 

valdes ut efter årtal, då vi ville se ifall det fanns några uppenbara 

skillnader som kan knytas till det år de producerats i, men också efter 

hur pass relevanta de skulle vara att analysera utifrån valda teman, 

med tanke på handling och rollkaraktärer. 

 

Metod:       Textanalys med inslag av ideologikritik. 

 

Resultat: Det fanns en hel del mönster att finna i båda temana, som även till 

viss del visade sig hänga ihop, på det viset att den idealiserade bilden 

av genus var den som hörde ihop med hur hjältinnan/hjälten var 

framställda. Den bilden visade kvinnan som den perfekta, vackra, 

söta och goda, och till viss del passiv och svagare.  Mannen skulle 

vara stilig, modig, ädel, stark, vältränad och handlingskraftig. 

Filmernas skurkar har allihop någon slags brist som gör dem icke-

önskvärda att identifiera sig med och som markerar dem som 

skurkar. Det kan handla om utseendet eller personligheten.  
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1. Inledning 

 

1.1. Bakgrund 

Televisionen är det medium som barn ägnar mest tid åt (Feilitzen, 2004). Tecknade och 

datoranimerade program finns bland de mest populära delarna av tv-tittandet. Detta beror 

mycket på det tecknade mediets begriplighet och tydliga overklighetsmarkörer (Rönnberg, 

1999:9). Vad gäller de animerade långfilmerna så är det för många barn den första 

biografupplevelsen, vilket är förknippat med en viss spänning.  

 

I genren animerad långfilm har Walt Disney Company länge varit ett stort namn, och många av 

de Disneyproducerade filmerna har blivit klassiker och för många alltid förknippade med minnen 

från sin barndom. Disneystudions älskade men också ofta baktalade långfilmer började sin 

historia med den första tecknade långfilmen Snövit och de sju dvärgarna som kom 1937. Sedan dess 

har filmmaskinen rullat på, och idag finns det en stor mängd filmer att välja bland, och långt ifrån 

alla är tecknade. 

 Det har även kommit mycket kritik mot Disneyföretagets filmer. Ett problem med en del av 

den här kritiken är att kritikerna oftast inte diskuterar en specifik film, utan buntar ihop samtliga 

utifrån en allmän förtrogenhetskänsla till en enda diffus kulturimperialistisk röra (Rönnberg, 

1999:15). Det saknas alltså analyser av enskilda filmer. 

 

Disneyberättelserna präglas av optimism, gott humör och lyckliga slut (Rönnberg, 1999:11). Det 

som värdesätts är ett gott hjärta, hjälpsamhet och vänlighet. Filmerna handlar om vänskap och 

solidaritet vid undanröjandet av auktoritära och grymma tyranner eller självupptagna, 

barnhatande, penningfixerade typer. I nästan alla Disneyfilmer besegras skurken genom åtskilliga 

djurs och människors gemensamma solidariska handlande.  

 I alla filmer försäkras åskådaren om att godheten segrar till slut. De lyckliga sluten sägs dock 

enligt kritikerna vara orealistiska, falska slut. 

Många kritiker klagar också på könsrollsstereotyperna i filmerna (Rönnberg, 1999:14). Söta, 

passiva, tålmodigt lidande hjältinnor sägs måste räddas av modiga män. Moderskapet idealiseras 

och glorifieras, eller så är det tvärtom så att mödrarna är alltför negativt skildrade, vilket kan ses i 

den alltid onda styvmodern.  

Man kritiserar också ofta att det goda är vackert och det fula ont och anstötligt, men detta 

avslöjar en okunskap om barns konkreta sätt att tänka och reagera, menar Rönnberg (1999:18). 
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Förskolebarn skräms just av hemska utseenden och kan helt enkelt inte ännu begripa att ett 

vackert yttre skulle kunna dölja en ond insida. Men dock så är det inte bara förskolebarn som ser 

filmerna, så man kan inte avfärda all kritik genom ett sådant påstående. Även om det skulle vara 

så att barn behöver den här tydliga distinktionen mellan gott och ont, så borde det rimligtvis ändå 

lämna ett avtryck hos barnen i deras framväxande syn på mänskligheten. 

Huvudskälet till att Disneyfilmerna av många föräldrar anses som olämpliga eller nätt och 

jämnt acceptabla är alltså en vuxen oförmåga att betrakta tingen utifrån barnens perspektiv istället 

för det egna (Rönnberg, 1999:18). Här klargör dock inte Rönnberg vilka barns perspektiv som 

hon menar. Pratar hon fortfarande om förskolebarn finns det stora brister i resonemanget, då 

som sagts innan även äldre barn ser filmerna. Då är det möjligt att bilden blir totalt annorlunda. 

 

1.2. Problemformulering 

Alla filmer ger uttryck för vissa synsätt och ideologier. Den aspekten ska man aldrig bortse ifrån 

(Rönnberg, 1999:8). Dessa ideologier och synsätt förstärker och reproducerar de som finns i 

samhället och hos oss själva som människor. Även Lena Israel (1991:42ff) argumenterar för ett 

liknande påstående. Hon menar att filmer konstruerar en verklighet, och gestaltar vissa 

värderingar om människor. Vad man anser om den mänskliga naturen avspeglar sig i hur man 

gestaltar människor på film. Även om många inslag i filmerna är tagna från sagor och annat som 

inte tillhör vår verklighet så behandlar de problem och fenomen som finns i våra vardagar. 

Karaktärerna i filmerna speglar ändå personligheter som kan finnas i verkligheten, må så vara om 

de har fiskstjärt eller grön hy. Problemet med detta är att det är svårt att förbli opåverkad av det 

man ser, och om det bara är en viss typ av karaktär man får se, kan man få en snedvriden bild av 

verkligheten. Därför är det viktigt att identifiera vad det är för bilder av verkligheten som skapas i 

filmerna. 

 

1.3. Syfte/Mål 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och analysera ett antal animerade filmer, med 

målet att få fram vad det är för ideologier som reproduceras och förstärks genom dem. De 

avgränsade ideologier som ska undersökas är de som handlar om vilka bilder av mannen och 

kvinnan (genus) som man får se, och vad det finns för stereotyper om det onda och det goda. Att 

se om det finns en särskild bild av verkligheten inom dessa teman som privilegieras och förstärks. 

Analysen kommer att göras på barnfilm, därför att det är viktigt att man vet vad det är som 

barnen får se. Syftet är inte att undersöka vad för intryck och verklighetsuppfattning som barnen 
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själva konstruerar genom att se på filmerna (receptionsanalys), bara att konstatera vad det är de 

får se, i form av ovan nämnda teman.  

 

1.4. Frågeställningar  

Ett antal frågeställningar har formulerats som ska försöka besvaras med den här uppsatsen. Dessa 

frågeställningar har formulerats efter syftet och målet med uppsatsen, för att ge möjlighet att 

verkligen uppnå detta syfte och inte glida ifrån det under arbetets gång. Frågeställningarna är 

följande: 

• Vilken bild av manligt/kvinnligt går att urskilja? 

• Vilka stereotyper om ”det onda” och ”det goda” etableras? 

Dessa frågor är viktiga att besvara därför att, som nämnts innan i uppsatsen, de är ständigt 

aktuella och diskuterade i dagens samhälle, och det är viktigt att identifiera vad det är för 

värderingar och ideologier om dessa som etableras i dagens barnkulturs mest framstående 

medium: de tecknade långfilmerna. 

 

1.5. Definitioner 

När det fortsättningsvis i uppsatsen talas om det goda avses hjälten/hjältinnan, det vill säga den 

person som innehar huvudrollen i den aktuella filmen. Denna person är nämligen alltid god, och 

är den karaktär i filmen som det är tänkt att tittaren ska identifiera sig med. Skurken avser den 

som representerar det onda i filmen, den som hjälten/hjältinnan måste kämpa mot, eller blir illa 

behandlad av. Skurken kan vara både en man och en kvinna. Eftersom det är skurken som 

hjälten/hjältinnan måste kämpa mot, förhindras en identifikation med denna då man redan har 

identifierat sig med hjälten/hjältinnan. 

 

1.6. Avgränsningar 

För att inte få alldeles för mycket material att analysera och bearbeta, så har analysen valts att 

göras i två olika teman, som sedan diskuteras under varje film. Dessa teman har valts efter hur 

intressanta och aktuella de har verkat i förhållande till vårt samhälle och den kritik som redan 

finns mot filmerna (se ovan i bakgrunden om genus och skurkstereotyper). Vidare har även en 

avgränsning gjorts genom att välja ett begränsat antal filmer. Andra element än dem som tas upp 

som teman kommer inte att diskuteras om de inte har direkt relevans i diskussionen som förs. 
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1.7. Kritisk reflektion 

Den här uppsatsen är långt ifrån heltäckande, eftersom det bara är en liten del av alla tecknade 

och datoranimerade filmer som finns som är föremål för analysen. Det går inte att säga att alla 

filmerna ser likadana ut, även om det i flera fall finns många likheter. Vidare har inte alla element 

i filmerna valts att analyseras, utan det har fokuserats på ett antal utvalda teman. Det kan ses som 

en brist att inte alla element i filmerna tas upp, för visst finns det många andra intressanta teman 

som kan identifieras. Även att man inte tittat på fler filmer/andra filmer kan kritiseras, men med 

den begränsade tidsrymd en c-uppsats ger, så måste en viss avgränsning göras.  

 



2. Teori 

 

2.1. Genus 

Medier och kommunikation är centrala element i modernt liv, och används mycket som bollplank 

när vi formar våra identiteter. När medierna innehåller så många bilder av kvinnor och män, och 

budskap om män, kvinnor och sexualitet idag, är det högst osannolikt att dessa bilder inte skulle 

ha någon inverkan på våra egna identiteter (Gauntlett, 2002:1). Samtidigt är det lika osannolikt att 

medierna har en direkt påverkan på sin publik, att människor helt enkelt skulle kopiera sina 

identiteter från vad de ser på tv. Ändå är mediapåverkan viktigt, därför att i dagens samhälle 

konsumerar människor vanligen väldigt mycket tv, tidningar, Internet, film och så vidare och är 

generellt sett oförmögna att undvika reklam och populärkultur helt. Därför är det oundvikligt att 

vi påverkas av allt detta på något sätt. På så sätt är det viktigt att identifiera vad det är för bilder 

man får se i medier, i detta fall barnfilmer.  

Jach Zipes (beskriven av Giroux i Persson, 2000:121) är en ledande sagoforskare som hävdar 

att Disneys tecknade filmer hyllar en maskulin form av makt, och att de återger en typ av stela 

könsroller, som inte är harmlösa som många tror utan faktiskt har en påverkan på barnen.  

”Disney ger kvinnor och färgade människor rigida roller. På samma sätt producerar dessa filmer i allmänhet en 

inskränkt syn på familjevärden, kombinerat med en konservativ syn på historien, vilken borde utmanas och 

förändras” Giroux (Persson, 2000:125) 

 

2.1.1. Kvinnan som objekt 

Berger skriver (citerad i Briggs & Cobley, 1998:298) att män agerar och kvinnor uppenbarar sig. 

Kvinnor ser sig själva bli tittade på. Detta determinerar inte bara de flesta relationerna mellan 

män och kvinnor, utan också relationen mellan kvinnor själva. Övervakaren av kvinnor är manlig: 

den övervakade kvinnan. Alltså gör hon sig själv till objekt, och särskilt då ett objekt att se på, en 

syn.  

Reklambilder och andra bilder av kvinnor som exempelvis Pamela Andersson inbjuder oss att 

se på dem med en manlig tittare i bakhuvudet (Briggs & Cobley, 1998:298). Utställningen av 

kvinnor för mäns nöje och njutning har en lång tradition i västerländska kulturer. Porren är den 

allra extremaste uttrycksformen för detta, men i reklam, film och andra populärkulturgenres visar 

sig liknande strategier för att konstruera kvinnors kroppar som objekt att se på och längta efter. 

Trots en ökad förekomst av även manliga nakna kroppar i olika genrer så finns det inte så vida 

och utspridda traditioner för den manliga kroppen. Inte ens i homosexuella porrfilmer för män. 
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Där är viljan att bli erövrad, som annars är kvinnans lott, inte större än mannens vilja att erövra. 

Att bli tittad på, att bli objektifierad för någons blick, verkar alltså vara kvinnans dom i 

västerländsk kultur, medan rätten att titta, och få den njutning det innebär, tillfaller männen. 

Den amerikanska författarinnan Naomi Wolff menar (i Briggs & Cobley, 1998:299) att denna 

kulturella konstruktion av kvinnan som något att se på har haft förödande effekter på unga tjejer i 

USA som blivit fixerade vid sina kroppar och lider av sjukdomar som anorexi och bulimi. 

Den kulturella konstruktionen av kvinnligheten som den uttrycks av Pamela Anderson och 

hennes likar är en del av en asymmetrisk organisation av utseende där kvinnor inbjuds att 

identifiera sig och män inbjuds att äga. Kvinnor kan vilja bli den bilden, och män kan vilja ha den.  

 

2.1.2. Bilden av mannen 

Bilden av mannen verkar ha en närmare anknytning till verkligheten än bilden av kvinnan (Briggs 

& Cobley, 1998:300), inte bara för att många bilder av män hittas i kontexten av genrer som 

nyheter och samhällsfrågor. Även manliga modeller verkar ha en viss trovärdighet som inte finns 

i bilder av kvinnliga modeller. Goffman menar (i Briggs & Cobley, 1998:300) att manliga 

modeller ses representera någon i det verkliga livet, en affärsman i kostym eller en tennisspelare i 

tenniskläder, medan en kvinnlig modell inte ses representera någon utan bara leker med kläder 

och accessoarer. Hon anses inte indikera en verklig person. Vidare är den typiska mannen i 

reklam en muskulär sådan, vilket stryker under hans fysiska styrka snarare än någon 

undergivenhet, som ofta kvinnor gör.  

Dock så finns det nya trender i representationen av den manliga kroppen i masskulturen, där 

även kvinnor (och män) erbjuds tittandets njutning (Briggs & Cobley, 1998:301). Numera visas 

även män upp på det vis som kvinnor tidigare gjorts, även om det inte är lika frekvent. Det ska 

dock inte sägas att kvinnor aldrig fått något tillfälle att se på män i media, det har bara inte varit 

lika offentligt. Det har snarare handlat om musik- och fotbollsstjärnor och liknande, som i otaliga 

posters tittat ner från flickrumsväggar. Vad gäller såpoperor har det heller inte handlat om den 

manliga kroppen så som objekt för kvinnors heterosexuella lust, utan mannen har snarare 

omgärdats av romantik. 

 

2.1.3. Giddens och identitetsbildande 

Anthony Giddens teorier om hur människor förstår och skapar sina identiteter i moderna 

samhällen, och hur medierna kan påverka detta, är väldigt relevanta i diskussionen om genus.  

 Det finns en hel del oskrivna sociala regler i samhället, som man bara tänker och reagerar på 

om någon bryter dem (Gauntlett, 2002:94). Som exempel kan nämnas språket. Ingen tänker på 
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grammatiken när man pratar, men om man hör någon som använder fel grammatik, så reagerar 

man. Samma gäller de sociala reglerna, för till exempel beteende och liknande. Detta blir särskilt 

tydligt i termer om genus. Om en pojke skulle gå till skolan med eyeliner och läppstift kan 

reaktionerna (i form av kanske straff eller mobbing) bli stora. Kvinnor som inte skulle raka benen 

eller armhålorna skulle på samma sätt bli utpekade. Detta på grund av den kollektiva 

uppfattningen av vad som är normalt beteende och utseende. Människors vardagshandlingar 

stärker och reproducerar alltså en uppsättning förväntningar som finns i samhället, och det är den 

här uppsättningen av andra människors förväntningar som utgör den sociala kraft och sociala 

struktur som många sociologer talar om.  

I moderna samhällen är identiteten en ofrånkomlig fråga (Gauntlett, 2002:96). Till och med de 

som säger sig aldrig ha ägnat frågan en tanke har oundvikligt gjort vissa val i livet, från 

vardagsfrågor som kläder och utseende till större frågor om förhållanden och övertygelser. 

Giddens menar att det finns kopplingar mellan mikronivån (individernas känsla för identitet) och 

makronivån såsom multinationella kapitalistiska företag och globalisering. Det går inte att förstå 

de olika nivåerna isolerat, utan man måste se på den påverkan de har på varandra.  

 Även massmedierna har troligen en påverkan på individernas åsikter om diverse ämnen, så 

som till exempel den förändring som har skett vad gäller synen på äktenskap och förhållande. 

Idag är separation och skilsmässor mycket vanligare är de var förr. Vare sig det handlar om 

dramer eller kändisskvaller så är det inte många på TV som förblir lyckligt gifta hela sin livstid. 

Detta ger publiken en bild av att monogam heterosexuell stabilitet är som bäst ett ideal, som inte 

många kan nå upp till. Sedan kommer tidningar och självhjälpsböcker om förhållanden, och 

nyhetsprogrammen ger oss statistik och forskningsresultat i frågan. Detta bearbetas sedan av 

publiken och förändrar långsamt deras syn på frågan. Information och idéer från medierna 

reflekterar alltså inte bara den sociala världen, utan bidrar också till dess form. 

 Det finns dock inte ett oändligt antal identiteter för medborgarna att inta, utan en hel del 

sociala förväntningar kvarstår. För att inte tala om kapitalismen, som i mode och glamour, måste-

ha-leksaker, filmer, band, fin mat och fina hus (Gauntlett, 2002:102). Sakerna vi kan köpa för att 

uttrycka oss själva och vår identitet har onekligen en inverkan på hela ”projektet om vårt jag”, 

vilket är Giddens benämning på det ständiga formandet och omformandet av våra identiteter.  

 

2.2. Populärkultur 

Under mitten av 1900-talet användes kulturbegreppet populärkultur till största del för att 

identifiera olika hot mot civilisationen och för att tala om kris i kulturen (Miegel & Johansson, 

2002:15ff). Populärkulturen framställs i det här läget nästan enbart som en fara för det som 
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betraktades som den goda, uppbyggande och bildande kulturen. Men med tiden kom man att 

ifrågasätta denna alltför ensidigt negativa bilden av populärkulturen. Man började intressera sig 

mer och mer för populär- och ungdomskulturen och uppmärksammande nu även de positiva 

delarna av denna kultur som kom att bli allt mer inflytelserik. De tidigare så tydliga 

distinktionerna mellan populär- och finkultur var ej lika entydiga längre.  

 Här nedan tas ett antal personer och traditioners synpunkter upp kring populärkulturen. 

 

2.2.1. Frankfurtskolan 

Frankfurtskolan har kritiserat populärkulturen (Miegel & Johansson, 2002:218ff). Bland annat 

Theodor W. Adorno och Max Horkheimer har varit tydliga var de står när de talade om 1940-

talets populärkultur. De menar att människor som konsumerar populärkultur blir allt mer 

likformiga och passiva. De är som mest kritiska till de klichéer och stereotyper som masskulturen 

legitimerar. De menar även att de flesta populära filmer är förutsägbara och följer ett relativt 

stereotypt handlingsmönster. I diskussionen talar de bland annat om våldets ökande betydelse i 

filmer, förlusten av en handling, användandet av stereotypa rollfigurer och den ökande 

fördumningen av publiken. De menar att populärkulturen reproducerar och bidrar till att 

förstärka det samhälleliga förtrycket. Denna av Adorno alldeles för ensidigt kritiska inställning till 

populärkulturen har dock förkastats av de flesta samtida forskare. Exempelvis Walter Benjamin 

var mer positivt inställd till populärkulturen, även kallas masskultur.  Han ansåg till skillnad från 

Adorno att det fanns en progressiv potential i denna kultur. 

 

2.2.2. Cultural Studies 

Inom den brittiska cultural studies-traditionen blev populärkulturen också kritiserad (Miegel & 

Johansson, 2002:245). Richard Hoggart såg förkrigstidens arbetarklasskultur som genuin i 

förhållande till den kultur han tycker kännetecknar efterkrigstiden. Han menar att under 

efterkrigstiden har den amerikaniserade och massproducerade populärkulturen tagit över och 

förstört den gamla arbetarklasskulturen. En kultur som i hans tycke var förankrad och skapad i 

människors erfarenheter och livsvillkor har istället ersatts av en massproducerad kultur som helt 

saknar denna förankring. Hoggart är som sagt starkt kritisk till denna utveckling och menar att 

popmusik, amerikanska tv-program och så vidare, generellt har ett lågt estetiskt värde.  

John Fiske däremot skulle kunna räknas som den företrädare av cultural studies-traditionen 

som är mest positiv till den starkt diskuterade populärkulturen. Han har till skillnad från många 

andra analyserat den njutning och förnöjelse som populärkulturen skänker sina användare. Fiske 

menar att all användning av populärkultur på ett eller annat sätt innehåller ett inslag av kreativitet. 
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Han hävdar att alla människors liv innehåller maktrelationer i termer av klass, ålder och kön. Att 

använda sig av populärkultur är ett sätt för dessa individer att hantera dessa maktstrukturer och 

att öka upplevelsen av att själv utöva makt, menar han. Detta kan då leda till en bättre självbild. 

