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Abstract 

Lina Ohlsson (2017). Prinsessor i förvandling: En komparativ studie av bröderna Grimms 

Snövit, Disneys Snövit och de sju dvärgarna och Disneys Frost. Svenska, Självständigt 

arbete, avancerad nivå, inriktning 4-6, A-nivå, 15 högskolepoäng 

VT 2017. 

 

I den här uppsatsen gör jag en komparativ analys av bröderna Grimms version av folksagan 

Snövit, Disneys film Snövit och de sju dvärgarna och en av Disneys senaste filmer, Frost. 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur bilden av prinsessor har förändrats över tid, 

det vill säga vilka skillnader och likheter det finns mellan de kvinnliga karaktärerna. Fokus 

ligger alltså på Snövit i folksagan Snövit, Snövit i filmen Snövit och de sju dvärgarna och 

Elsa i filmen Frost.  

 

Analysen visar att när folksagan Snövit adapteras till film ändrades handlingen en del, filmen 

är mer barnvänlig och många scener är borttagna och ersatta med andra. Filmen precis som 

sagan handlar dock om Snövits skönhet och om drottningens avundsjuka. Snövit och de sju 

dvärgarna är Disneys första färglagda långfilm och Frost är en av de senaste. Förändringen 

av prinsessorna är stor. Snövit är passiv och klarar sig på grund av andra. Elsa är en 

självständig kvinna som klarar sig på egen hand, vilket speglar hur kvinnosynen förändrats. 

 

Nyckelord: Snövit, Snövit och de sju dvärgarna, Frost, Adaption, Prinsessor, Grimm, Disney, 

Könsnormer 
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1. Inledning 
Disneys filmer har i många år blivit kritiserade för att de innehåller många stereotypa 

könsroller. Prinsessorna ska vara vackra och smala medan prinsarna ska vara modiga och 

muskulösa. Prinsarna ska framställas som riktiga hjältar där deras uppgift är att rädda 

prinsessan. I många av Disneys filmer framställs kvinnorna som de passiva och prinsarna som 

de aktiva.  

 

I Lgr 11 (Skolverket, 2011, s. 8) står det att skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors 

och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i 

skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras 

uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka 

traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin 

förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. 

 

I Lgr 11 (2011, s. 42) står det även att undervisningen ska bidra till att elever utvecklar 

kunskaper om, och ges möjligheter att reflektera över, jämställdhet och arbetsfördelning i 

hemmet. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de 

värden som skolan ska gestalta och förmedla. 

 

Många av Disneys filmer är baserade på äldre sagor från kända författare. Filmen Snövit och 

de sju dvärgarna är baserad på Jacob och Vilhelm Grimms version av folksagan om Snövit 

som först publicerades 1812. Filmen Frost är inspirerad av sagan Snödrottningen skriven av 

H.C. Andersen 1845. Många av sagorna är skrivna på 1800-talet medan Disneys filmer är 

producerade på 1900-talet och 2000-talet. Under centralt innehåll i Lgr 11 (2011, s. 188) står 

det att eleverna ska lära sig om skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och 

filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Elever ska få ta del av och lära sig hur 

livet var förr och nu genom barnlitteratur och genom filmer. Berättelsen och filmen om Snövit 

och filmen Frost är bra exempel på skildringar av förr och nu och eleverna får även 

perspektiv på hur kvinnor sågs och framställdes då och jämfört med nu.  

 

I Lgr11 (2011, s. 7) står det under skolans värdegrund och uppdrag att skolan vilar på en 

demokratisk grund. Vilket innebär att skolor ska aktivt främja jämställdhet mellan könen och 
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motverka alla former av kränkande behandling av elever. Lärarna ska skapa en jämställd 

miljö mellan pojkar och flickor och alla ska få samma förutsättningar oavsett kön. 

 

Varför mitt valda ämne blir så intressant att undersöka är för att skolan aktivt ska arbeta för att 

främja kvinnor och mäns lika rätt och lika möjligheter, läraren ska skapa en jämställd miljö 

mellan pojkar och flickor och alla elever ska få samma förutsättningar oavsett kön. Disneys 

filmer har setts av många barn runt om i landet och det är just dessa punkter som de har blivit 

kritiserade för. Framförallt könsuppdelning och normen på hur en prinsessa och prins ska bete 

sig och hur de framställs. Eftersom barn i alla åldrar tittar på dessa filmer finns det en stor risk 

att barn blir påverkade av Disneys verklighet.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att belysa hur prinsessor har förändrats över tid.  

Jag kommer att granska och jämföra Snövit i folksagan Snövit (1926), Snövit i filmen Snövit 

och de sju dvärgarna (1937) och jämföra dem med karaktären Elsa i filmen Frost (2013). Jag 

kommer att undersöka likheter och skillnader mellan karaktärerna och hur de har förändrats 

genom åren. Fokus kommer att ligga på hur de beskrivs utseendemässigt i sagorna och vilka 

egenskaper som framställs. Jag kommer även titta på prinsessans relation till prinsen.    

 

1.2 Frågeställning 

• Hur porträtteras prinsessorna i sagan/filmerna och vilka likheter och skillnader finns 

mellan prinsessorna? Jag kommer att fokusera på prinsessornas utseende, egenskaper 

och relation till prinsen. 