Fiske motsäger sig att människor är en passiv, hjälplös massa (Miegel & Johansson, 2002:253).  

 

2.2.3. Populärkultur mot finkultur 

Diskussionen om förhållandet mellan finkultur och populärkultur har varit många. Under 

efterkrigstiden var detta intressant bland humanister och samhällsvetare och det grundade sig i en 

utbredd oro för att populärkulturen utgjorde ett hot inte bara mot finkulturen utan även mot 

själva samhället och individerna i det. Den amerikanska sociologen Herbert Gans betraktas som 

en av populärkulturens pionjärer, han menar att man istället för att se populärkulturen som ett 

farligt massfenomen fungerar den på många sätt ungefär likadant, och fyller samma funktioner 

som den finkultur den ofta ställs emot. Han uttrycker det så att populärkulturen avspeglar och 

uttrycker många människors estetiska och andra behov, och de har rätt till den kultur de föredrar 

oavsett om den är fin eller populär. Gans utgår från att samhället kännetecknas av en kamp 

mellan olika grupper om makt och inflytande inte bara på politikens och ekonomins område, utan 

även kulturens. Eftersom finkulturens förespråkare har makten har populärkulturen hamnat i 

skymundan och nedvärderats. Gans avfärdar den kritik som kommit att drabba populärkulturen 

och för istället fram dess fördelar (Miegel & Johansson, 2002:266ff). 

 Det är enkelt att se att åsikterna är många, och vitt spridda huruvida populärkulturen är positiv 

eller inte. Dessa synpunkter förändras även med tiden och är inte alltid bestående. Att direkt 

kunna säga vad som stämmer eller inte går inte, utan man får se över både för och nackdelarna 

för att skapa en egen åsikt av det hela. Idag menar många att det är vettigt att sammanföra dessa 

analytiska traditioner, dels för att behålla en kritisk distans till populärkulturen och dels för att 

kunna ta hänsyn även till de positiva konsekvenserna av människors konsumtion. 

 

2.3. Stereotyper 

Stereotypering innebär i stort att man bedömer människor, inte utifrån den individ de är, utan 

istället utifrån den grupp de tillhör (Hilton, 2003:10ff). Genom detta förväntar vi oss en viss typ 

av egenskaper hos personen, vilka oftast inte är de rätta.  

 

Vid definitionen vad en stereotyp är beskriver Hilton tre viktiga komponenter vilka är:  

1. En grupp människor som känns igen för en viss egenskap. Det kan handla om en viss 

nationalitet som exempelvis amerikaner, religion som judendomen, etnicitet, kön, ålder, 
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sysselsättning och så fortsätter det. Genom att urskilja en sådan grupp av människor så 

gör vi åtskillnad mellan dem och andra grupper som inte besitter samma egenskaper.  

2. Därefter tillskrivs gruppen ytterligare egenskaper, vilka vanligen är personlighetsdrag. Ett 

exempel kan vara att man ser engelsmän som förtjusta i traditioner. Dessa egenskaper 

tillskrivs alltså alla inom gruppen, oavsett om alla i gruppen besitter egenskaperna eller 

inte. 

3. När vi har konstaterat att en person har en egenskap som identifierar en viss grupp, 

tillskriver vi personen den stereotypa egenskapen. Vi drar alltså slutsatsen att den här 

engelsmannen är, som alla andra engelsmän, förtjust i traditioner.  

 

Stereotyper har länge betraktats som felaktiga eftersom de förutsätter att alla som tillhör en viss 

grupp är likadana och bortser från skillnaderna mellan gruppmedlemmarna (Hilton, 2003:31). 

I och med att vi har fått nya kommunikationsmedier genom utvecklingen av radio, film, tv och 

Internet, har antalet informationskällor ökats och kommunikationen har blivit snabbare. Tv kan 

även bidra till spridningen av en social representation (Hilton, 2003:158), genom att någonting 

visst visas på tv kan det även skapas stereotyper därefter. Exempelvis punk, som kännetecknas av 

bland annat säkerhetsnålar och mohikanfrisyrer. Denna ungdomsstil utvecklades i Storbritannien, 

och genom att presentera denna stil i tv, bidrog dessa även till att objektifiera och förankra 

representationen i människors vardagskunskap. I och med detta kunde man använda 

punkstereotypen på liknande grupper i andra länder.  

Samtidigt ska man tänka på att inte all kommunikation mellan olika kulturer kommer att leda 

till gemensamma sociala representationer. Det är ganska enkelt att missförstånd uppkommer 

mellan kulturer, och även att vissa tv-program inte uppfattas lika i olika kulturer.  

 

2.4. Representationer 

Mediernas utbud är varierat och mångfasetterat, men det behöver inte betyda att de speglar alla 

identiteter eller grupper som finns i samhället (Gripsrud, 2002:25). Det tål att tänkas på huruvida 

medier representerar verkligheten eller inte. Begreppet representation betyder ”stå för” och det är 

i den betydelse ordet används när man talar om representation inom medieforskning. Det som 

menas då är framställningar av fiktiva eller verkliga fenomen. Texter, bilder och ljud står för 

någonting annat än sig själva. Representation är även en viss konstruktion av det som framställs, 

alltså inte en objektiv och fullständig återspegling.  
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 Det finns en huvudbetydelse för ordet representation, nämligen när man talar om exempelvis 

den funktion kungahuset, riksdagen och liknande har. Man kan säga att de sitter där i vårt ställe 

och ska representera oss på ett eller annat sätt.  

 Kvinnor, män, arbetare et cetera, representeras på olika sätt. Det kan i många fall förekomma 

kritik just till hur dessa framställs. Exempelvis mediers bild av kvinnan har ifrågasatts mer än en 

gång. Mediers representation av vissa grupper kan i vissa lägen provocera fram negativa känslor 

ifall behandlingen känns orättvis. Även när det handlar om geografisk bakgrund kan det finnas 

problem, exempelvis humor på andras bekostnad. Detta kan ibland betyda att medierna 

förmedlar, reproducerar och förstärker ideologiska dispositioner hos publiken, till exempel redan 

förekommande föreställningar om vad som är manligt respektive kvinnligt och så vidare. 

 Någonting man alltid ska tänka på är att medierna inte alltid representerar på rätt sätt, utan 

överdrifter och felaktigheter kan förekomma.  

 

2.5. Ideologi 

En ideologi är någonting som ger uttryck för en specifik värdering och särskilda 

maktförhållanden. Ideologi som ett marxistiskt begrepp definieras som de dominerade 

tankemönster som tjänar de härskandes intressen (Gripsrud, 2002:56).  

Men i Ekström och Larsson (2000:196) används Zizeks definition av begreppet ideologi: För 

det första bör man se ideologin som ett komplex av idéer som tillsammans konstituerar en tro 

eller övertygelse om någonting. För det andra bör man uppmärksamma ideologins materiella 

karaktär i form av institutioner vilka förutsätts bära upp den aktuella ideologin. För det tredje kan 

en ideologi ses som något som närvarar och händer i sociala situationer i form av rituella 

praktiker. Det handlar här om hur en ideologi handlar i vardagslivet och på det samhälleliga 

mikroplanet, exempelvis på arbetsplatsen.  

Någonting som ofta kan konstateras är att en ideologi många gånger handlar om politik och 

makt. Enligt Mannheim utvecklar olika sociala grupper ideologier för att rättfärdiga sina 

tolkningar av den sociala verkligheten. En ideologi innefattar alltid en viss förvrängning av den 

sociala verkligheten och tjänar en viss social grupps syften och strävan efter makt. En ideologi 

handlar i stor utsträckning om att rättfärdiga en social grupps maktposition, privilegier och 

världsbild och även om rutin och skapandet av ordning i den sociala verkligheten. Mannheim 

talar mycket om kamp mellan olika sociala grupper och makt (Miegel & Johansson, 2002:104).  
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2.6. Narratologi 

Man brukar skilja mellan tre huvudtyper av verbalspråkliga texter: berättelse, beskrivning och 

argumentation (Gripsrud, 2002:235). Några gör ytterligare indelningar, men dessa är de viktigaste. 

Berättelsen är särkilt intressant, och viktig. Den finns nämligen överallt, på alla platser, i alla tider 

och i alla tänkbara medier. Läran om berättelser kallas narratologi. 

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 

(Gripsrud, 2002:236-237). Man kan säga att en berättelse framställer en serie händelser som leder 

från en relativt stabil situation till en annan, ofta via en icke-stabil situation. En berättelse är i 

grunden en tankeform, ett kognitivt schema. Just därför kan den framställas i vilket 

uttrycksmaterial eller medium som helst.  

Berättarformen är något vi lär oss samtidigt med språkinlärningen, och väldigt viktig för oss 

(Gripsrud, 2002:241). Den förser oss med en tankeform som vi tar till när vi ska förstå 

förändringar, både när det gäller vårt eget liv och världen i stort. Det hade kanske sett annorlunda 

ut om vi eller andra valt att handla på ett annat sätt i vissa situationer. Berättelsen gör också att vi 

kan lära av våra erfarenheter, och även av andras erfarenheter. 

Berättelsens framställning av förloppet, alltså den text vi faktiskt läser, brukar kallas sujett, 

medan det underliggande, och egentliga händelseförloppet – som läsarna rekonstruerar – kallas 

fabel (Gripsrud, 2002:245). Denna enkla uppdelning kan vara användbar vid kritiska analyser av 

medietexter.  

Det finns ytterligare ett begreppspar som delvis behandlar samma sak som sujett och fabel: 

historia (berättelsens innehållsplan) och diskurs (berättelsens uttrycksplan). Historian är ungefär 

samma sak som fabel, men diskursen motsvarar däremot inte sujetten helt och fullt. I begreppet 

sujett saknas nämligen stilen, alltså det mediespecifika hos berättelsen: kameravinklar, ljus, 

fotografering, papperskvalitet, teckensnitt, metaforer och så vidare. Diskursbegreppet innefattar 

även denna del av berättelsen och blir därmed berättelsen såsom den framträder. Denna 

användning av ordet diskurs ska dock inte förväxlas med den definition av diskurs som getts 

tidigare i detta arbete. Begreppet diskurs har använts av många olika tänkare, och på många olika 

sätt. De utgår dock alla från ordets lexikala betydelse som är ”tal, samtal”, ett muntligt språkbruk 

mellan ett jag och ett du. En berättelse är en handling som utförs av någon som berättar, vilket 

också ligger i begreppet diskurs.  
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2.6.1. Greimas 

Det har alltid gjorts försök att dela in och sätta etiketter på olika slags berättelser, och 

återkommande element i dem. En som gjort detta är Vladimir Propp som 1928 undersökte en 

genre av ryska folksagor och fann dem alla uppbyggda enligt ett visst schema (Gripsrud, 

2002:249). På 1960-talet utvecklades och generaliserades hans resultat av strukturalisterna med 

Greimas i spetsen. Greimas menade att det väsentliga i en berättelse är att ett subjekt har ett 

projekt, en önskan eller längtan efter något. Detta något kallade han för objekt. Dessa projekt 

brukar dock inte kunna genomföras utan problem, utan förverkligas först efter en konflikt, där 

subjektet har både medhjälpare och motståndare. Till slut överförs i alla fall objektet från 

något/någon till något/någon, alltså en slags kommunikation där något levereras från en 

avsändare till en mottagare. Hela den här kedjan kan illustreras i form av en modell som kallas 

aktantmodellen, efter Greimas namn på berättelsens roller, aktanterna (Gripsrud, 2002:249).  

 

Den här modellen kan användas för att ge en överblick över vad som försiggår i en berättelse, 

vad den egentligen handlar om. Genom att namnge alla dessa aktanter kan analysera fram 

berättelsens tema, alltså det mer latenta, bakomliggande, abstrakta. Det som inte direkt uttrycks, 

utan måste analyseras fram. Temat kan formuleras som en motsättning mellan två värden, vilka 

texten då så att säga bearbetar. Filmens motiv, däremot, är den konkreta framställningen av 

situationer och personer och ligger på filmens manifesta, synliga, uppenbara och konkreta nivå. 

En del berättelser kan också läsas på olika sätt, man kan till exempel byta ut vem som ska 

betraktas som subjekt, motståndare och så vidare. På så vis kan man få helt olika varianter på 

berättelsens tema.   

 



2.7. Tidigare forskning 

 

2.7.1. Olika typer av sagor och deras strukturer 

Margareta Rönnberg (1999:39) har delat in Disneys filmsagor i tre olika grundtyper där 

centralfigurernas kön, ålder och utvecklingsgång fungerar som indelning för varje filmgrupp. De 

tre grundtyperna är fabel, undersaga och husdjursbiografi. Den äldsta genren fabel har anor långt 

tillbaka i tiden med berättelser om förmänskligade djur, och deras moral är oftast att säga vad 

barnet bör och inte bör göra. Centralfiguren i dessa djurfabler är en pojke som utvecklas från att 

vara ett klumpigt barn till en kompetent yngling, och handlingen kretsar kring hur hjälten söker 

efter en identitet, då han drivs ut från föräldrahemmet och tvingas ut i en hotfull omvärld. Där 

ställs han inför en rad frestelser och styrkeprov, och hans sökande efter manliga förebilder och 

det eviga testandet av den egna förmågan leder till slut till ett kulminerande kraftprov och han får 

sedan återvända till fadershuset med sin identitet tydliggjord. Hjälten är här omgiven av hjälpare 

och en mängd val mellan olika roller och förebilder, men han förväntas ändå anpassa sig till 

dominerande mansroller. Exempel på djurfabler är Dumbo, Bambi, Djungelboken och Lejonkungen. 

 Husdjursbografin är en relativt nyuppkommen genre, och det handlar ofta om 

vardagskomedier med thrillerinslag. Det handlar också om spännande jakter, mod och list i ett 

lägre ”idealsamhälle” i miniatyrformat där man helst håller sig undan de stora människorna. De 

små husdjuren lever, liksom våra barn, till stor del i sin egen lilla värld, och är självständiga men 

samtidigt tryggt beroende av vuxenmänniskorna. 

 

Undersagan, eller fesagan, är en mer nöjesbetonad berättelseform, som kan ledas långt tillbaka i 

den muntliga traditionen (Rönnberg, 1999:41). Den har länge använts för att stödja och 

uppmuntra barnen under frigörelsen från föräldrarnas auktoritet, med sina fantasiinslag såsom 

förtrollningar, magiska lösningar och lyckliga slut. Bland dessa filmer finner vi Snövit och de sju 

dvärgarna, Askungen, Törnrosa, Den lilla sjöjungfrun, Skönheten och Odjuret, Aladdin, Pocahontas, Ringaren i 

Notre Dame, Herkules och Mulàn. Nu är inte Shrek en Disneyfilm, och är därför inte uppräknad i 

denna lista med enbart disneyfilmer, men eftersom den har både magiska lösningar och ett 

lyckligt slut så passar den ändå in. Trots att det egentligen handlar mer om djur (fabel) än 

människor som i ovannämnda filmer. 

 Huvudkaraktärerna i Disneys undersagor är i regel av kvinnligt kön, och ofta en tonårsflicka 

som passerat barndomen, men ännu inte nått fullvuxen status. Som Margareta Rönnberg kallar 

det (1999:63ff) befinner sig undersagans hjältinna i det gränsland som kallas tröskelåldern. Längre 

bort skymtar möjligheten av en bättre framtid och förändringar som mynnar ut i en egen 
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oberoende vuxenroll. Dessa tonårsflickor ägnar mycket tid åt att dagdrömma kring hur deras 

planerade liv ska kunna förverkligas. De är oftast trötta på den värld de lever i och vill upptäcka 

någonting nytt. De lever i en värld där deras ”sanna identitet” förnekas och förkvävs av en ond 

modersgestalt, som Rönnberg uttrycker det. Detta hot tvingar henne ut ur hemmet. Flickan söker 

skydd i ett isolerat reservat, där hon kan få sin kvinnliga identitet speglad i andras ögon och 

fantisera kring romantiska möten med drömprinsen. Efter att ha fått sina positiva sidor 

uppenbarade och bekräftade, blir hon till slut räddad av prinsen från hotet mot sin sanna 

identitet. I förlängningen av det lyckliga slutet skymtar löftet om framtida parbildning och ett eget 

hem.  

I undersagan är oftast hemmet alltså någonting negativt som kännetecknas av fara eller hot. 

Flickans identitet som vuxen och oberoende kvinna förnekas och blockeras ofta av en elak 

modersfigur som aldrig är densamma som den biologiska modern. Allt som oftast är föräldrarna 

istället döda, okända eller irrelevanta för handlingen. Men för att mildra ensamheten finns det 

framtida partners eller ibland stöd från en annan god modersgestalt. Det kan även sägas att den 

elake modern fungerar som ett nödvändigt ont, då flickan bland annat får genom henne en 

motivering till att lämna hemmet. Detta passar in på Askungen och Snövit och de sju dvärgarna. 

Någonting intressant i dessa två filmer är att det är först när de båda vuxit upp och kommit i 

tonåren som de blir konkurrenter till sina styvmödrar. Som det verkar har de fram tills den åldern 

levt tillsammans med sina styvmödrar utan större problem, det är först nu det börjar märkas. 

Styvmodern Drottningen skickar ut Snövit i skogen för att mördas då hon nyss fått veta att hon 

inte längre är skönast i landet. Dessa flickor får alltså sin vuxenidentitet förnekad och sin 

rörelsefrihet starkt beskuren just då. 

 Drottningen i Snövit gestaltas genom att undersagan använder sig utav spegeln som en 

klassisk symbol för självreflektion, identitetskris och traumatiska rollkonflikter, en symbol som 

ofta används i film. Genom den förtrollade spegeln på slotten kan drottningen ständigt hålla sig 

uppdaterad om att hon är den skönaste i landet. Hon bekräftar alltså sin identitet genom att se sig 

i spegeln. Men sedan får hon istället ett annat svar, att Snövit har tagit över hennes roll som den 

vackraste kvinnan i landet. Spegeln reflekterar här tankarna hos den som speglar sig, 

självreflektionen. Det är egentligen drottningens egen insikt om att hon åldras medan Snövit bara 

blir vackrare, som vi får se, uttryckt genom en magisk spegel som lika gärna kan representera 

andra människors bild av henne. Eftersom drottningen hängt upp hela sin kvinnoroll på denna 

identitet måste hon direkt förgöra din konkurrent, då det inte längre fungerar med att bara sätta 

på Snövit trasiga, fula kläder.  
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 Denna spegel finns även med i Den lilla sjöjungfrun där skurken istället är den tjocka och fula 

bläckfisken Ursula. Men trots detta verkar hon relativt nöjd med sitt utseende, då hon faktiskt 

även kan ändra utseende och bli en vacker ”Ariel-kopia”, vilket även händer i filmen. Men Ursula 

kan inte lura spegeln, utan då hon tittar sig i spegeln som vacker kvinna, ser hon ändå bara 

sjöhäxan Ursula. Då är det ett uttryck för hennes egen självreflektion, hon vet vem hon 

egentligen är, men det vet ingen annan, som enbart går på den yttre bilden av henne där hon är 

en vacker ung kvinna. Detta kan tolkas som att människor dömer efter den yttre masken, och den 

inre person som vi kanske innerst inne är och som inte alltid kommer till uttryck förblir dold. 

Kan även tolkas som att vi medvetet visar upp ett skenbart yttre för att bli accepterade i samhället 

(författarnas tolkning). 

 

Tonårsflickan behöver inte, som den lille pojken i många andra filmer, rollförebilder att förhålla 

sig till eller imitera, eftersom hon redan har en positiv kvinnobild. Hon behöver däremot bli 

bekräftad och begärd, sedd som ung kvinna snarare än mammas flicka, genom att speglas i andras 

sätt att förhålla sig till henne. På så sätt förmår hon också bättre se sig själv både med andras och 

med sina egna ögon. Vår identitet skapas i vår relation till andra människor, hur de ser oss och så 

vidare. 

 Undersagornas centralfigur får alltså sin positiva identitet bekräftad av andra och framstår 

därför lätt som en passivt lidande och romantiskt svärmande hjältinna. Hon blir dock räddad 

mindre för att hon är ”kvinnligt hjälplös” än för att hon behöver få sina värden och band till 

andra betygade.  

 Hon har heller inte, som pojkhjälten, haft någon äldre vägvisare eller jämnårig kompis med sig 

på sin utflykt utan har färdats betydligt mera ensam, varför hon även av det skälet nu behöver 

någon annan vid sin sida. Tonårsflickans utfärd blir i motsats till pojkens en form av isolerad exil. 

”Prinsen” blir bokstavligen hennes enda utväg ur ensamhetens instängdhet. Småpojkarna har 

däremot under hela färden haft hjälpare vid sin sida, medan den kamratliga hjälpen till 

tonårsflickorna koncentreras till ett enda tillfälle.  