 !
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1.3 Disposition 

Första delen av denna studie är en metoddel där metoden som används för att nå fram till 

resultatet beskrivs. Därefter presenterar jag den tidigare forskning jag använt mig av och en 

resumé av de tre verken. Efter detta följer själva analysen. Uppsatsen avslutas med en slutsats 

och en diskussion kring studien.  
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2. Metod 
I min uppsats har jag valt en komparativ analysmetod, där jag jämför folksagan Snövit, 

Disneys film Snövit och de sju dvärgarna och en av Disneys senaste filmer Frost. Thomas 

Denk beskriver i Komparativ analysmetoder (2012, s. 12) att en komparativ metod är en 

metod där man jämför och studerar likheter och skillnader och det måste vara minst två verk 

som behandlas. Den här metoden är mest passande eftersom jag kommer att jämföra tre 

karaktärer med varandra. Jag kommer att beskriva och analysera skillnader genom 

jämförelser. För att få fram den information som är av värde för min uppsats kommer jag 

granska sagan och filmerna noggrant. Jag kommer att undersöka hur karaktärerna beskrivs 

och framställs till utseende och personlighet, stereotypa könsmönster och hur handlingen 

utspelas. Jag kommer även titta på hur prinsessornas utseende påverkar vad som sker i 

handlingen. Jag kommer att ta hänsyn till att karaktärerna synliggörs i olika medier. I film kan 

man till exempel arbeta med ljud och här ses karaktärerna i bild medan man i sagan endast 

kan avläsa hur Snövit ser ut genom den skriftliga beskrivningen som kan vara kortfattad. 

 

2.1 Adaption 

Phyllis Frus och Christy Williams menar i Beyond adaption: essay on radical transformations 

of orginal works (2010, s. 3) att med adaption menas att man överför en berättelse från ett 

medium till ett annat, till exempel från bok till film. Som i detta fall från folksagan Snövit till 

filmen Snövit och de sju dvärgarna. De menar att en adaption har skapats när man kan känna 

igen och ser en tydlig relation mellan verken i de två medierna.  

 

Filmen Frost är enbart löst baserad på sagan Snödrottningen (1845) skriven av H. C 

Andersen, handlingen skiljer sig för mycket för att man ska kunna kalla det en adaption. Frost 

är istället en transformation. Frus och Williams (2010, s. 3) beskriver transformation som där 

det skett en drastisk förändring av källtexten. En transformation är inspirerad av en text 

medan en adaption är baserad på en text. De beskriver en transformation så att i många fall 

kan titeln på det nya verket ändras som till exempel från Snödrottningen till Frost (s. 4). 

Eftersom texten inte behöver styras allt för mycket av källtexten kan handlingen göras om och 

även karaktärerna.  
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2.2 Urval 

Jag valde det här uppsatsämnet eftersom Disney har producerat många kända filmer som har 

nått en bred publik under många årtionden. En stor del av alla barn i Sverige vet vad Disney 

är och har någon gång sett någon av dess filmer. Disney har blivit väldigt kritiserat för deras 

stereotypa uppdelning mellan kvinnor och män. Hur könen kommuniceras är ett viktigt och 

högaktuellt ämne i dagens samhälle. Disneys filmer är riktade till barn vilket innebär att det är 

just barnen som får ta del av filmernas stereotypa vinklingar av könen. Det finns många 

artiklar och studier som beskriver hur Disneys syn på kön och utseende påverkar barn. Helene 

Olsson och Shpresa Salihu skriver i sin studie Disneys sagor – en värld kantad av stereotyper 

(2010, s. 6) om att Disneys filmer är fyllda med stereotypa handlingar som påverkar barn och 

ungas värderingar negativt. De tar även fram kritik mot filmerna där de menar att barn har 

svårt att skilja på film och verklighet. Vilket då kan påverka deras syn på människor i den 

verkliga världen (s. 16). Disney Company har även blivit kritiserade för att vara rasistiska (s. 

 6). 

 

Jag har valt att fokusera på tre verk. Jag ville ha en film som är en av Disneys äldsta och som 

innehåller en kvinnlig protagonist som är en prinsessa. Vilket då blev Snövit i filmen Snövit 

och de sju dvärgarna eftersom det är den första tecknade långfilmen i färg (Lindholm, 2009). 

Jag valde även folksagan om Snövit för att jämföra karaktärerna och se hur de har förändrats. 

Folksagan om Snövit är från början utgiven för en annan publik än vad filmen är. Folksagan 

var skriven för vuxna och Disneys film är en familjefilm.  

 

För att sedan kunna jämföra Snövits karaktär med en annan prinsessa och för att få så stor 

variation och förändring som möjligt valde jag en av Disneys senaste filmer, Frost. Elsa är en 

väldigt omdiskuterad karaktär eftersom hon skiljer sig mycket från tidigare prinsessor i 

Disneys sagor. Frost är även ett intressant val av film eftersom det är den första Disneyfilm 

som är regisserad av en kvinna.  

 

Folksagan Snövit är utgiven av bröderna Jacob och Wilhelm Grimm (1785-1863 respektive 

1786-1859). Bröderna skrev inte själva sina sagor utan samlade in från folket. Den första 

samlingen utgavs 1812. och den sista omarbetade versionen, som räknas som den definitiva, 

1857 (Bonnier Carlsen u.å.). Jag har använd mig av en svensk urvalsvolym från 2015 som är  

ett faksimil av en utgåva från 1926. Boken är översatt av Elisabeth Björklund.  

!
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Walt Disney (1901-1966) är grundare av Walt Disneys Company. Disney gav ut Snövit och de 

sju dvärgarna 1937 vilket är deras första tecknade långfilm i färg (The Walt Disney Company 

u.å.). Jag har använt mig av den svenska VHS versionen från 1994 av regissören David Hand.  

 

Filmen Frost bygger mycket fritt på sagan Snödrottningen (1845) skriven av den danska 

författaren H. C Andersen. (Cunningham, 2014). Frost är även den producerad av Walt 

Disney Company. Filmen är från 2013 och är regisserad av Jennifer Lee och Chris Buck.  

 

I samtliga tre fall har jag valt att använda mig av svenska versioner eftersom det är dessa som 

elever i årskurs 4-6 mest sannolikt kommer att möta.  
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3. Tidigare forskning och begrepp 
Nedan kommer tidigare forskning om genus, könsroller och en beskrivning av hur Disney 

framställer män och kvinnor i filmerna. Fokus kommer att ligga på att studera genus hos de 

kvinnliga huvudkaraktärerna (Snövit i folksagan och filmen om Snövit och Elsa i Frost). 

Även en förklaring av vissa begrepp som min uppsats kommer att handla om.  

 

3.1 Tidigare forskning 

Mia Adessa Towbin, Shelley A. Haddock, Toni Schindler Zimmerman, Lori K. Lund & Litsa 

Renee Tanner i artikeln Images of Gender, Race, Age, and Sexual Ordination in Disney 

Feature-Length AnimatedFilms (2008, s. 35) menar att Disneys filmer är skapade enbart efter 

normer, hur saker bör se ut och hur saker bör vara. Vilket kan påverka barns syn på vad som 

är normalt eller inte. Prinsessorna framställs som mycket vackra och deras mål i livet är att 

finna drömprinsen som de sedan ska gifta sig med. I Snövit och de sju dvärgarna (1937), 

Törnrosa (1959) och Askungen (1950) framställs prinsessorna som väldigt passiva och de 

väntar på att en prins ska komma och rädda dem. Det är inte förrän i Disneys film Modig 

(2012) som prinsessan blir mer självständig och aktiv, hon klarar sig själv utan att någon tar 

hand om henne.  

 

Towbin et al. (2008, s. 30 & s. 31) har listat vad det i Disneys filmer innebär att vara kvinna. 

De nämner först att i Disneys äldre filmer värderas prinsessornas utseende högre än deras 

intellekt. Deras karaktärer framställs oftast som passiva och hjälplösa som behöver lyftas upp 

med hjälp av en manlig karaktär. I senare filmer som Aladdin (1992) och Mulan (1998) 

värderas både deras utseende och deras intellekt. Kvinnorna är även mer självständiga än i de 

tidigare filmerna. Kvinnornas utveckling fortsätter och i filmerna Pocahontas (1995) och 

Tarzan (1999) värderas deras intellekt högre än deras utseende. I Pocahontas värderas hennes 

kultur och hon framställs som en klok och stark kvinna. I dessa två filmer är heller inte 

giftermål ett dominerande tema. Towbin et al. (2008, s. 30) nämner också att Disney 

framställer överviktiga kvinnor som fula, elaka och ogifta. De porträtteras negativt som till 

exempel häxan Ursula i Den lilla sjöjungfrun (1989).  

 

Towbin et al. (2008, s. 29 & s. 30) listar även hur Disney framställer de manliga karaktärerna. 

De menar att män uttrycker sina känslor genom sin fysiska styrka. I många av Disneys filmer 

uttrycker de manliga karaktärerna ilska genom att kasta saker runt omkring sig. I Skönheten 
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och odjuret (1991) använder den manliga karaktären Gaston våld för att få den kvinnliga 

huvudkaraktären Belles uppmärksamhet. I några av Disneys senare filmer uttrycker de 

manliga karaktärerna fysiskt våld för att uttrycka sina känslor. Det finns även inslag av 

verbala uttrycksformer. En annan punkt på listan de tar upp är att de manliga karaktärerna inte 

har kontroll över sin sexualitet. De blir helt förtrollande av prinsessans skönhet. I Filmen 

Snövit och de sju dvärgarna (1937) ser prinsen Snövit när hon ligger död i sin glaskista, det 

enda han ser är hennes utseende, han bli förtrollad av henne och övertalar dvärgarna att få ta 

med sig kistan.  

 

Susanne Gillberg och Sonia Mesrouj skriver även de i deras examensarbete Jungfru i nöd 

(2016, s. 6) om hur prinsessor porträtteras. De beskriver att de flesta av Disneys prinsessor är 

födda i en fiktiv värld, deras skönhet är stereotyp och deras godhet porträtteras som 

undergiven och passiv.  

 

Dawn Elizabeth England, Lara Descartes och Melissa A. Collier-Meek (2011) har genomfört 

en undersökning som heter Gender role portrayal and the Disney Princesses där de tittar på 

hur manliga och kvinnliga karaktärer framställs i Disneys filmer. Resultaten av 

undersökningen påminner mycket om Torwins et al resultat. De stereotypa drag de lyfter fram 

är att de kvinnliga karaktärerna ofta är fysiskt svaga, visar känslor, är utseendefixerade, 

omhändertagande, kärleksfulla m.m. (s. 559). De beskriver Snövit också, som de anser 

traditionella feminina drag: tillgiven, rädd och omsorgstagande (s. 562). De skriver även att i 

filmen Snövit och de sju dvärgarna förväntas kvinnan att sköta hushållet. Männen förväntas 

varken städa eller tvätta. Det visas när Snövit kliver in i dvärgarnas stuga och hon antar att det 

inte bor någon mamma där eftersom det är stökigt och smutsigt (s. 563).  