 Eftersom undersagan har utrymme för magiska krafter som upphäver gränsen mellan dröm 

och verklighet är det möjligt att tillfredsställa alla önskningar. Med fantasins hjälp kan man också 

förskjuta den traumatiska konflikten till en förklädd antagonist – modern förvandlad till 

styvmoder eller häxa. Sagogenren har dessutom länge erbjudit en friare fantasisfär för symboliska 

gestaltningar av kvinnlig sexualitet, särskilt av vad som ”inte passar sig”.  

 Undersagan föredrar en psykisk-verbal konflikt mellan kvinnor (eller inom kvinnan själv) 

inomhus: gräl, avund och bråk. Medan de unga hjältarna får strida mot, och förinta, varelser som 
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är totalt olika dem själva, som drakar, monster och jättar, måste de unga hjältinnorna oftast 

brottas med negativa spegelbilder (styvmödrar, styvsystrar) eller med kvinnliga konkurrenter som 

är relativt lika dem själva. Och lära sig förlika sig med dem.  

 Denna beskrivning av undersagans komponenter och vanliga handlingsförlopp stämmer på 

många av de uppräknade filmerna, men inte helt klockrent på alla. Mest passar den på de äldre, 

som Snövit och de sju dvärgarna, och mindre på de lite nyare, som Skönheten och Odjuret. Ett undantag 

finns dock i Snövit: Där håller vi (författarna) inte med Rönnberg om att hjältinnan inte har några 

hjälpare. Hon har tvärtom ganska många sådana, som alla skogens djur som leder henne till 

stugan och hjälper henne städa. Dvärgarna är också stora hjälpare då det är de som ger henne 

husrum.  

 

2.7.2. Disneys inverkan på barn och barnkultur  

I texten ”Att animera de unga – barnkulturens disneyfiering” (taget ur Persson, 2000) skriver Giroux 

om Disney och deras påverkan och betydelse för barnkulturen. Han talar bland annat om att 

denna typ av animerad film äger en lika stor kulturell auktoritet och legitimitet för att lära ut 

särskilda roller, värderingar och ideal som mer traditionella läroplatser, till exempel skolor, 

religiösa institutioner och familjen (Persson, 2000:106). Barnkulturens inflytande uttrycker han så 

här: 

 

barnkulturen utgör en sfär där underhållning, propagerande och nöje möts för att skapa 

uppfattningar om vad det innebär att vara barn med en kombination av köns-, ras- och 

klasspositioner i samhället – positioner som man använder för att definiera sig själv i förhållande 

till en oändlig mängd andra. 

 

Detta pekar på den betydelse som barnkulturen har för att befästa och sprida vissa värderingar 

och ideologier om till exempel genus och ras. De tecknade filmerna som ofta anses vara oskyldiga 

av många föräldrar blir därför också viktiga att analysera med detta i åtanke, något som ofta 

försummats i forskningsvärlden. Som Giroux säger (Persson, 2000:105) så formas barns och 

ungdomars individuella och kollektiva identiteter politiskt och pedagogiskt i videokulturens, 

televisionens och filmens populära bildkultur. Här får barnen sin kulturella uppfostran. 

Populärkulturen utgör en grund för övertygande former av lärande för barn. Massmedierna 

konstruerar en drömlik barndomsvärld av trygghet, sammanhang och oskuldsfullhet, där barnen 

finner en plats. Istället för den tuffa och glädjelösa världen som verkligheten i skolan egentligen 

består av, erbjuder barnfilmer ett högteknologiskt visuellt rum där äventyr och nöje möts i en 
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fantasivärld (Ibid. 107). Giroux menar vidare att Disneys filmer, som en form av barnkultur, ofta 

obestritt ansetts stimulera fantasin och föreställningsförmågan, återskapa en aura av 

oskuldsfullhet och sunt äventyr och generellt sett vara bra för barn (Persson, 2000:106). Han 

menar också att de tecknade filmerna hjälper barnen att förstå vilka de är, vad ett samhälle är för 

något och vad lek och fantasi betyder i en vuxen omgivning. Här märker vi alltså att det finns en 

stor anledning att analysera vilka värderingar det är som konstrueras i filmerna. Detta håller 

Giorux med om, och han menar att det är en konservativ syn på världen som Disneys budskap 

och framställningar prioriterar.  

Disneys position som gigantiskt bolag och kulturell institution ger företaget en enorm makt. 

Dess imperium tränger in i det sociala livets alla aspekter, och formar barns erfarenheter genom 

en mängd skildringar och produkter som förmedlas via bio, video, temaparker, hotell, idrottslag, 

detaljhandel, undervisningsfilmer för skolan, cd-skivor, tv-program och familjerestauranger. Det 

man säger sig leverera är amerikansk oskuldsfullhet och moralisk dygd, och påstår sig vara en 

industri i allmänhetens tjänst (till exempel genom utmärkelser som ”Årets lärare”, uppbyggnader 

av skolor, satsande på idrottslag och så vidare).  

 

”…Disney är mycket mer än ett gigantiskt bolag; det är också en kulturell institution som 

kämpar med näbbar och klor för att skydda sin mytiska status som leverantör av amerikansk 

oskuldsfullhet och moralisk dygd” (Ibid. 108).  

 

Som Giroux skriver (Persson, 2000) så utnyttjar Disney det offentliga visuella rummet och fogar 

in sig i ett nätverk av maktförbindelser som främjar uppbyggnaden av en förtrollad värld, fri från 

ideologins, politikens och maktens dynamik, påstås det. 

Eric Smoodins påstående (citerat i Persson, 2000:110) att ”Disney konstruerar barndomen för att göra 

den helt förenlig med konsumtionssamhället” får tyngd om man ser deras samhällsengagemang som en 

mask för att dölja aggressiva marknadsföringsmetoder, och om man tar i beaktande hur deras 

allestädes närvarande produkter löser upp gränserna mellan underhållning, utbildning och 

kommersialisering. Detta genom att erbjuda drömmar och produkter i populärkulturella former 

som barn är villiga att både köpa och ta till sig emotionellt. Han ställer sig kritisk till Disneys roll i 

den amerikanska kulturen, och menar att filmerna drar till sig uppmärksamhet och formar 

värderingarna hos de barn som köper dem.  

 

Giroux tar för givet, utan att egentligen ha några exakta belägg för det, att Disneys ideologi 

verkligen har ett inflytande på barn, och att vuxna väljer att inte se filmerna kritiskt utan 
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låter barnen se dem ohämmat, på grund av denna aura av oskuldsfullhet och söt saga som 

Disney omger sig med. Med tanke på det förutsatta inflytandet på barnen, anser han därför 

att det är väldigt viktigt för vuxna, både föräldrar och lärare, att förstå hur filmerna drar till 

sig uppmärksamhet och formar barnens värderingar. Man borde kritiskt granska filmerna 

och vilken mening de skapar, vilka roller de legitimerar och vilka berättelser de konstruerar 

för att definiera det amerikanska livet. Filmerna måste betraktas i ett vidare system av 

dominerande framställningar av könsroller, ras och makt, som ständigt upprepas i 

televisionens, Hollywoodfilmernas och videokassetternas värld.  

 

Disney konstruerar en kultur av glädje och oskuldsfullhet för barn, där underhållning, 

propagerande, nöje och hyllandet av konsumtionen korsas. Man måste dock ”läsa” det här 

mot bakgrund av de bredare verklighetsuppfattningar och tendenser som finns i enskilda 

Disneyfilmer.  

 

”Filmerna i sig måste betraktas inom ett vidare system av dominerande framställningar av 

könsroller, ras och makt, vilka ständigt upprepas i teves, Hollywoodfilmernas och 

videokassetternas visuella världar” ( Giroux i Persson, 2000:115).  

 

Det finns ingen gräns för fantasin när Disney skapar sina exotiska och stereotypa skurkar, 

hjältar och hjältinnor. Odjurets förtrollade slott i Skönheten och Odjuret blir magiskt när 

hushållsföremålen kan prata, dansa och sjunga. Man försöker genom lättsam musik och 

magisk fantasi dölja de klichéer som faktiskt karaktäriserar Disneys syn på barnkultur. Den 

onda Ursula i Den lilla sjöjungfrun, som är stor och svart och mörkt lila, svämmar över av 

ondska och ironi, medan den goda sjöjungfrun Ariel framställs som en blandning mellan 

en rebellisk tonåring och en fotomodell från Kalifornien. Den här framställningen av goda 

respektive onda kvinnor som Disney använder sig av verkar ha fått sin inspiration från 

tidningen Vogue.  

   

Giroux avslutar med att argumentera för att då Disney har en sån stor makt och ett stort 

inflytande så bör de även hållas ansvariga för vad de producerar.  
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3. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

 

3.1. Hermeneutik 

Hermeneutik betyder tolkningslära och handlar om vad det innebär att förstå någonting och hur 

man kommer fram till en förståelse eller mening som också är en form av kunskap.  

 En viktig del inom hermeneutiken är att främmandegöra det som är självklart och samtidigt 

försöka betrakta det vardagliga som någonting anmärkningsvärt. Man ska alltså se på saker på ett 

annat sätt än man är van vid, byta ut gamla koder mot nya och så vidare. Samtidigt ska man tänka 

på att man inte helt kan bortse från våra historiska, kulturella och sociala förutsättningar när vi 

försöker förstå meningen med ett fenomen, detta är en central hermeneutisk insikt. Den som 

tolkar ska reflektera över sig själv och sina förutsättningar, försöka vara medveten om dem. Detta 

kallas hermeneutisk självreflektion (Gripsrud, 2002:178). 

Inom hermeneutiken görs försök med att förklara vad förståelse och tolkning är, hur 

förståelse är möjligt och vilka speciella problem som uppstår vid tolkning av meningsfulla 

fenomen (Gilje & Grimen, 1992:176).  

En grundtanke här är att vi alltid förstår något mot bakgrund av vissa förutsättningar, en viss 

förförståelse. Förförståelse är ett nödvändigt villkor för att förståelse överhuvudtaget ska fungera. 

När vi ska tolka en text är det viktigt att man har en viss riktning och vet på ett ungefär vad det är 

man letar efter (Gilje & Grimen, 1992:183). Våra förförståelser är nödvändiga förutsättningar för 

att vi ska kunna uppfatta nya texter och andra fenomen (Gripsrud, 2002:171). 

Ännu en viktig aspekt inom hermeneutiken är att meningsfulla fenomen endast är förståeliga i 

det sammanhang eller i den kontext de placeras. Det är först där de får en bestämd mening och 

betydelse (Gilje & Grimen, 1992:188). 

   Tolkningen har en stor del inom hermeneutiken. Charles Taylor säger i 

Samhällsvetenskapernas förutsättningar (Gilje & Grimen, 1992:193) att tolkning är ett försök att 

klargöra och ge mening åt ett studieobjekt som ytligt sett framstår som oklart, oförståeligt eller 

kanske självmotsägande. Att tolka är alltså att försöka ta reda på en underliggande mening eller att 

försöka göra någonting klarare än vad det är. Det är när vi möter någonting vi inte förstår som vi 

försöker tolka. Det finns flera sätt att tolka på, vilket även kallas tolkningspluralism, och det kan 

vara svårt att avgöra vilken tolkning som är den bästa bland alla. Tolkningar kan aldrig vara säkra, 

alltså går det inte att säga att en viss tolkning av en text är den enda rätta. Man ska tänka på att 

tolkningar kan vara styrda av vår egen förförståelse vilket påverkar resultatet (Gilje & Grimen, 

1992:203). 
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Den hermeneutiska cirkeln handlar om hur vi kommer fram till förståelse. Man måste förstå 

delen för att förstå helheten, och man måste förstå helheten för att förstå delarna. Det ges ett 

exempel på i Gripsrud (2002:176) att när man till exempel läser en deckare, så funderar man 

genom hela berättelsen vad som ska hända härnäst, vem som är mördaren och så vidare. Det är 

först i slutet alla delar faller på plats så att man förstår helheten. Det finns en helhetsförståelse 

genom hela berättelsens gång, men den förändras ständigt beroende på vad som händer. Ett 

grundelement i detta sammanhang är just våra tidigare erfarenheter av och kännedom om just 

denna typ av texter. Vi vet på ett ungefär vad vi har att förvänta oss. Den hermeneutiska cirkeln 

pekar på sambanden mellan det som ska tolkas, förförståelsen och det sammanhang som det ska 

tolkas i. Allting är på ett eller annat sätt beroende av varandra. Som exempel kan sägas att hur 

delen ska tolkas är beroende av hur helheten tolkas och tvärtom. Hur fenomenet ska tolkas är 

beroende av hur kontexten tolkas och omvänt. Huvudpoängen med den hermeneutiska cirkeln är 

alltså just det att man måste förstå alla delar för att förstå helheten och tvärtom (Gilje & Grimen, 

1992:190ff). 

Den här uppsatsen är hermeneutisk just eftersom den handlar om att tolka utvalda 

medietexter enligt vissa kriterier och kvalitativt undersöka desamma utifrån en strävan att nå 

förståelse för vad det är medietexterna vill säga oss.   
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4. Metod 

 

4.1. Val av metod 

Metoden som används i den här undersökningen är en textanalys av ett urval barnfilmer. 

Anledningen till det är att målet med uppsatsen är att belysa vad det faktiskt är som filmerna 

visar, inte vad barnen uppfattar det som. Vad barnen gör med filmerna är underlag till vidare 

framtida forskning, genom exempelvis fokusgruppsintervjuer, men här är det som sagt inte 

aktuellt. Fokuseringen här kommer i stället att ligga på analyser av själva filmerna, något som 

hade behövts göra även i en fortsatt forskning om hur barnen verkligen uppfattar det, då man 

skulle behöva något att jämföra med.  

 

4.2. Författarnas förförståelse 

Värt att tänka på är att det alltid förekommer någon slags förförståelse då forskning utförs. I vårt 

fall handlar det om att dessa tecknade filmer alltid funnits runt omkring oss författare ända sedan 

barnsben. Vi har därmed växt upp med dem och sett många av filmerna ett stort antal gånger, 

vilket gjort att vi redan skapat oss en viss föreställning om handling och innehåll. Visserligen, så 

här i äldre ålder, finns det många nya element som blir synliga eftersom man numera tittar med 

en skarpare blick än man gjorde som barn. Det är dock viktigt att vara medveten om den 

förförståelse man har, och att den påverkar till viss del vad man får för resultat med sin studie. 

Man kan också tänka på hur vi redan i valet av film till den här undersökningen, valde filmer som 

vi visste såg ut på ett visst sätt. I och med detta så finns det redan i utgångsläget en grov bild av 

vad resultatet skulle komma att bli. Något som vi är medvetna om möjligen kan ha färgat 

undersökningens analys, då vi om vi skulle valt filmer på måfå utan någon som helst 

förhandskunskap eventuellt hade fått helt andra resultat. 

 Den förförståelse som finns är dock inte bara en nackdel. Den innebär också att vi kan 

analysera den här uppsatsens fyra filmer med en uppfattning om hur det ser ut i övriga filmer i 

bakhuvudet. Det är en fördel därför att analysen kan bli mer utförlig om vi vet hur karaktärerna 

brukar se ut och bete sig även i andra filmer, så vi kan veta om det bara är tillfälligheter att det ser 

ut som det gör i våra fyra filmer eller om de fenomen vi iakttar är en vanlig företeelse. Utan 

denna överblick över helheten hade undersökningen kanske inte haft så mycket att säga, om vi 

inte hade en uppfattning om att mycket av det vi sett i den här undersökningen skulle stämma in 

även på andra filmer. 
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4.3. Kvalitativ och kvantitativ metod  

De två metoderna, kvalitativa och kvantitativa, finns det stora skillnader mellan. Den kvalitativa 

metoden är en forskningsmetod som handlar om hur man ska känneteckna och beskriva 

egenskaperna hos någonting (Larsson, 1995:7). Den kvantitativa metoden vill däremot beskriva 

exempelvis storlek eller mängd, samt ta reda på hur representativ den information man har är, 

samt om det som skulle mätas har blivit mätt, alltså reliabilitet, vilket inte har en så viktig del i den 

kvalitativa metoden (Holme & Solvang, 2000:94).  

Kvalitativ metod är ett av flera redskap som kan användas för att ta itu med ett 

problemområde. Det centrala för kvalitativa metoder är att man försöker finna de kategorier, 

beskrivningar eller modeller som bäst beskriver fenomenet i fråga. Andra metoder inriktar sig 

mestadels genom att försöka beskriva omvärlden med hjälp av mätning eller testning. Det är även 

därför som man ser mer skeptiskt på den kvalitativa metoden än på den kvantitativa, eftersom 

den inte använder sig av mer pålitlig statistik (Holme & Solvang, 2000:91).  

En vanlig typ av studie inom den kvalitativa metoden är fallstudier. Det kan då handla om 

observationer, intervjuer, brev, bilder och så vidare. Det går även att kombinera dessa (Larsson, 

1995:8). Någonting annat som är viktig inom den kvalitativa metoden är källanalys och även 

förförståelse. Denna uppsats är kvalitativ, då den eftersträvar en förståelse och inga statistiska 

data. Även om vissa paralleller görs till att det vi ser i denna undersökning kan gå att hitta även i 

andra texter med samma ursprung så är det ingen kvantitativ generalisering som görs utan en 

kvalitativ vidarekoppling till andra framtida undersökningar och vad som verkar troligt att få för 

resultat i dessa. 

 

4.4. Textanalys 

Att analysera något är i en allmän betydelse att identifiera och undersöka dess komponenter 

(Bergström & Boréus, 2005:18). Textanalys är helt enkelt att analysera en text, och tolkning ingår 

i praktiskt taget varje textanalys (Ibid, 2005:23). Det finns en hel del olika sätt att närma sig en 

text. Oavsett vilken av dessa textanalysens inriktningar man använder så måste texten tolkas. 

Några exempel på textanalytiska inriktningar är innehållsanalysen, argumentationsanalysen, 

lingvistisk textanalys, begreppshistoria, och idé- och ideologianalys, inom vilken ideologikritik är 

en gren. Vidare finns det diskursanalys och narrativanalys, vilka är de av inriktningarna som 

tillsammans med ideologikritiken är av mest relevans här.  

 Idé- och ideologianalysen är varierad i typer av frågeställning. Man kan undersöka 

förekomsten av vissa idéer eller ideologier i texterna. Det vanligaste är att undersöka ideologisk 
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förändring, till exempel inom ett parti. En gren inom denna riktning är ideologikritiken som tas 

upp utförligare nedan. 

Narrativanalysen fokuserar på berättelser och berättande. Intressanta aspekter kan vara vilka 

komponenter en berättelse är uppbyggd av, i vilken ordning händelserna inträffar och vilka roller 

som förekommer i berättelsen. Man analyserar hur något berättas, om berättaren förhåller sig 

distanserat eller med inlevelse till dem som berättelsen handlar om. Narrativanalysen lämpar sig 

inte bara för skriftliga texter, utan även för film. 

Diskursanalysens fokus varierar kraftigt. Man kan till exempel vilja undersöka hur olika 

föreställningar i en diskurs skapas och vilka ramar för vad som kan sägas som diskursen sätter.  

 

4.5. Ideologikritik 

Ideologikritik innebär att studera en text genom att fundera över varför den ser ut som den gör, 

hur verkligheten ser ut i den, och liknande frågor. Här tittar man på hur en ideologi produceras 

och reproduceras omedvetet, genom språkliga och handlingsmässiga ritualer, oberoende av 

människors vetskap (Ekström & Larsson, 2000:197).  

Ideologikritik diskuterar ofta relationen mellan ideologi och verklighet. (Miegel & Johansson, 

2002:113). Ett viktigt moment inom ideologikritiken är att analysera sambandet mellan det sociala 

och det kulturella, mellan olika sociala grupperingar och vissa värden, attityder och generella 

föreställningar om samhället (Ibid, 2002:102). Med hjälp av ideologikritiken kan man visa hur 

texterna från kulturindustrin bidrar till att ständigt reproducera och återinstallera vissa 

grundläggande föreställningsmönster i människornas huvuden (Gripsrud, 2002:56).  

Genom ideologikritiken kan man genomföra kritiska, men samtidigt vetenskapliga analyser av 

medier (Ekström & Larsson, 2000:195). Om man exempelvis ska studera en nyhetstext så räcker 

det inte att bara koncentrera sig på själva texten i sig, utan man måste även ställa sig frågan: 

Varför har nyhetstexten blivit som den blivit?  Man kan även fundera över vilka slags intressen, 

maktanspråk och normer kan tänkas vara mer eller mindre dolda i texten. Eftersom detta inte 

framgår av texten själv är det intressant att ta reda på.  