 

Malin Hermansson skriver i examensarbetet Från Snövit till Frost (2015) att Disney har i sina 

filmer bristande skildringar av verklighetstrogna kvinnliga relationer. Hon menar på att 

Disney missar att representera viktiga delar av unga kvinnors liv i sina filmer, som till 

exempel vänskapsrelationer (s. 29). Hon nämner även att relationen till barnets moder är 

viktig i barnets uppväxt, trots det har inte modern en betydande roll i Disneys filmer. Men den 

film som tydligt visar en kvinnans relation till en annan kvinna är filmen Frost där 

syskonrelationen är det mest centrala i filmen. (s. 29-30).  
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Hermansson (2015, s. 25) tar upp att i de äldre Disneyfilmerna som till exempel Snövit och de 

sju dvärgarna så visas Snövits kvinnlighet genom hennes moderlighet, hon tar hand om 

hushållet. Men i de senare Disneyfilmerna skildras inte kvinnorna som moderliga och 

omhändertagande. I Frost skiljer sig inte Annas sätt att vara från de manliga karaktärerna. 

Hon menar att detta beror på att kvinnor nu för tiden tar mer plats i samhället och då skildras 

de på annat sätt i filmerna. 

 

Frost är den första Disneyfilmen som är regisserad av en kvinna. Den hade stora framgångar 

och nådde en stor publik. Det kan bero på att filmen skiljer sig mycket från andra Disney 

filmer och att den även är regisserad av en kvinna. Filmens nytänk kan också bero på att 

samhället har förändrats vilket även då filmerna gör (Hermansson 2015, s. 27). 

 

Andreas Jonsson (2014, s. 33) skriver i sitt examensarbete Bland soldater och prinsessor att 

både Elsa och Annas karaktärer i filmen Frost får representera hur kvinnor ska uppföra sig 

genom en feministisk synvinkel. Båda tjejerna tar plats och har kontroll över sina egna liv. 

Dock lever inte handlingen alltid upp till det utan tjejerna får flera gånger under filmen hjälp 

från en manlig karaktär.  

 

3.2 Begrepp 

Här nedan förklaras olika begrepp såsom genus och normer som är viktiga för uppsatsen. 

Dessa begrepp är viktiga i min uppsats eftersom min analys kommer handla en hel del om 

normer, inte minst när det gäller genus, som de olika verken förmedlar. Därför kan det vara 

bra att här medge vad jag avser med dessa begrepp.  

 

Magdalena Hulth, Hedda Schönbäck och Per Gustavsson redogör för i boken Hur gör 

prinsessor (2014, s. 9) att normer är idéer och uppfattning om vad som i samhället anses vara 

normalt. Normer är något som kan te sig olika i olika situationer. Det finns normer i samspel 

mellan människor, både i samhället och på individuell nivå. Normer kan finnas till exempel 

på vad man ska säga och hur man ska bete sig, även hur man ser ut. Vissa normer är utbredda 

och vissa är mer lokala. Det betyder att normer kan skilja sig väldigt mycket beroende på 

situation och plats. Normer förändras också beroende på när och vilken tid det är. Normer blir 

oftast synliga när man överskrider dem och folk reagerar på handlingar. De ger exempel att 
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om en prinsessa beter sig som den ska, klär sig i rosa klänningar och kammar håret så är det 

ingen som reagerar och ingen norm har brutits. 

 

Gun Leander (2004, s. 33) menar även hon i boken Könets kemi att det inte är bara det 

biologiska som påverkar skillnader mellan män och kvinnor utan även kulturen. Hon menar 

att genusföreträdarnas idé är att alla föds lika och att det är miljön och uppfostran som skapar 

könen. Hennes slutsats är att skillnaderna mellan könen skapas både av biologin och av 

samhället.  

 

Yvonne Hirdman (2001, s 11) beskriver genus som ett begrepp som står för våra 

föreställningar, normer och/eller tankar om kön och könsroller. Hon beskriver också att genus 

inte bara är ett begrepp utan ett teoretiskt perspektiv, ett verktyg som ger möjlighet att studera 

hur människor själva formar sig till män och kvinnor och hur dessa formeringar påverkar 

människors livsvillkor. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



!
!

15!
!

4. Resumé  
 

4.1 Snövit av bröderna Grimm  

Snövit lever ihop med sin styvmor som även är landets drottning. Drottningen äger en magisk 

spegel där hon varje dag frågar vem som skönast i landet är. Spegeln svarar vanligtvis att det 

är drottningen, men en dag svarar den “Snövit”. Drottningen blir ursinnig och beordrar en av 

jägarna att leta rätt på Snövit och döda henne, som bevis ska han komma tillbaka med Snövits 

lungor och lever. Jägaren hittar Snövit och hon ber på sina bara knän att han ska låta henne 

vara. Enbart för att Snövit är så vacker så kan han inte med att döda henne och väljer i stället 

att döda en hjort. Snövit fortsätter fly ut i skogen och kommer fram till en liten stuga. När 

mörkret faller kommer de sju dvärgarna hem som bor i stugan och undrade vem som ligger i 

deras sängar. De tycker hon är vacker och låter henne sova vidare. På morgonen vaknar 

Snövit och blir livrädd för de sju dvärgarna. Snövit får bo kvar i stugan om hon sköter 

hushållet.  

 

Spegeln svarade fortfarande att Snövit är skönast i landet. Eftersom jägaren har misslyckats 

med sitt uppdrag tar drottningen tag i det med egna händer. Hon går till dvärgarnas stuga 

utklädd till en månglerska som säljer silkessnören till livstycken. Snövit provar ett och 

drottningen knyter åt så hårt att Snövit inte får någon luft. Dvärgarna kommer hem och ser 

henne livlös och de lyckas återuppliva henne. Drottningen frågar återigen vem som skönast i 

landet är och spegeln svarar fortfarande Snövit. Drottningen blir rasande och förgiftar en kam. 

Hon går tillbaka till huset och sätter en kam i Snövits hår, Snövit blir genast förgiftad och 

faller till marken. Drottningen går återigen hem och frågar spegeln vem som skönast i landet 

är och spegeln svarar Snövit. Hon förgiftar då ett äpple, går tillbaka till stugan och lurar 

Snövit att äta det. Sedan återvänder hon till spegeln och denna gång svarar den ”du, min 

drottning”. Dvärgarna hittar åter igen Snövit livlös och gör allt för att återuppliva henne men 

hon är död och de placerar henne i en glaskista. En dag kommer en prins förbi och vill köpa 

kistan, dvärgarna säger att den inte är till salu, inte ens om de får guld. Men dvärgarna tycker 

synd om prinsen så de ger bort kistan med Snövit i. Han bär hem kistan men snubblar så att 

äpplet åker ur Snövits hals och vaknar. Sedan gifter sig prinsen och Snövit med varann och 

drottningen blir bjuden på tillställningen. Där sätter de på henne ett par glödande skor och hon 

tvingas dansa i dem tills hon stupar. 
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4.2 Snövit och de sju dvärgarna av Disney 

Snövit är en vacker flicka som bor med sin styvmor som är rikets drottning. Hon arbetar på 

slottet och tar hand om hushållet. I början av handlingen stöter hon på prinsen och hon 

reagerar med att springa in i slottet. Varje dag frågar drottningen den magiska spegeln vem 

som skönast i landet är. Spegeln svarar drottningen, men en dag svarar spegeln att Snövit är 

den skönaste. Drottningen blir rasande och beställer ett mord på Snövit. Hon anlitar en jägare 

för att fullfölja mordet och ta med sig Snövits hjärta tillbaka. Jägaren jagar ut Snövit i skogen 

men ångrar sig och tar med ett djurhjärta i stället. Snövit flyr ut i skogen och hittar en liten 

stuga där sju dvärgar bor. Inne i stugan är allt i miniatyr, möblerna är små och Snövit tycker 

det är väldigt smutsigt. Hon är trött och hungrig efter flykten så hon bestämmer sig för att 

sova i de små sängarna. Nu är drottningen är lurad och nöjd och frågar spegeln igen vem som 

skönast i landet är. Spegeln svarar fortfarande Snövit och berättar att jägaren tog med ett 

djurhjärta tillbaka och att Snövit lever med de sju dvärgarna i en stuga i skogen. Drottningen 

tar saken i egna händer och förgiftar Snövit med ett äpple så att Snövit ramlar ihop och dör. 

Dvärgarna jagar iväg drottningen till ett stup där hon ramlar ner och dör. Dvärgarna vill inte 

begrava Snövit så de lägger henne i en glaskista. Prinsen får reda på att en ung prinsessa 

ligger i en glaskista och åker dit och kysser henne. Snövit vaknar och de gifter sig och lever 

lyckliga i alla sina dagar. 

 

4.3 Frost av Disney  

Filmen utspelar sig i det fiktiva kungariket Arendal, där de två prinsessorna och systrarna Elsa 

och Anna lever. Elsa har en magisk kraft som gör att allt som hon rör vid fryser till is. Hon 

har svårt att kontrollera sin kraft och när hon blir arg eller upprörd så får hon ännu svårare att 

kontrollera den och blir då en fara för andra. En dag när de är små råkar Elsa skada Anna med 

sin kraft och hennes föräldrar väljer då att låsa in henne i ett rum på slottet tills hon kan 

kontrollera krafterna.  

Dagen då föräldrarna förolyckas i en sjöolycka får hon komma ut ur rummet eftersom det är 

hon som står på tur i tronföljdsordningen. Elsa och Anna möts igen efter många år isär vilket 

gör att de är som främlingar för varandra. På kröningsdagen träffar Anna en prins vid namn 

Hans och de bestämmer sig direkt för att gifta sig. Anna ber Elsa om lov för ett giftermål, Elsa 

reagerar med ett känslomässigt utbrott och råkar avslöja sin kraft för alla på festen och staden 

börjar förvandlas till ett islandskap. Därefter flyr Elsa iväg ut i skogen för att gömma sig, 
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Anna börjar sin sökning efter henne i hopp om att föra henne tillbaka och ta tillbaka 

sommaren. Anna finner henne i ett slott gjort av is. Prinsen som Anna var fast besluten att 

gifta sig med förråder båda systrarna genom att lura Elsa att hon har dödat Anna. Anna lever 

men är frusen till is, Elsa kramar om henne och förklarar hur mycket hon älskar sin syster 

vilket får Anna att tina. ”En äkta kärlekshandling kan tina ett fruset hjärta” utbrister 

Snögubben Olof. Anna blir istället förälskad i Kristoffer som har hjälpt henne att hitta Elsa 

och systrarna lever lyckliga i alla sina dagar och den eviga vintern försvinner.  

 

 

 

!  
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5. Analys 
Här följer en analys av de tre verken: Snövit, Snövit och de sju dvärgarna och Frost. Det jag 

tittar på är prinsessornas utseende, egenskaper och deras relation till prinsen.  

 

5.1 Snövit  
 

5.1.1 Utseende 

Snövits mamma önskar en dotter vit som snö, röd som blod och svart som ebenholts. Snövit 

föds enligt de önskemålen och det är även de enda beskrivningarna i hela sagan om hur Snövit 

ser ut. Hennes utseende och hennes skönhet är en viktig del i handlingen och det utgör även 

en stor del av handlingen. Det är på grund av hennes skönhet som drottningen vill ta livet av 

henne.  