 Om någonting tas för givet utan att det läggs ner mer tankar på det, som exempelvis 

nyhetsläsning, fungerar detta som en slags ”oproblematisk informationsinhämtning”, som 

Ekström och Larsson uttrycker det (2000:198). En text fungerar som en ideologi i den mån den 

framträder som icke-ideologisk, som objektiv renodlad information. Denna procedur är av stort 

intresse inom det ideologikritiska perspektivet. Det är även intressant att undersöka om en 

uppfattning, värdering eller verklighetsbeskrivning som framstår som om den vore en så kallad 

universell lag egentligen kommer från en särskild intressegrupp eller klass. Man ska här försöka 
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lyfta upp dessa omedvetna processer på ett medvetet plan. De frågor som alltid är värda att 

upprepa i detta tillfälle är dessa tre (Ibid, 2000:203):  

• Hur är texten utformad? 

• Varför är texten utformad så? 

• Hur skulle texten annars ha kunnat se ut? 

Det kan sammanfattas som att man ska ta reda på huruvida texten är en produkt, utformad av 

den kultur den faktiskt förekommer i, vilka underliggande meningar, opinioner och värderingar 

som går att hitta.  

 

4.6. Semiotik  

Semiotik är detsamma som teckenteori. Det innefattar bokstäver och ord som ska läsas och 

förstås i dess vida mening, man kan sammanfatta det i en större kontext, att verkligheten ska 

förstås. Semiotiken är en vetenskap som vill förstå kulturen i sin helhet, detta genom förståelse av 

alla delaspekter där människor med hjälp av olika tecken skapar betydelse, bland annat i språk 

och bild (Drotner mfl. 1996:183).  

 Inom semiotiken studeras tecken och deras användning med fokus på mänsklig 

kommunikation (Bergström & Boréus, 2005:15-16). I semiotik brukar alla slags meningsbärande 

teckensystem benämnas med ordet text: skriftliga texter, bilder, filmer och allehanda andra 

kulturprodukter. Den semiotiska teorin har huvudsakligen utvecklats för att förstå och analysera 

texter. Den ger en intressant infallsvinkel på vad som försiggår både när medietexter produceras 

och tillägnas publiken. 

Vi tar emot ljud, bilder och ord och sammansätter dessa till en helhet, en viss betydelse. Om vi 

exempelvis ser någonting på tv går det relativt fort för oss att avläsa vad för något det är som 

visas. Läsningen innebär då att man sätter samman olika element så att de bildar en slags helhet. 

Alla de visuella element man ser kan fungera som tecken. Ett exempel som Gripsrud (2002:138) 

tar upp är att när man slår på tv:n och den lilla sekvens som inleder nyhetsprogrammet Aktuellt 

kommer, så kopplar vi allt det vi ser och hör till just Aktuellt på bara någon sekund. Detta är 

intressant, för om vi bara skulle höra musiken som följer eller bara se filmfrekvensen utan ljud på 

tv så skulle vi nog känna igen det som Aktuellt ändå. Men genom att vi får alla element är det 

enkelt att sammansätta dem till en slags helhet som säger oss något visst. 

Inom semiotiken finns det två olika betydelser, och dessa är: denotation och konnotation. 

Denotation är den första betydelsen som någonting har medan konnotation är den efterföljande 

betydelsen. Konnotationer är kulturellt etablerade och kodifierade, så de är inte individuella och 

personliga (Gripsrud, 2002:142ff). Men man ska samtidigt tänka på att tecknens innehåll varierar 



 31 

med tid och rum. Innehållet är inte fastslaget, det finns ingen koppling mellan ett uttryck och ett 

visst innehåll. Uttryck kan betyda olika saker för olika personer i olika tider. Allting förändras 

med tiden.  

Inom semiotiken finns även begreppen syntagm och paradigm, Gripsrud (2002:158) förklarar 

dessa så här: ”Paradigm kan sägas vara språkets lagerhyllor där man hittar och tar fram de ord som passar på 

en viss plats i syntagmen.” I Medier och Kultur (Drotner mfl, 1996:189) förklaras det som att de 

textpositioner där man gör ett val av tecken är paradigm, medan de sammansättningar som 

kombinerar de tecken som valts kallas syntagm. De val av tecken man gör kan alltså få olika 

konsekvenser för betydelseskapandet. Varje val man gör ger en viss betydelse som skulle 

förändras vid ett annat val. 

Koder är ett annat begrepp som hör semiotiken till. ”En kod består av en lista över de möjliga 

tecknen tillsammans med en uppsättning regler för deras kombinerande” (Drotner mfl, 

1996:199). Det finns olika slags koder, bland annat de som är kulturella. Man kan definiera kultur 

som en gemenskap baserad på gemensamma och delade koder. Det finns ord, bilder och andra 

saker som har en viss betydelse i en viss kultur, dessa kan vara svåra att förstå för folk utanför 

just den kulturen. Detta har viktiga konsekvenser för den internationella kommunikationen, både 

på ett personligt plan och genom medier. Ett exempel kan vara att det ibland kan vara svårt att 

förstå vad som händer i en importerad tv-serie. Begrepp och uttryck som används där kan vara 

främmande för oss. Att känna till koder är alltså en kunskap som kopplas till faktakunskaper 

(Gripsrud, 2002:144).  

 Inom semiotiken kan begreppet genre definieras som en kod som bestämmer hur och vilka 

olika tecken som kan kombineras inom en viss text. Dessa koder är bestämda av kulturella 

konventioner som människorna är ense om inom en viss kultur. Genrekoderna är inte 

oföränderliga även fast de är relativt stabila. Som Gripsrud skriver (2002:156ff) är att när man 

berör ämnet film, försöker filmproducenter ibland förändra en viss genre genom att lägga in/ta 

bort vissa element som utgör just den genren, till exempel typiska miljöer eller karaktärer. 

Huruvida detta accepteras av publiken är olika. Begreppet genre är centralt för förståelsen av all 

slags kommunikation. Exempelvis publikens kännedom om genrerna gör att de snabbt kan 

uppfatta vad det är som visas. De kan alltså när det handlar om filmer fungera som 

konsumentupplysning då de uppdelas i action, komedi, thriller med flera. För det mesta 

ifrågasätts inte dessa koder, utan de utgör en del av vårt självklara förhållningssätt till omvärlden 

och medierna.  

Den semiotiska teorin är intressant för diskussionen om förhållandet mellan verkligheten 

utanför medierna och texters representation eller framställning av verkligheten (Gripsrud, 
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2002:166). Men semiotiken är även en nödvändig aspekt av kulturteorier i allmänhet och den ger 

en intressant aspekt på vad som försiggår både när medietexter produceras och tillägnas publiken. 
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5. Analys  

 

5.1. Presentation av filmbolagen  

 

5.1.1. The Walt Disney Company 

I hela 82 år har Walt Disney Company gjort sitt namn framstående inom fältet för 

familjeunderhållning. Företaget började enkelt som en studio som ägnade sig åt tecknat på 1920-

talet, men har sedan dess växt och blivit ledande inom branschen. Walt Disney Company 

fortsätter dock fullfölja sina tidiga mål med kvalitetsunderhållning och, som de kallar det, en värld 

av magi tilldelat hela familjen. Förutom filmskapandet driver Disney ett antal temaparker, de 

producerar även ett stort antal produkter som exempelvis leksaker och spel med ett Disneytema, 

och sist handlar det om Disneys alla nätverk inom tv, radio, Internet och så vidare. Dessa delar 

arbetar alltså med att ständigt utöka koncernen genom sina växande kontakter i affärsvärlden. 

Man kan ganska enkelt konstatera att de redan i nuläget är enorma.  

I och med skapandet av Musse Pigg och även Snövit och de sju dvärgarna, vilken är världens första 

tecknade långfilm, blev Disneys namn snabbt känt av allt och alla. Nu har de skapat ett stort antal 

filmer, och fortsätter i samma anda.  

Ända sedan Snövit och de sju dvärgarna, gjord av Disney 1937, har animerade filmer blivit en av 

de universellt mest omtyckta formerna av underhållning. Berättelserna och karaktärerna i dessa 

populära filmer har blivit en del av vår moderna mytologi, för det mesta omtyckta generation 

efter generation.1  

 

5.1.2. Dreamworks 

DreamWorks SKG startades 1994 och är ett framgångsrikt företag inriktat på animation. 

DreamWorks är ett relativt nytt tillägg inom animationsindustrin, men har trots detta med 

raketfart blivit en av de största, konkurrerande med ett flertal andra nykomlingar.2   

DreamWorks Animation utvecklar och producerar alltså datoranimerade filmer. De har bland 

annat gjort filmer som Shrek.3 Dess planer för framtiden är att bryta sig loss från själva 

Dreamworks och istället bli ett eget börsnoterat företag, kallat DreamWorks Animation, Inc.  

 

                                                 
1 http://www.pixar.com/index.html  
2 http://animation.about.com/od/industryprofiles/p/dreamworks.htm 
3 http://www.pdi.com/ 
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5.2. Val av film  

Filmerna till uppsatsen har valts bland annat med tanke på produktionsår, och med tanke på 

handling och vad för slags ämne som behandlas i filmen. Fyra filmer valdes ut, och de är relativt 

olika varandra. Detta för att kunna belysa ifall det finns en skillnad i gestaltningen av valda teman 

i dessa olika sorters filmer. Majoriteten av dem är producerade av Walt Disney Company, helt 

enkelt för att det är en stor aktör på marknaden för animerad film. Endast en film (Shrek) är 

producerad av ett annat bolag, Dreamworks, och den valdes för att den verkligen skiljde sig från 

de andra, främst under temat ”skurk/hjälte”, och verkade relevant att se på i det här 

sammanhanget. Den är dessutom relativt ny, och vi ville kunna ge en motbild mot Disneys 

dominans. De övriga filmerna, från Disney, valdes som nämnts innan beroende på produktionsår, 

för att eventuellt se en skillnad i temana utifrån årtal, och med tanke på handling i form av ifall 

det är en manlig eller kvinnlig hjälte/hjältinna. Huruvida hjälten/hjältinnan är väldigt modig och 

heroisk eller någon som själv måste få hjälp för att klara sig har också spelat in. Även de gamla 

filmerna är aktuella idag, därför att de är fortfarande väldigt populära och ges ut i nyutgåvor och 

liknande. Så även om man skulle påstå att de bilder av genus och hjältar som finns i filmerna är 

förlegade och rester från en annan tid, så har de fortfarande en viss relevans i dagens samhälle 

eftersom de anses som klassiker och fortfarande ses och köps av mängder med barn. 

 Att ingen Disneyfilm från senare än 1991 valdes ut beror på att den stora förändringen vad 

gäller kvinnliga hjältar kom i och med Den lilla sjöjungfrun, och Disney på senare år slagits ihop 

med så många andra bolag. Dessutom ansågs Shrek representera den senaste tidens filmanda på 

ett bra sätt, då man delvis gått ifrån traditionella hjältesyner, och då får se saker från ett annat 

perspektiv än i tidigare filmer. Vi valde även bort filmer med överhängande icke-mänskliga 

karaktärer, då sådana skulle bli väldigt komplicerade att analysera utifrån genus-perspektivet då de 

inte har någon mänsklig gestalt som visar på eventuella gemensamma drag eller ideal. 

 

5.3. Presentation av filmerna 

 

5.3.1. Snövit och de sju dvärgarna 

Detta är som sagt Disneys första tecknade långfilm, och kom 1937. Snövit är en vacker liten 

prinsessa, den skönaste i det land hon bor. Hennes styvmor, den avundsjuka drottningen, vill 

dock vara den skönaste i landet, och skickar ut Snövit i skogen med en jägare som fått i uppdrag 

att döda henne. När jägaren ska utföra dådet, så klarar han inte det, för Snövit är så vacker och 

oskuldsfull. Han säger åt henne att springa iväg, och tar istället för Snövits hjärta ett rådjurshjärta 

att visa upp för drottningen som bevis på att Snövit är död. Drottningen har dock en magisk 
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spegel, som kan avslöja vem som skönast i landet är, och när hon frågar spegeln, svarar den 

fortfarande att det är Snövit. Då blir drottningen rasande, och ger sig ut för att själv döda Snövit, 

och genom spegeln får hon veta var Snövit finns. Snövit har sprungit långt in i skogen, och träffat 

på sju snälla dvärgar som bor i ett litet hus. Hon får bo hos dem, och trivs jättebra. En dag när 

dvärgarna är ute och arbetar, och Snövit är ensam i stugan, kommer det en gammal tant förbi 

med en korg med äpplen. Tanten erbjuder Snövit att smaka på ett äpple, och det gör Snövit. Vad 

Snövit inte vet, är att den gamla tanten är drottningen som förtrollat sig, och att äpplet är 

förgiftat. Så när Snövit tar ett bett av äpplet, faller hon snabbt till marken. Inte död, utan i 

”dödens djupa sömn” och kan endast väckas med kärlekens första kyss. Under tiden som detta 

händer, har Snövits små vänner, djuren i skogen, hämtat dvärgarna som är på väg hem. De hinner 

dock inte, men djuren jagar iväg drottningen så att hon faller nerför ett stup och dör. Det är dock 

för sent för Snövits skull, så man lägger henne i en glaskista för att hon är för vacker för att 

täckas över. Nyheten om den vackra flickan i skogen sprider sig, och en dag kommer det en prins 

till dvärgarnas stuga. Han är kär i Snövit, och när han ser henne ligga där så vacker, så vill han 

kyssa henne. Eftersom det är kärlekens första kyss, så vaknar Snövit. 

 

5.3.2. Den lilla sjöjungfrun 

Den här filmen, som kom ut 1989, handlar om sjöjungfrun Ariel som drömmer om att leva bland 

människorna på land. Hon är den yngsta av havskungen Tritons döttrar, och den enda av dem 

som har sådana drömmar. Hon är dessutom hemligt kär i människoprinsen Erik, som hon räddat 

från drunkning vid ett tillfälle, något absolut förbjudet bland befolkningen under havsytan. Den 

elaka sjöhäxan Ursula planerar att utnyttja Ariels förälskelse och fascination för människorna för 

att kunna ta över havskungariket, genom att förtrolla Ariel till människa under tre dagar. Ariel går 

med på detta, även fast villkoret är att Ursula får behålla Ariel till sin lilla ”samling” av förkrympta 

sjöjungfrur om Ariel inte lyckas få en kyss av prins Erik på dessa tre dagar, och i utbyte mot att 

Ursula får hennes vackra röst under tiden. Ariel är farligt nära att lyckas, och Ursula ger sig in för 

att sabotera, och förtrollar Erik till att vilja gifta sig med Ursula istället. I sista stund avslöjas 

Ursula, men den tredje dagen har gått, och Ariel måste följa med Ursula tillbaka ner i havet. Kung 

Triton offrar sig, och ger sig själv till Ursula för att få sin dotter fri, och genom detta får Ursula all 

den makt och styrka en havskung besitter. Ariel och Erik måste nu tillsammans kämpa mot 

Ursula, och till slut lyckas de. Ariel är dock fortfarande en sjöjungfru, men kung Triton, som nu 

är befriad, ser sin dotters kärlek och förvandlar henne till människa, och de båda kan nu gifta sig.  
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5.3.3. Skönheten och Odjuret 

Denna film kom ut 1991 och handlar om Belle. Hon är en småstadsflicka som drömmer om ett 

annat liv. En dag blir hennes uppfinnare till pappa fängslad av ett skrämmande odjur i hans 

förtrollade slott långt inne i skogen. Belle erbjuder Odjuret att ta henne istället för sin far. Odjuret 

är en prins som blivit förtrollad, och måste få en kvinna att älska honom innan sin 21-årsdag, 

annars får han leva som odjur i evig tid. Han blev förtrollad då han nekade en gammal gumma att 

få komma in i hans slott och värma sig. Tanten var en fe, och ville lära Odjuret att inte döma folk 

efter utseende. Belle försöker rymma, men blir under flykten attackerad av vargar, som Odjuret 

kommer och räddar henne ifrån. Han blir själv skadad, och Belle följer efter för att hjälpa honom 

läka. Efter en tid börjar de båda bli vänner, vilket så småningom övergår till kärlek. Men alla är 

inte lika förstående för detta odjur, utan de flesta möter honom med rädsla och hat. Det största 

hotet utgör Gaston, som vill gifta sig med Belle, och därmed ser sin konkurrent i Odjuret. Gaston 

har för övrigt sett till att låta Belles pappa tas in på mentalsjukhus, för sitt prat om ett odjur i 

skogen. Efter att även Belle berättat om Odjuret, tror man dock att det verkligen finns, och 

Gaston hetsar upp byborna till att ge sig ut på förgörartåg mot Odjuret, och det blir en hård 

kamp. Odjuret vinner dock, och i sista stund hinner Belle förklara sin kärlek till honom och 

förtrollningen bryts. Odjuret, och alla andra på det förtrollade slottet, blir åter människor, och de 

lever lyckliga i alla sina dagar. 

 

5.3.4. Shrek 

Detta är den enda filmen här som inte är en Disney-film, utan är producerad av Dreamworks. 

Den datoranimerade filmen Shrek kom ut 2001 och skiljer sig ganska stort från mängden av sagor 

som berättats. Den handlar om det illa omtyckta trollet Shrek som lever för sig själv i ett träsk 

inne i skogen, då ingen vill veta av honom. En dag invaderas hans träsk av en mängd sagofigurer 

som exempelvis Snövit, Pinocchio och många fler, då prins Farquaad skickat dit dem för att bli 

av med dem. Detta upprör Shrek då han är något av en ensamvarg. Han uppsöker den ovanligt 

lilla prins Farquaad för få tillbaka sitt träsk för sig själv, kravet från prinsens sida är då att han ska 

rädda den vackra prinsessan Fiona som sitter fången i ett slott, bevakad av en ondsint drake, och 

föra henne till honom. Farquaad måste nämligen gifta sig med en prinsessa för att kunna bli kung 

och få ett mäktigt och stort kungarike. Shrek går med på det och räddar Fiona från draken. På 

resan hem får de båda känslor för varandra, men mycket står i vägen för att de båda ska få 

varandra. Någonting Shrek inte vet är att vid varje solnedgång förvandlas Fiona till ett fult 

träsktroll, förtrollningen kan endast brytas om hon får kärlekens kyss. Shrek och Fiona blir osams 

vilket resulterar i att Fiona bestämmer sig för att gifta sig med prins Farquaad trots allt. Men i 
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sista sekund kommer Shrek till undsättning och förklarar henne sin kärlek, varav prinsen blir 

uppäten av den numera goda draken, och de två får varandra tillslut.  

 

 

5.4. Analys av filmerna 

 

5.4.1. Snövit och de sju dvärgarna 

Den här filmen bjuder på en del ganska förlegade ideal. Detta hänger antagligen ihop med att det 

är den äldsta filmen, och att den bygger på en ännu äldre folksaga. I och med att filmen är från 

1930-talet, speglar den givetvis de samhälleliga ideologier som var rådande i samhället just då, 

men som antagligen, förhoppningsvis, har förändrats sedan dess. Det är ett faktum att filmer 

speglar sin tidsanda och de värderingar som är dominerande i samhället vid dess produktion 

(Kracauer, 1974). Detta beror bland annat på att det oftast är ett helt kollektiv som står bakom 

produktionen av en film, och man gör filmer som ska tilltala en stor publik. Alltså är det 

majoritetens värderingar som oftast speglas i filmerna, och man kan se likheter mellan filmer från 

samma tidsperiod. Såklart förändras tidsandan, och publikens värderingar, och de nya filmerna 

produceras för att tilltala nutidens publik. Dock så är Snövit och de sju dvärgarna fortfarande populär 

och ansedd som en klassiker. Därför kan det vara relevant att se på den och de ideal som den 

framhåller.  

 

5.4.1.1. Tema 1 - Genus   

Ett av filmens teman är fåfänga, vilket här är förknippat med genus därför att det enbart är 

kvinnorna som är fåfänga. Det reflekteras inte över varför filmens kvinnor så ihärdigt strävar 

efter att vara vackra, utan det ses som en naturlig del i deras personligheter. Snövit vill till 

exempel inte visa sig i sina trasiga arbetskläder när prinsen kommer förbi. Hon framställs som 

väldigt tafatt och springer då iväg in i slottet och upp i ett torn istället för att stanna och prata 

med prinsen, trots att han ropar efter henne att hon inte ska gå. Väl uppe står hon istället där och 

är väldigt blyg och vågar knappt titta ut genom fönstret, men till slut rättar hon till håret, slätar ut 

klänningen och tittar ut. Detta får tas som ett tecken på fåfänga. En fåfänga som egentligen 

kanske är överflödig, då prinsen redan verkar vara kär i henne, och i äkta kärlek bryr man sig 

vanligen inte om utseendet. 

Även Drottningen konstrueras som väldigt fåfäng, då hon vill vara skönast i landet, vilket hon 

har varit fram till nu. Nu säger hennes magiska spegel istället att Snövit är den skönaste, och då 

blir hon rasande. Det ges aldrig någon förklaring till varför hon vill vara skönast. I sin befattning 
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som drottning borde hon vara tillfredsställd, då hon redan är mäktigast i landet och så vitt vi vet 

finns det inget skönhetskrav på en drottning. Ändå strävar hon efter detta, och är beredd att begå 

mord för att säkerställa sin position som skönast i landet. Kan mord motiveras enbart av fåfänga? 

Även om det skulle finnas ideal att en drottning, som är en representant för sitt land, ska vara 

vacker så finns det inget som säger att hon måste vara vackrast. En diskussion om huruvida det 

dessutom verkligen finns något som kan bestämma vem som är vackrast i ett land, kan också 

motiveras, då skönhet ofta är subjektivt. Det en person anser vara vackert kan en annan 

fullständigt förkasta. Så en allsmäktig spegel som avgör vad som är vackert kan liknas vid något 

en diktaturstat skulle besitta. Detta fenomen har också bevittnats i historien, då det länge funnits 

distinktioner på vad som kunnat anses som fin- respektive lågkultur, där vissa konstverk, dikter 

och så vidare ansetts bättre än andra. Det från detta resonemang som går att härleda till filmen 

om Snövit är distinktionen mellan vackert och fult, där vissa kriterier ska uppfyllas för att en 

kvinna ska anses vacker. Och visst är Snövit en vacker och oskuldsfull prinsessa, fåfäng eller inte. 

Dock ser hon inte ut som hjältinnorna i nyare filmer. Man ser inte lika tydligt hennes former, 

förutom att hon givetvis är smal, och ansiktet är inte utformat som andra hjältinnors. Hon har 

inte lika utmärkande stora ögon, och munnen är ganska liten, och i överlag är hennes anletsdrag 

inte så utmärkande eller tydliga. Hon behöver heller inte anstränga sig för att vara vacker, mer än 

i vad hon väljer att ha på sig. Hon har inte påverkats av det arbete hon tvingas göra hela dagarna. 

Man kan tycka att hennes händer borde vara en tjänsteflickas grova händer, knäna skovliga av att 

ligga på golvet och ansiktet trött av alla långa arbetsdagar. Men så är det väl i de godas universum, 

som diskuteras nedan. 

 

För att återgå till filmen, så när Snövit väl kommit till dvärgarnas stuga är det första hon vill göra 

städa huset åt de stackars barnen som hon tror bor där. Och det gör hon med en sång, och alla 

djuren hjälper så fint till. Här är de godas underbara värld väldigt påtaglig, till och med så tråkiga 

och alldagliga saker som att städa blir fantastiskt roligt. Att man skulle vilja städa i en främlings 

hus är inte realistiskt. Hennes nya vänner djuren ledde henne till stugan, men om man precis har 

blivit mordhotad borde man vara lite mer försiktig, och inte gå och lägga sig och somna i någons 

hus. Och varför just städning? Är det för att hon är flicka, och det är flickors uppgift att städa? 

Det är det enda sätt på vilket hon kan visa välvilja mot stugans inneboende. Men hon är trots allt 

en prinsessa.  

 

Vad gäller dvärgarna, när de väl kommer hem, så framställs de inte direkt som några typiska män. 

De är visserligen gruvarbetare, vilket kräver en viss styrka, men deras övriga beteende följer inte 
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alls mallen för den manliga hjälten. De är fega, och beter sig som barn. Snövit tar då rollen som 

deras mamma, genom att beordra dem att göra vissa saker, till exempel när de måste gå och tvätta 

sig innan middagen för att få sin mat. Eller när hon säger till dem Marsch i säng! och pekar med 

hela armen mot sovrummet. Snövit får alltså bli en slags extramamma åt dessa fullvuxna män 

som inte klarar sig själva. Ingen av dem är heller särskilt smart, och runt Snövit blir de alla blyga 

och bortkomna. Tillåts denna behandling för att de är just dvärgar, och inte räknas som män i 

den traditionella meningen? Vad skulle ha hänt, om de hade varit män i Snövits egen storlek? 

Frågan är om filmen kunnat passera med det här beteendet hos fullvuxna män, konstruerade som 

till exempel prinsen i denna film, rent utseendemässigt. Snövits mammaroll blir i alla fall som en 

hyllning till den goda modern. Trots att Snövit inte haft någon sådan själv, så vet hon naturligt 

hur hon ska bete sig. Kvinnans roll blir genom detta reducerad till hemmafrun, mamman. En roll 

som kommer naturligt, då det ligger i kvinnors natur att sköta just dessa sysslor. Kvinnor är 

mammor eller blivande mammor, och även om de är små flickor först, som Snövit är, så tar hon 

snart omedvetet och självklart på sig denna roll. Här hittar vi alltså Giroux påstående om att 

många Disneyfilmer ger barn ett intryck att önskningar, val och inflytande är nära förknippade 

med att fånga och älska stiliga män, något som diskuteras även nedan i analysen av Den lilla 

sjöjungfrun. Här ser vi det i alla fall på så sätt att Snövits högsta önskan är att få leva tillsammans 

med sin älskade prins. När drottningen (förklädd till hiskeligt ful och knotig gammal gumma) ger 

henne det förgiftade äpplet och säger att det är ett önskeäpple, så önskar hon att hon ska få 

prinsen. Hon avslutar sin önskning med ”… och sedan kommer han bära bort mig till sitt slott och vi 

kommer att leva lyckliga i alla våra dagar”. Hon är alltså väldigt passiv, vill bli räddad av den modige 

prinsen på sin vita häst. Det är det enda sättet hon anser sig kunna få honom, att sitta och vänta 

på att han ska göra något åt det. Några egna initiativ från hennes sida är i frågan helt otänkbart. 

Tanken slår inte ens vår naiva och hjälplösa lilla hjältinna. 

 

Dvärgarna utformas annars som mycket slarviga och grisiga, och på det viset kanske typiska 

ungkarlar. Inte blir det bättre av att sju stycken samlas under ett och samma tak. Eftersom de 

jobbar i gruvan dagarna i ända har de inte tid med simpla hushållssysslor. Eller så är det helt 

enkelt så att de inte vill göra det. Kanske rentav för att de inte tycker det är deras uppgift, utan 

helt krasst så är det kvinnogöra. Någon anledning till varför de har det så stökigt får man i alla fall 

aldrig. 

 För övrigt lät dvärgarna bara henne stanna hos dem för att hon sa att hon kan baka. Och så 

tänkte de att hon kan städa, diska, laga mat och tvätta åt dem. Alltså blir hon någon slags 

hemmafru åt dem allihop, trots att de allihop vet att hon är prinsessa. De är väldigt hövliga mot 
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henne, men tänker inte två gånger när de tycker att hon kan sköta deras hushåll. Och alla tycker 

de att hon är underskön. Skulle man verkligen, om man blev så betagen av någons skönhet, låta 

henne ligga på golvet och skura? Men filmen är som sagt gjord på 1930-talet, och allting var 

annorlunda då, och detta faktum kan också hjälpa till att förklara dess i våra moderna ögon så 

underliga framställningar av genus. Det är också därför denna film skiljer sig så mycket från de tre 

andra filmer som analyseras här. Det som är lite märkligt är att när drottningen beordrar Snövit 

att göra hushållsarbete är det så synd om Snövit, och drottningen är så elak. Men när dvärgarna 

vill att hon gör samma sak, är alla ändå glada och lyckliga.  

När Snövit vill att dvärgarna ska tvätta sig, är dvärgen Butter väldigt motsträvig. Han muttrar 

om kvinnfolk, och att allt kvinnfolk är dåligt. Och när de andra dvärgarna tvättar sig så säger han 

att snart så ska hon väl fläta era skägg med små rosa band och spraya er med parfym. Som att det 

är omanligt av dem att tvätta sig, och att det sedan går vidare till att bli så omanlig man kan. Rosa 

band, till och med. Inte ens lite manligt, som blåa (i alla fall om man ska följa den traditionella 

uppdelningen i blått och rosa när det gäller nyfödda barn). När de andra dvärgarna ska ge igen på 

Butter som vägrar tvätta sig, så gör de som han säger, och sätter rosetter i hans skägg. Dock så är 

rosetterna blåa, för att rädda lite av hans manlighet.  

 

Prinsen som uppvaktar Snövit i början, ser ut som en prins ska, med stövlar, kappa och en vit 

häst. Han är stilig, ståtlig och välbyggd. Han beter sig även som en prins ska, är romantisk och 

sjunger. Han har dock en väldigt liten roll, syns lite kort i början när han möter Snövit och sedan 

kommer hans stora prestation i slutet, då han kysser snövit så att hon vaknar. Sedan bär han iväg 

med henne och de rider iväg. Det klassiska slutet på en lycklig saga. Det är prinsens jobb att 

rädda och prinsessans jobb att bli räddad. 

 

5.4.1.2. Tema 2 – Skurk/hjälte 

Drottningen är filmens skurk (eller Snövits motståndare om man följer Greimas aktantmodell). 

Hon har alla egenskaper som skurken ska ha. Hon är elak, avundsjuk och smider onda planer. 

Hon är även styvmor till Snövit vilket förstärker det onda intrycket då styvmödrar nästan alltid 

framställs som onda varelser i sagor och Disneyfilmer, bland annat. Då drottningen som sagt vill 

vara skönast i landet förstör Snövit det genom att överglänsa henne. Drottningen vill alltså döda 

henne, och när jägaren inte gör det så får hon göra det själv, för att säkerställa att det blir gjort. 

Och visst lyckas hon, men med ett litet förbehåll: det finns ett motgift, vilket ändå möjliggör ett 

lyckligt slut på sagan. Botemedlet är romantiskt nog kärlekens första kyss. Denna kärlekens kyss 

som även är vad Ariel måste få av Erik i Den lilla sjöjungfrun, något som förstärker det romantiska i 

filmerna. Kärleken är lösningen på allt, därför bör man alltid eftersträva den. I sagorna innebär 
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detta oftast också ett giftermål med sin vackre prins. Detta kan bli något verkligheten har svårt att 

leva upp till. Många flickor drömmer om ett stort sagobröllop, och letar efter en man hon kan ha 

det med, men verkligheten är sällan lika rosenskimrande som i sagorna.  

Det onda är för övrigt mycket mörkare och mer skämmande i den här filmen än i andra nyare 

filmer. Det onda uttrycks på ett helt annat sätt än i de andra filmerna. Detta kan också pekas på 

med tanke på att filmens skurk, Drottningen, inte har någon tydlig yttre ”brist” som visar att hon 

är ond. Det är endast hennes mörka, kalla och olycksbådande skepnad som visar att hon är ond. 

Hon är också så mycket mer renodlat ond än de andra filmernas skurkar. Ursula i Den lilla 

sjöjungfrun, är mest bitter för att hon är utstött från kungariket, och Gaston i Skönheten och Odjuret 

är mest svartsjuk för att Belle älskar Odjuret och inte honom, och Farquaad i Shrek vill egentligen 

bara ha ett perfekt kungarike. De kanske inte är så onda allra längst in i själen, utan har blivit det 

på grund av yttre faktorer. Lena Israel (1991) beskriver något som heter anglosachsisk 

filmdramaturgi, något som enkelt kan översättas till amerikansk film. Hon menar i sin bok att så 

gott som alltid i amerikansk film så förklaras skurkars motiv med att de har blivit fel behandlade i 

det förflutna, ofta i sin barndom. Det vet vi inte något om just här, men det kan ändå verka som 

att det är denna förklaringsmodell som används. Skurkarna har varit med om så mycket 

tråkigheter, kanske inte fått tillräckligt med kärlek, och därför gör de som de gör. Här blir dock 

Drottningen ett undantag. Hon har inga förmildrande omständigheter alls som kan ledas bakåt i 

tiden utan hennes ondska är så svart att hon faktiskt är den värsta av de fyra filmernas skurkar. 

Detta kan bero på att den här filmen så nära bygger på en väldigt gammal saga och många sagor 

faktiskt är väldigt mörka. De nyare filmerna har gått ifrån den här nära relationen till förlagan och 

framställts mer fritt, och därmed inte lika mörkt.  

 

Enligt klassiska sagomodeller om prinsar och prinsessor är det vanligen tänkt att det är just 

prinsen som är den store manlige hjälten, som ska rädda prinsessan och slå bort alla faror. Alla 

bifigurer är mest tänkta som komiska bifigurer som ger historien lite mer substans. I Snövit och de 

sju dvärgarna är det inte annorlunda, även om Snövits kärlek Prinsen inte är med i filmen i mer än 

några minuter. Han dyker enbart upp som en räddare från en helt annan värld, som kommer på 

sin vita häst, och är så stilig, och som kysser Snövit trots att hon är död så vitt han vet. Och när 

hon sedan vaknar så bär han bort henne, precis som hon önskade. Det är dock inget större 

hjältedåd att kyssa den man älskar så istället skulle vi vilja framhäva bifigurernas, dvärgarnas, 

insats. På sätt och vis spelar dvärgarna en större hjälteroll, även om de tillsammans med skogens 

djur snarare är tänkta som subjektet Snövits hjälpare. Det är de som låter henne bo hemma hos 

sig själva, trots att de genom detta riskerar även sina egna liv då Snövit lockar dit ondskan. De 
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jagar iväg den förklädda drottningen, som skadat deras älskade Snövit. De dödar henne dock inte 

direkt, utan hennes onda avsikter slår tillbaka på henne själv, då hon själv hamnar i sin egen 

dödsfälla. Alltså är det ingen bra idé att vilja göra någon annan illa, det slår bara tillbaka på dig 

själv. Det visar också på att de goda inte behöver göra onda gärningar för att överleva, utan det 

sköter naturen åt dem. De behöver aldrig svärta sina oskyldiga händer med ond bråd död, utan 

förblir goda. 

 
Den kvinnliga huvudpersonen och hjältinnan Snövit speglas som mycket naiv och oskuldsfull, 

och snäll så in i hjärteroten. Hon sjunger med fåglar, plockar blommor och hjälper fågelungar 

upp i träd och pratar med djuren. Dock bara ”söta” djur som kaniner, småfåglar och rådjur. 

Ugglor och fladdermöss skrämmer henne bara. Det finns alltså en distinktion mellan gott och ont 

även bland djuren, och även här är den utseendestyrd. Det är genomgående växtätare som tillhör 

den goda sidan, och rovdjur som dödar för sin överlevnad hamnar på den onda sidan. Snövits 

oskuldsfullhet och snällhet är det som gör att hon klarar sig undan Drottningens mordförsök, då 

jägaren som skulle ha utfört det inte klarade av det. Där hade hon alltså nytta av det. Men i resten 

av filmen framställs hon snarare så otroligt naiv och korkad att det snarare är till hennes nackdel. 

Filmen bygger på knivskarpa skillnader mellan ont och gott, fult och vackert. Allt det goda är 

romantiskt, rosenskimrande, ljust och underbart, och det onda är fruktansvärt, mörkt och 

ohyggligt. De goda människorna hade kunnat leva i en fullständigt perfekt värld, ett paradis, men 

hotas ständigt av det mörkas önskan att ta över.  

 

5.4.1.3. Sammanfattning Snövit och de sju dvärgarna 
 
Den här gamla klassikern visar på de i våra ögon mest förlegade genusidealen, men med tanke på 

dess ursprung i den gamla sagoklassikern och just att filmen är från 1930-talet blir detta mer 

förståeligt. Kvinnofiguren är här mer oskuldsfull och naiv än i senare filmer, utan tydlig 

sexualisering och det manliga syns enbart i den klassiska prinskaraktäriseringen. Det är snälla ideal 

som egentligen inte säger något mer än att kvinnan ska arbeta i hemmet och drömma om 

giftermål och mannen ska rädda henne från faror. Undantaget är dvärgarna som inte tas upp som 

manligt ideal här, då de mest framstår som komiska bifigurer, trots att vi gärna sett dem få mer 

erkännande för den hjälteinsats de faktiskt gör.  

 Vidare vad gäller skurkar så är det onda mycket mörkare här än i övriga filmer, då man inte får 

någon som helst förståelse för vilka motiv filmens skurk Drottningen har. Hon vill enbart mörda 

Snövit för att Snövit är vackrare än henne. Gränserna mellan gott och ont är knivskarpa, utan 
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några som helst gråzoner. Visst blir det då lättare att förstå, men verkligheten blir skevt skildrad, 

då den i stort sett bara består av gråzoner. 

 

5.4.2. Den lilla sjöjungfrun 

Tyngdpunkten i Den lilla sjöjungfrun ligger kring kärleksparet, en människoprins och en söt kvinnlig 

sjöjungfru, prinsessa i sitt rike. Och alltid är det någon eller någonting som står i vägen för deras 

kärlek. Om man tänker utifrån aktantmodellen är sjöjungfrun Ariel filmens subjekt, och hennes 

projekt är att bli människa och kunna gifta sig med prins Erik. Hjälparna är i det här fallet hennes 

djurvänner, men även motståndaren Ursula blir en hjälpare eftersom det är hon som ger Ariel 

ben att gå på land med, trots att hon samtidigt saboterar för Ariel.  

 Även fast detta är en tecknad film bör man se på den med ett kritiskt öga. Genom 

ideologikritiken kan man fundera över varför filmen ser ut som den gör, och vad som ligger 

bakom dess utformning. En text fungerar som en ideologi i den mån den framträder som icke-

ideologisk, som objektiv renodlad information, vilket till viss del kan stämma in här. Som publik 

tänker man inte på vad det är för ideologier man ser, och därför fungerar den. För visst finns det 

vissa föreställningar, ideologier, om hur någonting är eller ska vara men de är så dolda att filmens 

trovärdighet och förtroende hos publiken inte störs.  

 

5.4.2.1. Tema 1 – Genus  

De manliga karaktärerna är ganska många, men de två största är prins Erik och kung Triton. 

Prins Erik framställs som en stilig prins med det rätta hjälteutseendet. Detta får vi inpräntat i oss 

väldigt tydligt, då hjältinnan Ariel, den som det är tänkt att vi som publik ska identifiera oss med, 

vid två tillfällen kallar honom stilig, något som hjälper till att etablera hans roll som hjälte och 

som bilden av en bra man.  

 När man först får se honom är han ute på ett skepp, tillsammans med ett antal sjömän som 

arbetar på skeppet, eftersom han gillar att vara ute till havs. Detta kan vara filmens sätt att göra 

honom manlig, eftersom han håller på att hissa segel och liknande. Erik har dessutom ett väldigt 

manligt kroppsspråk. Man får i början se honom sitta med benen brett isär och med ena handen 

på knäet till exempel. Alla dessa semiotiska tecken vi får gör så att vi relativt fort förstår att Erik 

kommer att bli filmens manliga hjälte, och de flesta kan även räkna ut att han och Ariel kommer 

att bli ett kärlekspar. Man skulle kunna säga att de gör det enkelt för oss att lista ut detta. 

Under vårt första möte med Erik förstår vi även vilken man han är på grund av att han nästan 

förlorar sitt eget liv för att rädda sin hund samt vännen Grimsby. Han slås medvetslös och 

sjunker mot botten. Det är här det ovanliga med den här filmens hjälteroller börjar. Ariel ser vad 
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som sker och dyker ner efter prinsen för att rädda honom, vilket hon även lyckas med. Mannen 

blir i detta läge den hjälplösa, vilket vanligtvis brukar tillfalla kvinnan. Oftast är det mannen som 

räddar kvinnan och inte tvärtom. Särskilt om man ska följa den tes som vi slog fast vad gällde 

Snövit, att det är prinsessans roll att bli räddad och prinsens att rädda. Men i övrigt är prins Erik 

som alla andra. Han har även en mjuk sida och är inte helt och hållet manlig som i bara stor, stark 

och stilig. Han är romantisk, och tror på kärlek vid första ögonkastet. Han söker efter den rätta 

kvinnan, och har press på sig från alla som vill se honom stadga sig. Efter att Ariel räddat honom 

från att dö blir han kär i henne och vill hitta henne igen och gifta sig med henne. Det var främst 

Ariels röst han föll för, eftersom han inte var vid fullt medvetande, och han blir nästan besatt av 

den. För givetvis har vår kvinnliga hjältinna en väldigt vacker sångröst. 