 

Eftersom sagan är väldigt kort rymmer den inte mycket detaljbeskrivningar, bara en kort 

beskrivning av Snövits utseende i början av berättelsen. Sedan får man anta att hennes 

utseende förblir samma genom hela handlingen. Om hennes skönhet enbart hade suttit i 

utseendet hade bröderna Grimm tagit med mer om hur hon ser ut och hur andra uppfattar 

hennes utseende.  

 

5.1.2 Egenskaper  

Hur Snövit är som person står inte skrivet någonstans i sagan, utan det får tolkas utifrån 

hennes handlingar: moderlig, vänlig och naiv. I folksagan framkommer det att Snövit är ett 

barn. Hennes moderliga och vänliga sida visas när hon tar hand om dvärgarnas hus. Hon gör 

det med omsorg och på ett sätt som verkligen visar att hon bryr sig om dvärgarna. Hennes 

naiva sida kan uppfattas som korkad eller lättlurad. Men eftersom det framkommit att Snövit 

endast är ett barn och därav inte har samma konsekvenstänk som en vuxen människa så är det 

förståeligt att hon lät sig luras ett flertal gånger. Det är också intressant att drottningen låter 

sig hotas av ett barn. Drottningen är den person i deras rike som har den högsta makten och 

spegeln säger om och om igen att hon är vackrast i världen. Men sen en dag säger spegeln att 
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Snövit är den vackrast istället för drottningen och hon blir väldigt upprörd. Hon känner 

konkurrens med ett barn och den enda utvägen att bli av med Snövit är att göra slut på henne.  

 

I slutet av filmen gifter sig Snövit. Här kan det uppfattas som att hon är ett barn som gifter sig. 

Dock finns det inte någon tidsram av hur länge Snövit bodde hos dvärgarna, vilket betyder att 

Snövit kan ha hunnit växa upp och blivit vuxen när giftermålet genomförs.  

 

Den centrala problematiken i handlingen är konflikten mellan drottningen och Snövit. 

Drottningen lurar Snövit ett antal gånger att komma ut och titta på hennes varor som hon vill 

sälja till Snövit. Eftersom Snövit redan första gången blir lurad och nästan dödad borde hon 

förstå att drottningen som är utklädd till häxa är där för att lura henne igen och bara vill ta 

livet av henne. Hon är först tveksam och säger att dvärgarna sagt åt henne att inte gå ut ur 

stugan, för de vet att häxan är där för att lura henne och döda henne. Men ändå lyckas 

drottningen övertala henne att komma ut för att se varorna. Fast att hon vet att häxan är ond 

och att hon inte ska lita på henne, så går hon ut i alla fall. Hon blir nyfiken på vad häxan har 

att sälja: 

 

Hon knackade på. Snövit sträckte ut huvudet genom fönstret 

och sade: >> Jag får inte släppa in någon, de har de sju 

dvärgarna förbjudit mig.>> – >> Det gör mig alldeles 

detsamma>>, svarade bondkvinnan, >>mina äpplen blir jag nog 

av med ändå. Se här, jag ska ge dig ett.>> – >>Nej>> svarade 

Snövit, >>jag får inte taga emot någonting.>> – >>Är du rädd 

att bli förgiftad?>> frågade gumman; >>vänta, så skall du få se, 

nu skär jag äpplet mitt itu; den röda sidan kan du få, och den 

vita skall jag äta upp.>> Men äpplet var så förunderligt inrättat, 

att det bara var den röda sidan, som var förgiftad. Snövit fick 

lust att smaka på det vackra äpplet, och när hon såg, att 

bondhustrun åt av det, så kunde hon inte längre stå emot, utan 

räckte ut handen och tog den giftiga halvan.  

                                                               (Grimm 2015, s. 97-98) 
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Detta visar att Snövit är nyfiken och väldigt naiv. Hon vet att häxan är ond, hon vet att häxan 

har försökt döda henne tidigare och hon vet att dvärgarna varnat för att gå ut och träffa häxan 

igen. Ändå beslutar hon sig för att smaka på äpplet, hennes nyfikenhet tar över. Precis som 

tidigare försöker drottningen döda Snövit. Snövit tar chansen att ge igen på drottningen i 

slutet av berättelsen när hon hämnas genom att låta henne dansa runt i glödande skor.  

 

5.1.3 Relation till prinsen  

I folksagan färdas det en prins genom skogen, han får syn på kistan och frågar dvärgarna om 

han får köpa den: ”Låt mig få kistan, jag vill ge er vad ni begär för den” (s . 99). Men 

dvärgarna vill inte sälja den. Men när prinsen berättar att han inte kan leva utan att få se på 

Snövit bestämmer sig dvärgarna för att ge honom kistan. De bär iväg Snövit och då lossnar 

äppelbiten och hon vaknar. Hon frågar var hon är och prinsen svarar: ”Du är hos mig”. Han 

fortsätter med: ”Jag älskar dig över allt annat i världen. Följ nu med mig till min faders slott, 

så skall du bli min gemål” (s. 99). Prinsen blir förälskad i Snövit på grund av hennes vackra 

yttre. När hon vaknar berättar han att han älskar henne fast de aldrig förut har träffats. Snövit 

går med på giftermål och i sista delen av sagan gifter sig paret.  

 

 

5.2 Snövit och de sju dvärgarna  
 

5.2.1 Utseende 

Snövit tecknas som en söt flicka med svart, kort hår (om man jämför med andra 

Disneyprinsessor, som oftast har längre hår) med ett rött diadem. Hon har röda läppar och en 

smal kroppsbyggnad. I början av filmen har hon på sig en sliten och smutsig klänning och hon 

är ovårdad, förmodligen för att drottningen inte vill att hennes skönhet ska lysa igenom. 