 

Kung Triton är den stora och mäktiga havskungen, Ariels far. Triton är stilig, majestätisk och 

muskulös även han, om än mycket äldre än prins Erik. Triton skiljer sig lite från exempelvis 

Belles pappa i Skönheten och Odjuret som tvärtemot honom är liten och knubbig. Varför han ser 

ut så här är förmodligen just för att han är kung, och en kung måste ofta utstråla en viss makt och 

styrka. Kung Triton konstrueras som en riktig maskulinitetsbomb. Han är mycket sträng som 

pappa och sätter upp en massa regler. Han ogillar människor och deras fisknät och vill därför att 

avståndet dem emellan ska hållas. Han har ett visst behov av att kontrollera, men allt han gör är 

av omtanke om sin yngsta dotter. Det visar att han inte är enbart en hård och kall man, utan har 

de förmildrande karaktärsdragen som tenderar att karaktärisera många av de manliga hjältar vi 

stött på i denna uppsats (jämför med Odjuret i Skönheten och Odjuret). Triton visar stor omsorg för 

sin dotter, och blir själv ledsen när hon är ledsen. Vid ett tillfälle sitter han till och med och talar 

med mjuk röst för sig själv med en blomma av något slag i handen om hur lycklig han är, då han 

fått nys om att hans dotter Ariel har gått och blivit kär, men att det är i en människa vet han inte 

ännu. Men så fort krabban Sebastian kommer in, harklar han snabbt rösten, gömmer blomman 

och barskar till sig lite. En kung kan ju inte visa sig vara mjuk och len, eftersom det faktiskt är 

kvinnliga egenskaper. Kung Triton kan till en början tyckas elak och grym, men man förstår 

under filmens gång att han ändå i grunden vill Ariels bästa. Hans största insats kommer i slutet då 

han låter Ariel bli lycklig med sin stora kärlek prinsen, och därmed frånsäger sig nästan alla sina 

möjligheter att själv ha henne hos sig. För att ännu mer koppla kung Tritons manlighet till 

Odjurets, så stärks den tes om manlighet vi ställer upp i analysen av Skönheten och Odjuret: att detta 

är den ideala mannen. En stor, stark, snygg man, som även kan visa upp ädlare egenskaper som 

ömsinthet och känslighet. Detta diskuteras mera nedan. 
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På den kvinnliga sidan finns huvudrollen, sjöjungfrun Ariel, men även sjöhäxan Ursula. Dessa 

båda utgör också det främsta motsatsparet vad gäller hjältinna och skurk. Utöver dessa två finns 

det inga fler som man direkt lägger märke till, förutom Ariels alla systrar. Även dessa är vackra, 

smala och med stora ögon. De fnittrar även ganska mycket och beter sig i största allmänhet på ett 

flickaktigt sätt. Ariel är dock mer utmärkande och mycket vackrare än dem allihop, med sitt långa 

röda svallande hår och söta ansikte. Systrarna har inte lika mycket hår, och inte lika vacker röst. 

Ariel har det klassiska utseendet som representerar de flesta Disneyhjältinnor, hon är vacker med 

sina stora ögon, och har en midja lika tunn som en arm. I Den lilla sjöjungfrun framställs ”hjältinnan 

och sjöjunfrun Ariel som en korsning mellan en rebellisk tonåring och en fotomodell från södra 

Kalifornien”, för att använda Giroux uttryck (Persson, 2000:115).  

Ariel är den första av våra filmers hjältinnor som visar lite självständighet och förmåga att inte 

följa alla samhällets regler. Ariel har både typiska kvinnliga egenskaper, och avvikande sådana. 

Utseendet är självklart, hon är liten, onormalt smal och vacker med långt fint rött hår. Sedan 

simmar hon runt i havet med sina små snäckor som det enda som täcker hennes överkropp. 

Även fast hon inte direkt är ute efter att träffa en man så kan hon inte annat än falla hjälplöst för 

den stilige prinsen. Sedan offrar hon allt för kärleken. Ett tecken på att kvinnans största mål i 

livet är att finna och behålla en man att älska och pyssla om, trots att Ariel i detta fall inte i 

utgångsläget har detta mål. Något som är intressant är att Ariel då hon är förvandlad till människa 

bara väntar på att bli kysst, hon tar inga egna initiativ, precis som inte heller Snövit tog initiativ till 

kontakt med sin prins, utan väntade på att bli bortburen. Detta mönster pekar på att det är fel av 

en kvinna att ta första steget. Hon måste vänta på att mannen ska komma och ta henne med 

storm, även fast det handlar om hennes frihet, och att hon är under tidspress.  

Väl uppe på land, när hon besöker prins Erik på slottet, hör man tjänstekvinnor tala om den 

mystiska flickan. Man tror att hon är en prinsessa, men hon ser inte ut som en prinsessa, menar 

de. Det är inte deras idé om en prinsessa att ha trasiga kläder och inte prata. De kan inte se längre 

bort än till utseendet, vilket kan diskuteras i förhållande till diskussionen om huruvida det fanns 

skönhetskrav på en drottning (som i Snövit och de sju dvärgarna). Kunglighet bestäms av blodsband, 

och är man född till prinsessa/drottning ändras inte det på grund av utseende. Säkerligen finns 

det undantag på detta, men troligtvis i så fall enbart i väldigt korrupta monarkier med felvridna 

ideal och ett tvång att visa upp sig som starka och naturliga ledare av landet. 

 I Ursulas sång om hur hon hjälper olyckliga själar får man se hur hon visar ett exempel på 

sådana olyckliga själar. Det är en spinkig och klen kille, mot en tjock och rund tjej. Båda ser 

väldigt olyckliga ut, men så fort Ursula förvandlat dem till en bredaxlad, muskulös och stilig kille 

respektive en smal och vacker tjej, blir de lyckliga och kramar om varandra. Detta förstärker de 
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skönhetsideal som identifierats tidigare. Samma ideal som kännetecknar hjältar och hjältinnor. I 

samma sång sjunger hon om hur flickor på land ska hålla tyst och att män vill slippa konversera. 

Hon menar att Ariels utseende ska räcka för att få Erik på fall. Här är det alltså utseendet som är 

det viktiga. Det är nämligen inte så lätt att få någon att falla för sin personlighet när det enda man 

kan använda är sitt utseende och sin kropp. Sebastian spelar på samma tanke när han ger Ariel 

råd om hur hon ska få Erik att falla för henne. Han menar att hon ska blinka med ögonen och 

pluta med munnen. Detta ska då vara det bästa sätt att få prinsen att falla för henne. 

 

Konstruktionen av en könsidentitet för flickor är en av de mest kontroversiella delarna av 

Disneys tecknade filmer, skriver Giroux. Kvinnokaraktärerna är oftast underordnade männen. 

Exempelvis Ariel är ”formad som en lätt anorektisk barbiedocka” (Persson, 2000:118ff). Hon utkämpar 

en strid mot sin faders kontroll, och har en önskan att utforska den mänskliga världen mer. Då 

Ariel ingår i en slags pakt med sjöhäxan Ursula så upplöses hennes kamp om att bli självständig. 

Ariel ger upp sin röst för att bli människa och därmed försöka erövra prins Erik. Här menar 

Giroux att barn får tro att önskningar, val och inflytande är nära förknippade med att fånga och 

älska stiliga män. Kvinnans roll i Disneyfilmen är negativ. Utformningen av de stela könsrollerna i 

Den lilla sjöjungfrun är någonting man även återser i många andra Disneyfilmer.  

 

5.4.2.2. Tema 2 – Skurk/hjälte 

Denna film skiljer sig inte drastiskt från hur Disneyfilmer brukar se ut, utan de flesta element 

finns med. Hjältinnan Ariel har huvudrollen, men är inte en passiv hjältinna som väntar på att bli 

räddad, som Snövit. Det märker man redan då hon ganska tidigt i filmen räddar prinsen från att 

drunkna, vilket visar på att hon är väldigt modig. Hon spelar sin roll som den goda flickan, med 

inget ont inom sig. Men samtidigt har hon mycket bus för sig och är långtifrån det perfekta 

barnet. Hon drömmer om ett liv annorlunda än det hon har, och tror att människorna har det 

mycket roligare. Men hon sitter inte och väntar på att någon annan ska förändra hennes liv åt 

henne, utan tar själv tag i saken och ser till att något händer. Förutom då det gäller att få Erik att 

kyssa henne. Ett karaktärsdrag som alltså skiljer henne markant från Snövit, men även från Belle i 

Skönheten och Odjuret (nedan). Belle drömde visserligen om ett annat liv än sitt eget, även hon, men 

det var inte planerat att hon skulle flytta in i ett slott och träffa ett Odjur, det bara hände för att 

hon ville rädda sin far. Ariel tar däremot ett aktivt beslut och ingår ett avtal med sjöhäxan för att 

kunna uppnå sin dröm. 

Erik framställs som filmens stora manliga hjälte, vilket man blir medveten om tidigt i filmen. 

När deras skepp kapsejsar i början räddar han hjältemodigt sin hund och även den gode vännen 
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Grimsby. Att det sedan är Ariel som räddar Erik efter att han räddat hunden Max, men inte 

hunnit ut från skeppet själv, är en annan sak. Erik dödar i alla fall Ursula i slutet utan hjälp från 

Ariel, som just i den stunden ligger ganska hjälplös och skräckslagen på en sten. Han får alltså till 

det i slutet, och blir därför egentligen en större hjälte än vad Ariel är, eftersom det är han som 

avslutar med att ta död på det onda och än en gång låta det goda segra. Hur Erik sen tog sig till 

land, efter att ha dödat Ursula mitt ute på öppet hav är det ingen som vet. Rent logiskt sett borde 

han ha fått hjälp av Ariel in till stranden eller drunknat, i och med de farliga vågorna, men den 

möjligheten har producenterna förbisett. Ifall de har en tanke bakom det, att Erik inte får vara för 

beroende av Ariel, eller om det bara är en slump för att hon ska kunna sitta på avstånd och 

beundra honom sedan, det vet man inte. Underligt är det i alla fall. Detta är den enda av de fyra 

filmerna i uppsatsen där hjälten faktiskt direkt dödar skurken. I de övriga har antigen skurken 

snubblat till sin död eller blivit uppäten av en drake. Deras död är inte direkt orsakad av våra 

hjältar. 

Kung Triton spelar även till viss del en hjältes roll. I filmens början inser man dock inte detta, 

men allt eftersom är det han som gör allra flest uppoffringar. Då Ariel misslyckas med sin uppgift 

att hinna kyssa prins Erik innan hennes tidsfrist går ut så blir hon återigen en sjöjungfru, men 

denna gången tillhör hon Ursula. Det är då Triton dyker upp, och offrar sitt liv som havets 

konung genom att ta Ariels plats, och därmed rädda henne. I och med Ursulas död lever han upp 

igen och blir åter kung. Hans roll i filmen är dock ännu inte slut. Som vi nämnt innan så gör han 

återigen en stor uppoffring och förvandlar sin dotter Ariel till en människa igen, så att hon ska 

kunna leva lycklig med prinsen för all framtid. Detta gör honom till Ariels allra mest betydande 

hjälpare i sitt projekt att få Erik. Utan honom hade filmen fått ett tämligen olyckligt slut, med 

Ariel som en liten pjäs i Ursulas samling, Ursula själv som drottning och Erik dömd till olycka.  

Ursula ska givetvis föreställa den elaka och utstötta skurken i dramat. Detta kan man enkelt 

konstatera redan i första ögonblicket man ser henne. Ursula är ingen vacker syn, och detta 

accepteras som en antydan om att hon är en ond karaktär. Hennes utseende ger alla signaler som 

en riktig skurk ska ge, främst genom det uppenbara faktum att hon är en stor bläckfisk i färgerna 

svart och lila. Men det förstärks med illrött läppstift och vitsvart kort, spretigt hår. Men också 

hennes röst spelar ihop med utseendet som skurkmarkör. Rösten är stark och något hes, som en 

traditionell häxröst låter i otaliga filmer.  

Ursula är utstött och i exil, från att en gång ha bott på slottet. Även i denna film handlar det 

alltså om avundsjuka, hon vill egentligen leva som drottning, härskandes över det stora havet. Det 

är därifrån hennes onda plan har uppkommit, som tar plats under filmens gång. Hon har sin egen 

lilla ”trädgård” med stackars varelser hon ”hjälpt”, som hon själv säger.  



 48 

Ursulas handlingsmotiv är att hon vill bli havets drottning och därmed mäktigast i havet. Hon 

representerar alltså den onda kvinnan som är ute efter makt. Här finner vi en motsats till 

Drottningen i Snövit och de sju dvärgarna som snarare brydde sig mer om att vara vackrast i landet 

än mäktigast. Ursula inser säkert att makt är mer värt. Alternativt är det så att hon inser att hon 

aldrig kan komma någon vart med hjälp av sitt utseende, utan får uppnå sina drömmar på annat 

sätt. Det kan även vara så att Drottningen i Snövit och de sju dvärgarna redan har all makt hon kan 

få, och därför får andra motiv att sträva efter. 

 

Som oftast i filmer besegras den onda, vilket även händer i denna. Prins Erik dödar Ursula 

genom att spetsa henne med hjälp av ett skepp. Hennes onda plan fullföljdes alltså aldrig till sitt 

slut, utan det goda segrar och det blir ett lyckligt slut. En fråga att ställa sig är varför prinsen 

dödar Ursula, och inte Ariel. Det är trots allt Ariel som har fått lida mest på grund av henne. Då 

kan man verkligen undra varför hon inte får ta ansvar för sina handlingar och döda sjöhäxan. Är 

det på grund av att snälla flickor inte får ha för mycket makt eller för att flickor helt enkelt inte 

får döda? (Rönnberg, 1999:132). 

 

5.4.2.2. Sammanfattning Den lilla sjöjungfrun 

I denna vår andra film, och analysens näst äldsta, har det hänt en hel del sedan den oskuldsfulla 

Snövit. Hjältinnan Ariel har en tydligare kvinnlig kropp, och den visar på ett ideal bestående av 

trådsmal kropp och stora ögon. Positivt är dock att Ariel är mer självständig och vågar ta egna 

initiativ vad gäller att fånga sin drömprins, även om hennes dröm fortfarande är att gifta sig, 

precis som Snövits. Mannen är i Den lilla sjöjungfrun fortfarande gestaltad enligt starka ideal om 

styrka, mod och stilighet, även om det kommit in lite mjukare egenskaper som känslighet, 

medkänsla och sårbarhet. Det är ingen Stålman som är idealet längre. Skurken i den här filmen är 

Ursula, och trots att hennes utseende följer skurkprototypen (missanpassad, mörk, stor och 

oattraktiv) så får vi här se en mänsklig sida av ondskan vi inte sett förut. Hennes onda motiv ges 

en bakgrund som förklarar till viss del varför hon blivit som hon blivit. Trots detta är gränserna 

mellan gott och ont fortfarande ganska skarpa. 

 
5.4.3. Skönheten och Odjuret 

Redan upptakten till filmen sätter temat för filmen: utseenden och fördomar. Prinsen förvandlas 

till ett odjur som straff för att han nekar en gammal knarrig tant husrum, enbart för att hon ser ut 

som hon gör. Så fort hon förvandlar sig till en vacker mö ångrar han sig. Han blev ett odjur just 

för att då måste han få någon annan att se förbi hans hemska yttre, och med det ska han själv lära 

sig att skönhet kommer inifrån. Han skämdes i alla fall för sitt ”ohyggliga yttre” när han blev 
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förvandlad och stängde in sig i sitt slott, för vem kan älska ett sådant odjur? Han var en självisk 

och ytlig prins.  

 

5.4.3.1. Tema 1 - Genus 

Könskonstruktionen i Skönheten och Odjuret, är något mer komplicerad än tidigare. Belle, som är 

hjältinnan, framställs som en självständig kvinna som känner sig instängd i en liten by i Frankrike. 

Byborna betraktar henne som annorlunda då hon allt som oftast sitter och läser en bok, och mest 

håller sig för sig själv. Att man anses som konstig på grund av sådana faktorer är en bra fråga. Är 

det för att det anses okvinnligt att läsa och inte gå på fest? I samband med detta måste tas upp det 

som Gaston (se nedan) säger till Belle bland det första han gör i filmen: att hon borde sluta läsa 

och ägna sig åt viktigare saker – honom. Sedan säger han också att det inte är bra att en kvinna 

läser, för snart får hon en massa idéer och tänker. Dessa två yttranden klarar ganska bra att stå för 

sig själva, men någon kommentar kan man inte låta bli att ge. Att detta är något en stenåldersman 

skulle kunna säga är det inte många som skulle säga emot. Det hör dock ihop med 

karaktäriseringen av Gaston att han säger något sådant, vi tror inte att han säger så för att 

filmmakarna vill att alla som ser filmen ska hålla med och tycka likadant. Gaston ska vara en 

egoistisk mansgris, och det är därför han säger det han säger. Att även övriga bybor håller med 

visar på deras inskränkthet, vilket blir en viktig faktor senare i filmen när samma inskränkthet 

hindrar dem från att se Odjuret som något annat än ett monster. På så sätt visar denna film ändå 

en tanke att man är medveten om att en film inte kan passera om den försöker lära barnen så 

förlegade ideal. Detta blir ett bevis på Kracauers (1974) tes om att filmers andemening förändras 

allteftersom publikens gör det (som diskuterats i avsnitt 5.4.1.1. ovan). En modernare film speglar 

också en modernare ideologi om människor och deras roller i samhället.  

När Belle träffar på Odjuret blir hon såklart först förskräckt, men efter ett tag lär hon sig se 

bakom hans yttre. Hon blir då som en slags mamma för honom och lär honom uppföra sig enligt 

hennes (och världens) normer. Hon lär honom att äta fint, att dansa, behärska sitt humör och 

mycket mer. Hon blir en slags symbol för stil och etikett när hon förvandlar Odjuret till en helt 

ny person, från en ociviliserad tyrann till en känslig, och ömsint man. Trots att vissa, som Giroux 

skriver (Persson, 2000:119), skulle kalla Belle en slags Disneyfeminist då hon avvisar Gaston, kan 

man även se det så att Belle bara finns med som en slags stöttepelare, hon finns för att lösa 

Odjurets problem. Med andra ord är hon därför ändå bara en vanlig kvinna, underordnad 

mannen även hon. 

Vidare betyder namnet Belle skönhet och huruvida det är för att förtydliga hennes anknytning 

till filmtitelns Skönhet, eller förtydliga att hon ska anses vara en skönhet vet man inte. Men bara 
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genom att ta med den textraden i en av filmens sånger så pekar man på att Belle är en skönhet, 

om man ser ut som henne så är man en skönhet. Och hur ser hon ut? Jo, hon är smal, men ändå 

kurvig, på så sätt att midjan är liten nog att nästan rymmas i en hand, men höfterna syns lagom 

breda och bysten stor. En timglasform, så att säga. Fötterna och händerna är vidare små och 

nätta och ögonen är stora. Detta är det kvinnliga ideal som filmen påvisar, och som vi sett i andra 

Disneyfilmer också, som till exempel Den lilla sjöjungfrun. För att förtydliga detta fotideal som 

återkommer ofta, kan vi ta ett exempel på en saga som ej är inkluderad i denna uppsats analys. 

Askungen i sagan med samma namn, både som originalfolksaga och som i Disneys version: De 

onda styvsystrarna har så stora och fula fötter att de knappt får in stortån i den lilla glasskon, som 

är gjorda efter den vackra Askungens små och nätta. Att ett ideal återkommer i flera sagor och 

filmer pekar på att det verkligen är ett ideal.  

 

Karaktären Gaston i filmen är en ”riktig man”, en fras som används flera gånger i filmen. Även 

om honom finns det en hel sång, som handlar om hur manlig, stark och stilig han är. Varken djur 

eller flickor har en chans mot denna man. Han ser i alla fall ut som stereotypen av en riktig man. 

Han är ett muskelpaket, hela hans kropp verkar endast bestå av stenhårda muskler, axlarna är 

breda och käklinjen markerad. Han har också en hel del makt i den lilla byn. På det lokala 

värdshuset har han en egen högsätesstol gjord på djurhudar (som han antagligen själv skaffat) och 

en hel vägg full med jakttroféer. Alla lyssnar på vad han säger, vilket visar sig tydligast senare i 

filmen när han övertalar hela byn att ge sig ut för att döda Odjuret. Att han har bestämt sig för att 

Belle är den lyckliga kvinna som ska bli hans fru, har troligen att göra med att hon är den enda 

kvinna i byn som inte är ett dugg intresserad av honom. Han ser henne som en utmaning. Och 

detta trots att han (på deras bröllopsdag, när han ska fria) blir fullkomligt förödmjukad inför hela 

byn när hon säger nej. Om hon säger nej för att Gaston berättat för henne om sina planer på att 

Belle ska massera hans fötter och föda honom sex starka gossebarn som han själv, eller något 

annat, kan man diskutera. Det är dock inte en så lockande framtid för Belle i vilket fall som helst, 

hon vill göra någonting mer än leva småstadsliv. Det är alltså här Giroux resonemang om att 

Belle är en slags Disneyfeminist kommer in, för att hon kan motstå denna machoman, som 

redogjorts för ovan.  