Senare i handlingen när hon bor hemma hos dvärgarna har hon på sig en blå och gul vacker 

prinsessklänning som hon oftast porträtteras med på bilder av henne.  

 

När dvärgarna finner henne i deras sängar blir de rädda och vill att hon ska gå, men när de ser 

hur vacker hon är låter de henne stanna. ”Hon är väldigt vacker” säger en av dvärgarna och en 

annan tillägger: ”Hon är underskön, precis som en ängel” (35:03). Detta visar på att 

dvärgarnas syn på skönhet i detta fall endast baseras på hennes utseende, då de först ser henne 

när hon ligger och sover.   
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”Så vacker även i döden, att dvärgarna inte hade hjärta att begrava henne. De lade henne i en 

kista av glas och guld och turades om att vaka vid hennes sida” (1:18:44). Scenen då Snövit 

ska begravas vill inte dvärgarna att hon ska begravas i en kista nere i marken eftersom då kan 

de inte se henne, utan de lade henne i en glaskista så hon kan beskådas även efter sin 

bortgång. Detta visar på att Snövits yttre, alltså hennes vackra utseende har en stor betydande 

roll i handlingen.  

 

Filmens huvudfokus är Snövits skönhet som drottningen är väldigt avundsjuk på. Det 

viktigaste för drottningen är att just hon ska vara den skönaste i hela landet. När den magiska 

spegeln talar om för henne att Snövit är vackrast blir hon rasande och vill ta livet av henne. 

Detta visar  att det viktigaste för antagonisten drottningen är att vara vacker.  

 

Snövits skönhet baseras inte enbart på hennes utseende utan även på hennes inre. Oavsett om 

Snövit har på sig en trasig klänning, som hon bär i början av filmen, eller den vackra 

klänningen som hon sedan bär framstår hon som vacker. Spegeln talar hela tiden om att 

Snövit är den skönaste i landet. Det är alltså Snövit som person som är den vackraste i landet.  

Hennes skönhet har inte bara med hennes utseende att göra utan även med hennes inre och 

hennes egenskaper spelar en viktig roll i handlingen. 

 

5.2.2 Egenskaper 

Snövit är protagonisten i filmen och framställs som en snäll och omtänksam person. Hon är 

även väldigt reserverad och passiv. Hennes högsta dröm i livet är att finna en drömprins som 

hon kan leva lycklig med i alla sina dagar. Hennes mamma och pappa är avlidna så hon bor 

tillsammans med sin styvmor som är landets drottning i ett stort slott. Där får hon arbeta som 

piga; hon städar, tvättar och sköter om slottet. Det gör hon utan att klaga vilket visar hennes 

ödmjukhet. 

 

Hon är väldigt omhändertagande, detta visar sig när hon kommer till dvärgarnas stuga, hon 

tror att det enbart bor sju små barn där utan sin mamma. Hon antar att det inte bor någon 

mamma där eftersom stugan är väldigt stökig och skitig. När hon kommer in i stugan utbrister 

hon: ”Åh titta bara på spisen, den är helt övertäckt av damm. Åh titta spindelväv överallt, oj oj 

oj” (17:03). Hon fortsätter sedan med: ”Man kan ju tycka att deras mamma…. Åh kanske har 
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de ingen mamma. De kanske är moderlösa” (17:36). Detta visar hennes moderliga drag, och 

det är uppenbart att moderlighet här förknippas med att ta hand om hem och hushåll.  

 

5.2.3 Relation till prinsen  

I början av filmen städar Snövit på slottet och hon sjunger en sång om sin drömprins: ”Jag 

önskar, att prinsen jag har kär, ska komma, idag” (04:43). Just då kommer prinsen till slottet, 

Snövit blir så förvånad och chockad att hon springer in i slottet. Han sjunger till henne ”Här i 

mitt hjärta, finns bara du” (06:10).  

Snövit bekräftar senare sin kärlek till prinsen. När drottningen är utklädd och ska försöka lura 

henne äta äpplet. När Drottningen frågar om det är någon hon älskar, svarar hon: ”Ja, det finns 

någon” (1:14:26). Hon berättar även för den utklädda drottningen vad hon önskar sig mest i 

hela livet ”Jag önskar, jag önskar…. Sedan kommer han bära bort mig till sitt slott och vi 

kommer leva lyckliga i alla våra dagar” (1:15:15).  

I slutet av filmen när Snövit tros vara död kysser prinsen henne och hon vaknar till liv. Det 

visar sig att hon bara legat och sovit. Alla blir överlyckliga, framför allt prinsen. ”Och de 

levde lyckliga i alla sina dagar” (1:22:44)  

 

 

5.3 Frost 
 

5.3.1 Utseende 

En av protagonisterna i filmen Frost är Elsa, hon porträtteras som en vacker ung kvinna och 

hon ska bli landets drottning. I början av filmen blir hon krönt till drottning vilket innebär att 

hon antagligen precis blivit vuxen. Hon är animerad med tjockt, blont hår som är fångat i en 

fläta och hon har stora blåa ögon. Hennes utseende kommenteras av lillasyster Anna under 

kröningen ”Du är jättevacker” (20:44). Elsa är mycket vackert sminkad med både ögonskugga 

och läppstift. Hon har en väldigt smal kroppsbyggnad med en extremt smal midja som är 

vanligt bland Disneys prinsessor. Hon bär ett flertal vackra klänningar, i början av filmen bär 

hon en grön klänning och senare i filmen när hon förtrollat allt till is bär hon en blå blänkande 

klänning.  
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5.3.2 Egenskaper 

Fast att hon är väldigt vacker ligger det aldrig fokus på hennes utseende utan mer på hennes 

egenskaper. Det är endast Elsas lillasyster Anna som kommenterar hennes utseende vid ett 

fåtal tillfällen.  