 

De övriga kvinnogestalterna i filmen är en salig blandning. Det finns tre nästan identiska kvinnor 

som hänger efter Gaston och trånar efter hans kärlek. De är likadana i både röst, utseende och 

klädsel. Det enda som skiljer dem åt är färgen på klänningen. För övrigt är de också 

timglasformade som Belle: vackra, smala, med djupt urringade klänningar. Dessa tre kvinnor, som 
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inte presenteras vid namn, står och suckar i bakgrunden för att Gaston är så stilig och underbar, 

och de körar även i sångerna som Gaston sjunger. I den scen där Gaston först tar kontakt med 

Belle, och hon avvisar honom står dessa tre kvinnor i bakgrunden och frågar sig vad det är för fel 

på Belle? Varför vill hon inte ha honom som är så underbar? De tre kvinnorna är dock så gott 

som osynliga för Gaston, han har bara ögon för Belle, även om han inte avvisar deras beundran 

(men det beror snarare på hans ego än att han bryr sig om kvinnorna). En tanke om detta är att 

deras gestaltning som likadana och namnlösa tyder på ett dolt budskap att de som inte urskiljer 

sig och har en personlighet inte syns. Man ska vara den man är, och inte följa ”flocken”, för då 

blir man osynlig i mängden. Det är kanske därför som Gaston har bestämt sig för att Belle är den 

han vill ha, för att hon är någon, hon syns. Hon gör inte som alla andra i den lilla byn. Hon gör 

sig inte heller till för någon annan. Hon är den enda av de yngre ensamstående kvinnorna i byn 

som visas som inte har en urringad klänning. Hennes klänning har till och med ett förkläde. Att 

hon inte helt och fullt är vad en kvinna traditionellt är visar sig också i att hon bjuder upp 

Odjuret till dans, vilket i många äldre traditioner varit tabu. Detta med att inte vara en i mängden 

och inte alltid följa gamla traditioner är visserligen ett mycket hälsosammare budskap än de vi fått 

innan om att kvinnor ska sträva efter att gifta sig med en man och stabilisera sig. Men eftersom 

även Belle uttrycker en önskan om att hitta någon att älska, vilket hon sedan gör, så visar man 

genom filmen att det ändå inte lönar sig. Det rätta är ändå alltid för en kvinna att stadga sig och 

följa normer om hemmafrun, även om hon i detta fall mer aktivt arbetat för det och närt även 

andra intressen vid sidan av önskan om giftermål. Och man kan inte annat än säga att, trots detta, 

så är det en förfriskande kvinnobild vi kan se i Skönheten och Odjuret. Belle är en självständig och 

stark kvinna, och de kvinnor som framställs som mindre värda är här de som inte har en egen 

vilja och med inskränkta ideal. 

 

Vad gäller Odjuret så blir det lite svårare. Han är stor och stark, med mörk, kraftig röst, vilket 

pekar på en viss makt och styrka. Han är lite svårare att definiera utseendemässigt, eftersom han 

är en hårig best med omänsklig kroppsskepnad. Det man dock kan säga är att han är bredaxlad 

och muskulös, vilket också är traditionella manliga hjälteegenskaper. Men han har också en 

mjukare sida, vilket visar sig längre fram i filmen, och som diskuteras närmare under nästa rubrik. 

Denna egenskap är dock något som Belle lockar fram under tidens gång, då hon som nämnts 

ovan gör honom till en ny man. Alltså kan man se Belles roll i filmen som en möjlighet för 

Odjuret att förändras, och att det är hennes stora uppgift. Att egentligen är hon bara en biroll i 

den stora berättelsen om hur Mannen blir till. Och med detta menar vi att han ändå är den 

ultimata mannen, då han är snygg, muskulös och manlig, men även får de mjuka egenskaper som 
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Belle lockar fram: kärleksfullhet, ömsinthet, känslighet. Egenskaper som hans totala motbild 

Gaston helt saknar. Samtidigt kan Belles stora inflytande på Odjuret antyda en ideologi att män 

behöver en kvinna, en man som inte har någon kvinna är inte fulländad. Kvinnans roll är alltså att 

komplettera mannen, vilket leder till ett antagande att hon inte lever för sin egen skull utan för 

mannens. Detta beskriver även Giroux (i Persson, 2000:120), många av Disneys kvinnliga 

huvudpersoner karaktäriseras i förhållande till de män som omger dem.  

 

5.4.3.2. Tema 2 – Skurk/hjälte 

Skönheten och Odjuret är en av uppsatsens filmer där den kvinnliga huvudrollen/hjältinnan faktiskt 

är den modigare av karaktärerna. Hon vågar för det första, vilket nämnts ovan, vara sig själv och 

stå för sina intressen och värderingar. Men hon är också modig på så sätt att hon rider iväg för att 

hitta sin pappa, och när hon väl gör det, så erbjuder hon Odjuret att ta henne som fånge istället 

för den sjuka pappan som behöver komma hem. Trots att hon har sett Odjuret på sitt värsta 

humör. Hon vågar också, senare i filmen, säga emot Odjuret när hon inte håller med honom. Det 

är mycket starkare och modigare att stå upp för sig och säga emot när man vet att man är långt 

mycket svagare än sin motståndare, än om man ger sig in i en kamp fullt beväpnad och med en 

maximalt stark kropp, som Gaston senare gör när han vill döda Odjuret. Att offra sig själv som 

hon gör för sin far är också mycket modigare än att exempelvis ge sig ut och döda drakar för att 

rädda en prinsessa, som många traditionella sagohjältar gör.  

 En förbehållning här: Trots Belles mod och självständighet så har hon dock en dröm som skär 

sig lite, som hon ger uttryck för i början, och som vi diskuterat kort ovan. Hon vill ha en vän som 

förstår, då skulle allt bli så mycket lättare. Genom att ge henne denna dröm gör man hela hennes 

benägenhet att förälska sig i ett odjur lite mer förståelig, men det är också ett tecken på att en 

kvinna inte ska vara ensam, hon ska drömma om sin själsfrände och ägna sig åt att leta efter 

honom, och om hon bara fann honom så skulle allting annat också bli bra.  

 

I början av filmen verkar Odjuret vara en skurk, då han är arg, otrevlig, slänger folk i 

fängelsehålor och alla är allmänt rädda för honom. Men han visar ändå tecken på att han inte är 

en traditionell skurk som är helt igenom och oförbätterligt ond. När han låter Belle ta sin pappas 

plats som fånge, och hon sedan gråter för att hon inte fick säga adjö, ser han ledsen och 

medlidsam ut. Han tar dessutom emot råd och hjälp från sitt tjänstefolk, något vi inte sett någon 

skurk göra tidigare. Han visar också att han har känslor när han tror att Belles pappa kommit till 

slottet för att stirra på Odjuret. Han skäms som vi vet sen innan för sin skepnad, och vill därför 

inte heller att någon ska komma och stirra på honom. Bara att man får veta i filmens början att 
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han egentligen är en människa gör att man inte tänker på honom som enbart ett odjur, man vet 

att han är människa i grunden. Hade man inte fått veta det i början, kanske man hade haft ett helt 

annat första intryck av honom, om man var lika ovetande om hans historia som Belle och hennes 

pappa är när de kommer dit. Det största tecknet på att han inte är en skurk, och det inte längre 

finns några tvivel om saken, är när han räddar Belle från en flock vargar i skogen efter att ha kört 

ut henne i vredesmod. Vilken skurk skulle göra det? Allteftersom filmen går fortsättningsvis, så 

förändras Odjuret alltmer. Han får inte längre några vredesutbrott, han är artig, han är snäll och 

han gör inte en fluga förnär. Inte heller slänger han saker omkring sig. Alltså har han förvandlats 

helt och fullt till den hjälte vi alla visste att han var inombords. Han visste bara inte hur han skulle 

visa sina känslor och bete sig innan han träffade Belle. Kärlek kan alltså göra även den argaste 

och mest hatiska person trevlig och god.  

 Andra tecken på att han är god innerst inne är att han har stora, blå vänliga ögon och en vänlig 

röst (när han inte är arg och ryter). Andra skurkar i filmen, till exempel den man som Gaston 

mutar att ta Belles pappa till hospitalet om inte Belle gifter sig med honom, har både ett ohyggligt 

yttre och en sträv, ond röst. Av detta kan man dra slutsatsen att rösten och utseendet hänger 

ihop, och man kan känna igen hjältar respektive skurkar på detta sätt om man är osäker. Har man 

ett skräckinjagande yttre, som Odjuret, men en vänlig röst så kan man vara säker på att det visar 

sig vara en god karaktär. Har man däremot både ett anskrämligt yttre och en obehaglig röst så är 

man en ond skurk. Gaston, som är en av skurkarna i filmen trots sitt hjälteaktiga yttre och sin 

manliga röst, är ett undantag som inte riktigt låter sig placeras. Det kan bero på att han egentligen 

kanske inte är så ond, han vill bara att Belle ska älska honom. Han bestämmer sig nämligen inte 

för att de ska döda Odjuret förrän han märker på Belle att hon har känslor för honom. Alltså är 

Skönheten och Odjuret en aning mer komplicerad film, som visar på mångbottniga och mångtydiga 

karaktärer, där motiven för deras handlingar inte alltid är glasklara. Odjuret förändras från skurk 

till hjälte, och man förstår att hans beteende i början beror på att han inte vill bli sårad och att 

han har inre problem. Han håller alla på avstånd på grund av skam för sitt yttre och en osäkerhet 

på sig själv? Vad gäller Gaston, så representerar han snarare en inskränkt och trångsynt människa 

som lever kvar i gamla ideal om samhället, en mindre civiliserad medborgare som tror att våld är 

lösningen på allt. Det han inte känner till har han ingen förståelse för, och det som i slutändan 

driver honom från att vara en skrattretande dåre till filmens skurk är svartsjuka och (kanske) 

kärlek. Odjuret är det som står mellan honom och Belle, och för att få Belle måste han undanröja 

Odjuret.  
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5.4.3.3. Sammanfattning Skönheten och Odjuret 

Det vi får se i Skönheten och Odjuret när det gäller genus är något annorlunda än det vi sett i 

exempelvis Snövit och de sju dvärgarna. Belle är tvärtemot Snövit en stark och självständig kvinna, 

som vill göra någonting av sitt liv istället för att enbart leva i mannens syfte med giftermål som 

ens högsta önskan. Här märker man vilken påverkan det år de producerats i har på filmen, då 

denna har ett modernare ideal än tidigare filmer. Kvinnan i den här filmen vågar stå för vad hon 

tycker och tänker. Båda männen i filmen, Gaston och Odjuret, har vissa likheter. De är stora, 

starka och manliga, trots att den ene är hjälte och den andre skurk. Dock är Odjuret inte någon 

vacker prins, utan en hårig best.  

Hjälten är en kvinna, nämligen Belle. Med sitt mod räddar hon både sin pappa och Odjuret. 

Men vem som är skurken är till en början oklart då Odjuret framstår som en ond varelse en bra 

bit in  i filmen. Men sedan övergår även han till att bli en av filmens hjältar. Skurken är den 

manlige Gaston som egentligen, om man endast ser på utseendet, skulle kunna ha varit filmens 

hjälte. Han drivs av sin avundsjuka då han inte fått den kvinna han vill ha. 

 

5.4.4. Shrek 

Den film som skiljer sig mest från de övriga är Shrek, även om man bortser från det uppenbara 

faktum att den inte är producerad av Disney. Detta är en film utan de mesiga hjältar och 

stereotypa karaktärer vi har blivit så vana vid att se från Disney. Här finns alla självklara delar för 

en sagoberättelse, men de används på ett annorlunda sätt än vi är vana vid. Det beror delvis på att 

det är den nyaste filmen av de fyra, och för att man numera accepterar annorlunda sätt att berätta 

på än att hjälten måste vara ett ideal, som till exempel en vacker prinsessa och en stilig prins.    

 

5.4.4.1. Tema 1 – Genus 

Huvudkaraktären är träsktrollet Shrek. Han är till utseendet stor och grön, och ganska ful. Till en 

början kunde man lika gärna ta honom för den elake i filmen då han är egoistisk och vill vara för 

sig själv i sitt träsk. Dock så är detta bara en fasad, som ett skydd mot omvärlden. Han vill bara 

vara ensam för att alla andra dömer honom för utseendet utan att först lära känna honom, och 

han distanserar sig därför från dem genom att hålla sig för sig själv. Han har på grund av detta 

svårt för att släppa in någon i sitt liv, och vill inte heller komma någon nära. Det finns alltså vissa 

likheter mellan Shrek och Odjuret, då de båda lever långt bort från alla andra (av egen fri vilja), 

och ser ganska groteska ut. Shrek är för övrigt ganska ohygienisk från vår synvinkel, men detta är 

förmodligen tillåtet i och med att han faktiskt är ett träsktroll. Han duschar i lera och äter larver, 

ögon och annat snuskigt. Men han har även sina fördelar, han är modig och inte rädd för 
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någonting, så som en riktig man ska bete sig. Och innerst inne har han ett gott hjärta. Men 

eftersom byborna är rädda för honom och vill driva bort honom från hans träsk är det svårt för 

honom att vara snäll och skaffa vänner. Han besitter ändå, djupt inombords, de traditionella 

egenskaperna vi sett hos tidigare hjältar. Han är omtänksam och romantisk, men samtidigt stark 

och handlingskraftig. Därför uppfyller han även hjältestereotypen.  

 Shrek lyckas rädda en åsna, utan att det egentligen var meningen, och skaffar sig därmed 

motvilligt en vän, mest för att Åsnan är väldigt påträngande och vägrar lämna Shrek i fred, trots 

att han uttryckligt sagt det. Åsnan blir följeslagare efter mycket tjat, och följer honom på äventyr. 

Men han är långtifrån lika modig som Shrek, han är rädd för höjder, för rånare i skogen och för 

mörkret, trots att han är en manlig åsna. Han är även väldigt pratglad och kan inte vara tyst en 

minut, vilket driver Shrek tokig. Men han är inte egentligen någon huvudkaraktär, han är filmens 

komiska bifigur, en figur som finns med i de flesta filmer för att lätta upp det dramatiska. 

 

En annan betydande figur i filmen är prins Farquaad, som är oerhört liten och ful, med ett stort 

och kantigt huvud. Han är egoistisk och feg och bara ute efter att utöka sin makt. Han är även 

väldigt elak, och skyr inga medel för att nå sina mål. I de övriga filmerna har prinsen alltid varit en 

manlig, stilig, hjältemodig karaktär som stått på det godas sida, men inget av detta stämmer in på 

prins Farquaad. Prins Farquaad beter sig som att han tror att han är störst, bäst och vackrast. 

Dock kan man iaktta en del detaljer som antyder att han trots allt har en hel del komplex för sin 

storlek och indirekt att han inte följer de manliga ideal som finns i samhället. Han är bara en liten 

ynklig figur som inte klarar av någonting själv. Han har medhjälpare till allting, exempelvis då han 

torterar en liten talande pepparkaka har han en stor och läskig man vid sin sida som sköter det 

hela under hans kommando. När han ska upp på sin häst behöver han hjälp eftersom han är 

alldeles för liten för att själv ta sig upp. Någonting intressant och roligt är även att han har 

”extraben” som sitter fast i sadeln så att han ska lättare nå ner till stigbyglarna, men förmodligen 

finns de där främst för att han ska se mer manlig ut med långa ståtliga (normala) ben, än små 

spretande. Skurkarna ska inte ha dessa föredragna egenskaper som hjältarna har, utan ska vara 

annorlunda, udda och frånstötande. Om nu detta är den bild man vill visa, att män som inte 

uppfyller de krav på manlighet vi iakttagit (stilig, stark, vältränad, modig, handlingskraftig och så 

vidare) skulle vara skurkar eller mindre värda män, kan det vara problematiskt. Det är inte så att 

den här manligheten som hjälte är mer verklighetsbaserad än bilden av våra kvinnliga hjältinnor 

som representanter för riktiga kvinnor, så på det viset får männen lika hårda ideal att leva upp till 

(tvärtemot vad Briggs & Cobley påstår, se avsnitt 2.1.3. ovan). Och i likhet med många kvinnliga 

ideal, är dessa ideal inte lättare att leva upp till. På naturlig väg i alla fall. Det som dock skiljer 
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Farquaad från tidigare skurkar är att han framställs som medveten om sin fulhet och man 

medvetandegör detta genom att visa hur han självmant försöker påverka bilden av sig själv. Han 

verkar också ha en insikt i att han aldrig kommer kunna få en prinsessa genom kärlek utan måste 

utnyttja systemet där en räddad prinsessa måste gifta sig med sin räddare. 

 

Det förekommer mest manliga karaktärer i filmen, de enda kvinnliga är prinsessan Fiona och en 

drake. Fiona är den vackra prinsessan som har blivit instängd i ett högt torn, bevakad av en drake, 

i väntan på att bli räddad av sin drömprins. Hon ser ut som de flesta prinsessor och följer det 

ideal vi diskuterat tidigare. Hon är smal med en tydligt markerad midja, hon har kvinnliga former 

om än lite väl perfekta. Dessa kvinnliga former syns tydligare på Fiona än på andra hjältinnor. 

Hennes bröst och ben och rumpa under klänningen har tydligare konturer, samt att hon har en 

ganska urringad klänning. Snövit och Ariel har inte alls varit lika tydligt sexuella som Fiona. Ariel 

är ett litet undantagsfall med sin snäck-BH, men hon är ändå så pass flickig att hon inte är sexuell 

på det sättet. För att återgå till Fiona så har hon har rödbrunt, långt hår. Hennes ansikte är mer 

verkligt än exempelvis Ariels, då ögonen har normal storlek istället för att ta upp halva ansiktet. 

 Uppe i tornet drömmer hon om hur romantiskt det ska vara då hon blir räddad, och blir 

därför besviken när det är Shrek som räddar henne istället, då han inte stämmer in på hennes 

förväntningar. Hon hade väntat sig en stilig prins på en vit häst, men fick istället en tjock grön 

varelse med en åsna som sällskap.  

 Prinsessan Fiona har dock inte alla egenskaper som förväntas av en prinsessa, då hon försöker 

sjunga vackert med en fågel i skogen, sjunger hon istället falskt och fågeln sprängs i bitar på 

grund av det gälla lätet. Då tar hon fågeläggen och gör frukost av dem. Något som är helt 

otänkbart att se i exempelvis Snövit och de sju dvärgarna. Fiona rapar även ibland, äter grillad råtta 

utan att klaga, slåss, och mycket annat. Shrek säger till henne att hon inte är som han trodde, och 

då säger Fiona att man inte ska döma folk innan man lärt känna dem. På väg hem från 

räddningsaktionen träffar de på Robin Hood i skogen, och han försöker rädda Fiona från det 

hemska trollet Shrek som helt klart måste ha kidnappat henne, för varför skulle de annars gå i 

skogen tillsammans. Fiona nobbar dock honom och slår ner honom och hela hans gäng med sina 

oanade karatekunskaper. Det är inte något som tidigare prinsesshjältinnor skulle gjort, de hade 

antagligen sett på och förväntat sig att någon annan skulle slagits åt dem. Här kan vi koppla in 

Giddens och hans tänkande om sociala regler (avsnitt 2.1.6.). Han menar att det finns vissa regler 

som man inte tänker på förrän någon bryter mot dem. Det är sådana regler om hur en prinsessa 

(och kvinna) ska vara som gör att man reagerar när Fiona bryter mot dem och inte följer den här 

mallen eller kollektiva uppfattningen om hur en prinsessa ska vara.  
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Den största chocken får man ändå när man får reda på att prinsessan om kvällarna förvandlas 

till ett träsktroll, likt Shrek, vilket hon inte tycker om. Hon tycker inte att en prinsessa ska se ut så: 

”Ful” och ”prinsessa” hör inte ihop säger hon. Alltså har utseendet trots allt en stor betydelse för 

henne, även om hon stunden innan sagt att man inte ska döma någon innan man lärt känna 

denna person. För att bryta denna förtrollning måste hon få kärlekens kyss, vilket även är den 

enda anledningen till varför hon vill gifta sig med Farquaad så hastigt. Vad som kan tyckas 

underligt i detta fall är varför hon är så ytlig att hon tvunget måste gifta sig med en prins hon 

varken sett eller träffat, bara för att fort bryta den hemska förtrollningen. Att han är en prins är 

tillräckligt, tydligen. Att hon inte ens tänker tanken på att Shrek kan vara den rätta, och att de 

båda faktiskt är träsktroll, är konstigt. Men antagligen tycker hon till en början att Shrek är för ful 

för henne, även fast hon också ser ut som om nätterna, och att den som bryter förtrollningen 

måste vara en prins. Men värt att nämna är att hon till slut inser att hon faktiskt tycker om Shrek 

och att det går att leva lyckligt alla sina dagar även fast man är ett grönt troll. Detta faktum att 

Fiona egentligen också är ett träsktroll ger dock en förklaring till hennes okonventionella 

beteende (okonventionellt som i okvinnligt). Här kan vi då acceptera hennes tidigare beteende 

eftersom vi vet att hon egentligen inte är en människa. Därigenom undgår man också att helt 

bryta mot konventionerna om kvinnligt beteende och traditionellt sagoberättande.  

Draken som bevakade Fiona är annorlunda än vad man kunnat förvänta sig, då den är en 

tjejdrake. Detta blir tydligt genom de långa, flaxande ögonfransarna, de tydligt markerade röda 

läpparna, och de rosatonade fjällen. Dessa utmärkande drag syns dock inte förrän efter ett tag 

från drakens första scen. Trots att det första man ser av draken är dess ena öga. Och eftersom 

draken senare när den ska definieras som tjejdrake har riktigt långa böjda ögonfransar borde de 

ha varit synliga redan där. Fram till det att man får se henne vifta med ögonfransarna och höra 

Åsnan säga ”du är en tjejdrake” tar man för givet att det är en hanne. Varför hon är en tjej kan man 

undra, men förmodligen för att det var annorlunda, och för att det skulle gå att utnyttja till 

handlingen på så sätt att hon kan bli kär i Åsnan, och därigenom villig att hjälpa honom. Hon är 

till en början ond och försöker döda dem, men när hon blir förälskad i Åsnan märker man att 

hon, precis som Shrek, egentligen bara är ensam och alltså faktiskt ganska god, trots att hon 

tycker det är kul att spruta eld på folk och liknande. Det är hon som äter upp prins Farquaad i 

slutet, och därigenom möjliggör ett lyckligt slut även i denna film.  

 

Hela filmen är en lek med traditionella sagor, tecknade filmer och sätt att framställa hjältar och 

hjältinnor, och därmed även genus. Den har en enorm intertextuell dimension, då den ständigt 

hänvisar till gamla klassiska folksagor och figurer, och litar på åskådarens kunskap om vilka de är. 
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Men trots dess lekfulla och nytänkande karaktär finner vi de ideal om mannen som vi även funnit 

i uppsatsens tidigare filmer: den ideala mannen har den mjuka och omtänksamma sidan tidigare 

hjältar också har, vid sidan av de huvudsakliga egenskaperna som mod och styrka. Även 

prinsessan Fiona är i slutändan en traditionell prinsessa, då hennes innersta önskan trots allt är att 

bli räddad av en prins och få gifta sig med honom. Att det sedan inte blev den prins hon tänkt 

sig, är en helt annan sak, men hennes mål i livet är i alla fall att bli en god hustru åt en man som 

räddat henne från sitt fängelse. 

 

5.4.4.2. Tema 2 – Skurk/hjälte 

Semiotiken är relevant för denna undersökning på grund av att det som ska studeras är just olika 

tecken i filmer så som den typiska skurken eller den typiska hjälten. Olika tecken sammanställs 

och bildar därmed en helhet vilket då gör att vi relativt enkelt kan förstå vem det är som ska 

föreställa ”the bad guy” i filmen som visas. Att det är så simpelt kan man reflektera över. Ska 

skurken verkligen vara så enkel att känna igen? Hur kommer det sig att det är så? Denna bild av 

skurken har länge sett ut på ett visst sätt, även fast det självklart finns avvikande exemplar. 

Kritiken vi hört från bland andra Margareta Rönnberg, att barn behöver en så tydlig distinktion 

mellan skurkar och hjältar håller till viss del, men inte hela vägen. Denna övertydliga distinktion 

finns också i spelfilmer för vuxna där de goda etableras ganska snabbt och de onda tillskrivs 

egenskaper som också synts i de animerade barnfilmer som här analyserats: utseendet, 

personligheten och motiven som driver dem. Så visst har resonemanget och analysen om den 

tydliga distinktionen mellan gott och ont även relevans utöver denna smala analys av animerad 

film. 

 Som Peirce har formulerat det är tecken allting som står för någonting. Alltså är skurken ett 

slags tecken. Vi känner igen denna genom utseendet och i vissa fall även genom rösten.  

 Det finns mycket inom semiotiken som kan kopplas till uppsatsens analyser. Även kulturella 

koder kan förekomma inom animerade filmer, en viss kultur kan ha ett sätt att se på exempelvis 

vad som är en hjälte eller inte. Som står skrivet här ovan förändras dessa koder och 

föreställningar med tiden. I de något äldre tecknade filmerna, som Snövit och de sju dvärgarna, 

kommer hjälten ridandes på sin vita häst, och han är självklart en stilig ung man. Men i dagens 

filmer kan det se helt annorlunda ut, om vi tar Shrek som ett exempel så stämmer inte alls hjälten 

in i ”mallen”. Han är stor, grön och inte speciellt vacker. Även fast det kan bli svårare att känna 

igen vem som ska föreställa vad, så kan man även numera urskilja det utan större problem. 
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Hjälten är Shrek, en otypisk sådan om man jämför med hur de brukar vara och se ut. Han tar 

endast uppdraget att rädda prinsessan från draken främst för att han då ska få tillbaka sitt 

invaderade träsk, men ändå. Han utför handlingen enkelt utan att visa minsta rädsla. Då de ska 

sova om natten och prinsessan är med hittar de en enkel grotta för henne att sova i medan Shrek 

och Åsnan vakar utanför, riktigt gentlemannamässigt. Men i början kan man inte kalla honom 

någon hjälte då han är otrevlig mot alla. Fast dessa fasoner ändras ändå ganska snabbt när han 

och Åsnan blir vänner och efter att han träffat Fiona, och han blir istället till en snäll och 

omtänksam varelse.  

Vid sin sida har Shrek Åsnan, som har en liten hjälteroll, fastän han huvudsakligen som sagt är 

en komisk bifigur. Han följer tappert med även fast han är väldigt rädd av sig. Då de lämnat 

Fiona till Farquaad, och kommit tillbaka till träsket så blir Shrek sur för att han tror att Åsnan 

talat illa om honom, och vill inte dela med sig till honom. Men han säger då att eftersom de båda 

har räddat prinsessan och träsket var belöningen så är halva träsket hans.  

 

Skurken är självfallet prins Farquaad. Prinsen brukar sällan vara skurk, som nämnts ovan, men 

helt otänkbart är det inte, eftersom andra skurkar har haft höga positioner, som till exempel 

drottning (Snövit). Men allt annat i den här filmen är otypiskt, den fula och motbjudande Shrek är 

hjälte och skurken är långt ifrån hotfull. Han är faktiskt ganska löjlig. Han har absolut inte ett 

skrämmande utseende vilket skurkar brukar ha, utan ser mest fånig ut. Hans tydligaste 

skurkmarkering är att han är så onormalt liten. Rösten är ganska fjantig den med, vilket förstärker 

hans intryck som snarare skrattretande än hotfull. Han är ensam totalt oförmögen att göra Shrek 

eller någon annan illa, men han har konstigt nog total makt över invånarna i sin stad och hans 

vakter och soldater följer hans minsta vink. Han är inte kung, men det är hans mål. Det och att få 

det perfekta kungariket. För att kunna bli kung måste han gifta sig med en prinsessa och det är 

enbart därför han vill åt Fiona. Han vet dock att han inte klarar att rädda henne själv, och är 

också väldigt feg. Så han vill låta någon annan göra det åt honom och av en slump blir det Shreks 

uppgift i utbyte mot att han ska få hela sitt träsk för sig själv om han gör det. Och anledningen till 

detta är att Farquaad bannlyst alla sagofigurer och skickat dem dit. Detta därför att han är ute 

efter det perfekta kungariket, och vill därmed bli av med alla varelser som inte är bra nog för hans 

värld. Alltså vill han inte ha en underlig stad, utan alla ska se normala ut och bete sig normalt.  

 I slutet då prins Farquaad håller på att gifta sig med Fiona störtar Shrek in för att stoppa 

bröllopet då han insett sin kärlek till Fiona. Eftersom detta drar ut på vigseln hinner solen gå ner 

och Fiona förvandlas till ett träsktroll. Prinsen visar direkt sin avsky till den tidigare så vackra 

prinsessan, och beordrar vakterna att döda Shrek, medan Fiona ska få sitta inlåst i ett torn resten 
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av sitt liv. Även fast Fiona är samma person med att annat utseende vill han inte ha något mer 

med henne att göra, vilket säger mycket om honom. Han är bara fixerad vid utseendet, vilket är 

ganska underligt om man tänker på hur han själv ser ut. Och även i den här filmen krossas det 

onda då Farquaad blir en liten munsbit för draken. 

 

5.4.4.3. Sammanfattning Shrek 

Detta är den film som skiljer sig mest från de övriga. Genusidealet ser annorlunda ut då kvinnan i 

filmen snarare är något av en ”pojkflicka”, hon slåss, rapar och beter sig långt ifrån den prinsessa 

hon egentligen är. Förutom att även hon drömmer om att bli räddad av en stilig prins på sin vita 

häst. Hennes riktiga utseende som träsktroll är inte heller någonting som är vanligt för en 

prinsessa. Männen i filmen är inte heller som de brukar representeras. Shrek är ett fult träsktroll, 

som är väldigt ohygienisk, men han har ett gott hjärta innerst inne. Prinsen i denna film är inte 

heller någon skönhet, utan istället en kortvuxen, osmaklig man. 

 Det är även prinsen i denna film som är skurken, det som driver honom är viljan att ständigt 

utöka sin makt och få ett större kungarike. Men tvärtemot de skurkar vi är vana vid att se är han 

inte det minsta skräckinjagande, utan snarare liten och löjlig. Hjälten är träsktrollet Shrek, som 

räddar prinsessan från fångenskap, dock gör han det i sitt eget syfte för att få tillbaks sitt kära 

träsk för sig själv. Man kan kort sagt säga att det som utmärker denna film är det faktum att den 

bryter mot det traditionella sättet att berätta sagor på. 
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6. Slutdiskussion  

 

Filmerna som analyserats tillhör populärkulturen, eller masskulturen om man så vill. Hoggart 

menade att populärkulturen helt saknar förankring i verkligheten. Då det handlar om sagor i det 

här fallet, och till och med undersagor som helt och håller bygger på magiska och overkliga 

inslag, är det inte svårt att tycka att påståendet stämmer. Men det gör det inte helt, för även om 

filmerna handlar om fantasivärldar, så är det mycket av dem som faktiskt går att spåra till vår 

värld. Ofta är det vanliga människor som hamnar i en magisk värld, och mycket utav temana och 

handlingsförloppen går att översätta till fenomen i den verkliga världen. Fiske fokuserade istället 

på den njutning som populärkulturen ger sin publik. Så klart är det en roligare upplevelse att se en 

film som inte är en avspegling av det liv man själv lever. Och mycket av tjusningen med filmerna 

är just deras magiska inslag.  

Masskulturen bildar ändå en del klichéer och stereotyper som kan förstärka det samhälleliga 

förtrycket (avsnitt 2.2.1.). I det här fallet är det stereotyper om genus och om hjältar som skapar 

bilder av hur samhällets verkliga människor ska vara, eller i alla fall vad de ska sträva efter att 

efterlikna. Det kan bli ett förtryck för att människor inte tillåts att vara sig själva, utan måste 

sträva efter att bli det här idealet. Men det är inte bara kulturens fel. Medierna förmedlar, 

representerar och förstärker ”bara” redan förekommande föreställningar (ideologier) om manligt 

och kvinnligt, samt om hjältar/skurkar, de skapar inga nya. Alltså finns idealen redan i samhället, 

och medierna speglar bara vad tidsandan håller för sant, enligt Kracauers analys. Men de har ändå 

en viktig roll eftersom de cementerar åsikterna genom att inte reflektera över alternativa 

ideologier. 

 

Vi har tidigare nämnt hur det finns två olika sidor av alla berättelser, och att det finns olika 

begrepp för att benämna dem. De begrepp vi nämnt är sujett och fabel, samt historia och diskurs 

där den förstnämnda i båda paren alltså är själva den ytliga berättelsen och den sistnämnda 

uttrycker mer vad som ligger under berättelsen, vad den egentligen vill säga. Detta har relevans 

för oss eftersom det är i fabel- eller diskursnivån vi finner de ideologier om genus och stereotyper 

vi söker efter. Det är här det får relevans hur karaktärerna ser ut och hur de beter sig, eftersom 

det görs en tolkning och en koppling till oss som mottagare genom det specifika budskap man 

vill ge.  

 

Vi har sett att det både går att finna modernare kvinnor och mer förlegade sådana i våra fyra 

filmer. Att könsrollerna i Disneys filmsagor speglat både det traditionella mönstret och tidens nya 
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vindar är dock knappast förvånande (Rönnberg, 1999:40). Många av Disneys filmer tillkom för 

mer än ett halvsekel sedan och bygger oftast på ännu äldre förlagor. Egentligen är det först med 

Bernard och Bianca (1977) som 1960-talets debatt får ett tydligare genomslag, för att utmynna i en 

alltmer ökande tjejkamp under 1990-talet. Men eftersom filmerna fortfarande är populära, är det 

ändå viktigt att reflektera över vad för bild av människor som de representerar. Snövit är i våra 

ögon jämförelsevis gammalmodig och det är ganska lätt att genomskåda filmens tankar om 

kvinnor. De andra filmerna har lite nyare diskurser om genus att erbjuda, där inte kvinnan är 

hjälplös och passiv, utan själv tar beslut och handlar för att hennes drömmar ska gå i uppfyllelse. 

Dock så har vi konstaterat att det i grund och botten ändå är samma motiv som driver alla våra 

hjältinnor, nya som gamla, och det är att finna sin någon att älska och gifta sig med. Sedan kanske 

sjöjungfrun Ariel är lite mer framåt än till exempel Snövit till karaktären, men i slutändan handlar 

det ändå bara om kvinnan som underordnad mannen, hon måste finna en man att älska och som 

förhoppningsvis älskar henne tillbaka.  

Det måste sägas att de barnfilmer som diskuteras här inte alltid följer det typiska mönstret som 

redogjorts för i teoriavsnittet om genus och könsrepresentationer. Många av filmernas hjältinnor 

är prinsessor eller på annat sätt privilegierade, så de behöver inte vara hemmafruar. De drömmer 

dock allihop som sagt om den stora kärleken, och det är deras främsta mål. Man får dessutom 

aldrig reda på vad som händer med dem efter att de fått sin drömprins. Om de blir hemmafruar 

då, eller får fortstätta leva med hembiträden och dylikt, vilket inte skulle vara helt otroligt i 

verkligheten, då alla skildrade faktiskt tillhör en högre klass, ofta kunglig. Det enda undantaget 

från detta är Belle i Skönheten och Odjuret som är en enkel flicka, som dock kommer upp sig i 

samhället när hon gifter sig med den omvandlade prinsen. Dock vet vi redan att Odjuret, som 

hon gifter sig med, har en mängd tjänstefolk, vilket då kan innebära att Belle kan ägna sin tid åt 

sin favoritsyssla, läsa böcker, istället för att diska.  

Kvinnorna i samtliga filmer är väldigt lika till utseende och till sättet. De är små och späda 

med både ett vackert yttre och inre. Snövit är dock lite annorlunda än de övriga tre då hon är 

hjälplös och inte klarar sig särskilt bra själv. Hon är inte lika handlingskraftig som de andra, vilka 

kommer fram till egna beslut, och själva genomför dem. Belle, Ariel och Fiona kan man lättare 

kalla hjältinnor än ynkliga Snövit, då de klarar sig bättre på egen hand och kan slåss och kämpa. 

Belle räddar modigt sin far från Odjuret, Ariel beger sig ensam till sjöhäxan vilket kan ses som 

både dumt och modigt, och Fiona slår ner ett gäng killar i skogen helt själv. Men lilla Snövit 

däremot gör ingenting av detta slag utan bara ställer till det för sig själv då hon är alldeles för naiv 

för att inse att inte alla vill henne gott. Enligt Rönnberg (1999:80) handlar det för flickor dock 

inte bara om att visa upp så kallade kvinnliga attribut som skönhet och moderlighet, utan de ska 
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även demonstrera självständighet, rättvisa och oräddhet. Och av 1990-talets tonårskillar krävs det 

inte så mycket muskler som hjärta och hjärna. Alltså den mjuka sidan som vi talat så mycket om.  

 Vad gäller filmernas manliga hjältar, är de inte riktigt så nära verkligheten som man kan 

hoppas, eller som Briggs & Cobley påstår (avsnitt 2.1.2.). De följer också en slags idealbild av en 

man, både genom yttre och inre egenskaper. De är allihop snygga, vältränade, men inte medvetna 

om det. Alltså inte skrytiga och stöddiga, utan ödmjuka och älskliga och villiga att offra allt för 

den kvinna de älskar. Men man kan ändå säga, att den manlige hjälten i film idag inte längre är 

den helt igenom macho man som vi såg på 1980-talet och innan, utan har ofta också en känslig, 

tankfull eller omvårdande sida, vilket visar sig i speciella (ofta korta) stunder i filmerna. De 

kvinnliga rollerna har i takt med detta också blivit tuffare.  

 

En slutsats om filmernas skurkar är att de inte kan se ”normala” eller fina ut. De behöver någon 

slags markör som visar publiken att de inte är att lita på. Den här markören är ofta en brist, en 

missbildning eller ett handikapp, vare sig det handlar om en yttre eller en inre sådan. Som 

exempel på yttre ser vi den onormalt korte prins Farquaad i Shrek, och som exempel på inre 

brister ser vi Gaston i Skönheten och Odjuret och hans stora ego. Ursulas brist är hennes utseende, 

och Drottningen i Snövit och de sju dvärgarna visar sin ondska genom sin uppsyn och sina speciella 

mörkt färgade kläder. Argumentet att alla skurkar är fula passar inte in på henne, eftersom hon 

länge är skönast i sitt land. Men hon är ändå inte skön eller vacker på det sätt som hjältinnorna är. 

Även om hon är smal och har fina anletsdrag så är hela hennes uppenbarelse mörk och 

olycksbådande. Och senare i filmen, när hon förvandlar sig själv till en häxa, känns det mer som 

att hon har tagit sin rätta skepnad.  

Märkbart är att ondskan ofta straffar sig själv, den onda drottningen i Snövit och de sju dvärgarna 

faller till sin död, Gaston i Skönheten och odjuret likaså. Varför det ser ut så här är förmodligen just 

för att hjälten/hjältinnan är för god för att döda någon, det passar inte in i hans/hennes image. 

 

Det finns i alla fall en hel del stereotyper om hjälten/det goda och skurken/det onda att finna i 

de tecknade filmer vi analyserat. En slutsats man kan dra är att filmerna har ganska stela 

karaktärer, det sker inga utvecklingar i deras personligheter. Är man god så är man god, och är 

man ond så är man ond. Världen är oföränderlig och utan gråzoner.  

Vad gäller genus finns det också en hel del slutsatser att dra. Dessa slutsatser hänger också 

delvis samman med temat om skurk och hjälte. Hur kvinnor respektive män framställs hänger till 

stor del samman med om de är skurkar eller hjältar/hjältinnor. Det som skiljer de kvinnliga 

skurkarna från hjältinnorna är deras sminkning. Skurkarna har alltid ganska markerat smink, med 
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till exempel skarpt röda läppar eller kolsvart markerade ögon. Hjältinnorna är snarare naturligt 

söta eller vackra. Skurkarna ska heller aldrig vara någon förebild för hur man tänker sig att en 

kvinna (eller flicka) ska vara. Därför kopplas oftare bilden av hjältinnan till bilden av kvinnlighet i 

filmen. Om man ser på männen så är det samma sak. Hjältarna företräder den önskade bilden av 

den perfekta mannen, medan skurkarna (även om de inte är helt olika hjälten i Gastons fall) har 

någonting som gör dem icke-önskvärda. Farquaad förlöjligas genom sin extrema korthet (även 

om han aldrig refereras till som dvärg) och Gaston gör sig icke-önskvärd genom sitt enorma ego 

och sina förlegade åsikter om kvinnor och världen överhuvudtaget.  

 

6.1. Diskussion om arbetet 

Undersökningen har varit väldigt intressant att genomföra. Det tråkiga var bara att då tiden inte 

räckte till fick vi begränsa oss till den del att vi endast tittade på filmerna och inte fick undersöka 

dess påverkan på barn och så vidare. Men vi lyckades ändå komma fram till vissa resultat när det 

gällde vad det var som visades. 

Vad som kan konstateras är att de flesta Disneyfilmer är relativt lika varandra både till 

handling och till utseende. Elementen återkommer från film till film, när det gäller hjälte, skurk 

och så vidare. Men samtidigt kan man se skillnader med tiden, förändringar sker ständigt, och 

givetvis följer filmerna de förändringar som sker i samhället. Filmer med förlegade värderingar 

skulle inte sälja så bra, vilket är bolagens främsta intention. Hur det kommer att se ut i framtiden 

kan man inte säga med säkerhet, men vi vet i alla fall att filmerna blivit mer moderna, och som 

det verkar även mer mogna, och mindre till för endast barnen. Allt talar för att denna utveckling 

kommer att fortsätta. Om samhället förändras, förändras också de filmer som produceras i det 

samhället.  

 

Förslag på framtida forskning är att antingen ta med barn i undersökningen, alltså titta på 

receptionsanalys, hur de tar emot det som visas och på vilket sätt det kan tänkas påverka dem. 

Här skulle man kunna få fram många intressanta aspekter, men vi ansåg att vi inte hade tiden till 

detta. Det hade inneburit flera intervjuer och mycket annat som inte hade hunnits med på den tid 

en c-uppsats är förlagd till.  

 Man skulle även kunna jämföra filmer från olika årtionden, titta på hur de sett ut förr och hur 

det ser ut nu. Vad är det som har påverkat? Vilka förändringar i filmerna kan man spåra vidare till 

samhällsförändringar, hur har attityder och värderingar förändrats över tiden och hur speglas det i 

filmerna?  
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