 

I filmen har Elsa ett problem. Hon kunde inte kontrollera sina krafter som liten, därför valde 

hennes föräldrar att låsa in henne på sitt rum tills hon var mogen nog och kunde kontrollera 

dem. Föräldrarna dör och hon blir tvungen att bli drottning. Det visar sig att Elsa fortfarande 

inte kan kontrollera sina krafter och bestämmer sig då för att fly. Trots att Elsa är en av 

protagonisterna i berättelsen syns hon inte överdrivet mycket. I filmen får man följa den andra 

protagonisten Anna och hennes sökande efter Elsa. Även om det är Anna som syns mest är 

det ändå Elsa huvudfokusen ligger på. Det ligger på hennes kraft, en kraft som hon i alla år 

fått gömma för allmänheten eftersom den är så stark och okontrollerbar att hon skulle kunna 

skada människor med den. Berättelsen kretsar kring Elsa och hennes problem med magin. 

Men den person vi får följa mest är lillasystern Anna som är på jakt efter att finna sin syster 

när hon flytt. Elsa är en omtänksam och självständig kvinna med starka åsikter. Elsa besluter 

sig för att lämna alla och fly ut i skogen ensam. Det bekräftar att hon är självständig och 

omtänksam för hon vill inte skada andra med sin kraft och hon anser att hon kan klara sig 

själv långt ute i skogen. Hon är även godhjärtad för hon vill skydda andra. Flykten kan också 

ses som att hon är rädd för sig själv och flyr i ren panik, hon är rädd för hur människorna ska 

reagera på hennes krafter och vilka konsekvenserna av hennes handlingar ska bli.  

 

5.3.3 Prinsessans relation till prinsen 

I många av Disneys filmer finner prinsessan en prins att gifta sig med. Prinsessan har stora 

drömmar om att en dag finna sin drömprins och leva lycklig i alla sina dagar. Filmen Frost 

innehåller ett flertal prinsar, men inga som fångar Elsas uppmärksamhet. Hennes funktion i 

berättelsen är inte att leva passivt och hitta en aktiv prins. Det nämns ingenstans i filmen om 

någon prins som Elsa ska gifta sig med. På kröningsfesten finns det många män som visar 

intresse för Elsa men hon visar aldrig något intresse tillbaka. Därför kommer detta avsnitt 

handla om Anna och inte om Elsa eftersom det är Anna som träffar prinsen. 

 

Disney har inte utelämnat den klassiska drömprinsen i handlingen, utan det är Elsas lillasyster 

Anna som fångas av hans uppmärksamhet. Genom hela handlingen har Anna en manlig 

karaktär i sin närhet. I början blir hon blixtförälskad i Hans. De har bara känt varandra en 
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kort, kort stund innan de bestämmer sig för att gifta sig. Senare på hennes jakt efter Elsa 

träffar hon Kristoffer som först går henne på nerverna. Hon är kär i Hans och har bara honom 

i tankarna. Men senare i handlingen kommer Anna och Kristoffer allt närmare varandra och 

de utvecklar ett starkt band och även känslor för varandra. Hennes första romans med Hans är 

en klassisk Disneyromans som vi har sett i många av Disneys kända filmer. Den kvinnliga 

karaktären träffar en manlig karaktär och de blir direkt blixtförälskade och ska gifta sig/gifter 

sig. Men i den här filmen förråder han henne, det enda han vill var att nå kungatronen: ”Åh 

Anna, om det bara fanns någon som älskade dig. Som trettonde sonen i mitt eget kungarike, 

hade jag inte en chans. Jag visste att jag var tvungen att gifta mig till en tron någon annan 

stans” (1:15:48). Men romansen med Kristoffer är annorlunda, den börjar med att de irriterar 

sig på varandra för att sedan utan att de själva märker det få känslor för varandra. Först lär de 

känna varandra för att senare påbörja en romans. 
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6.  Slutsatser 
 

6.1 Utseende 

Många av Disneys kvinnliga karaktärer har liknande drag. De framställs med en 

timglasliknande kropp, smal midja med en stor byst och de bär vackra klänningar. De är alla i 

ung-vuxen ålder och deras frisyrer har oftast följt modet i tiden, från Snövits kortare hår till 

Elsas långa, blonda svall. Typiska kläder för en Disneyprinsessa är en klänning. Både Snövit 

och Elsa i filmerna bär klänning. Alla deras klänningar är klassiska Disneyprinsessklänningar 

som man kan ses i nästan alla Disneyfilmer. De känns igen med färgglada nyanser och långa 

tyllkjolar. Klänningarna har dock förändrats en del från film till film. Allt ifrån Askungens 

fluffiga klänning till Elsas långärmade och slanka klänning.  

 

Snövits utseende i folksagan och i filmen är väldigt liknande varandra. När sagan adapterades 

till film så fick man se henne i stället för att bara få henne beskriven. I Sagan föds Snövit som: 

”vit som snö, röd som blod och svarthårig som ebenholts” (s. 91). Det enda som skiljer 

prinsessorna åt är att i filmen får man även se vad hon har på sig och hur hennes ansikte och 

kropp är formade.  

 

I början av filmen Snövit och de sju dvärgarna går Snövit runt i trasiga kläder och sköter om 

slottet men spegeln talar ändå om att Snövit är den skönaste i landet. Här bevisas det att det 

inte spelar någon roll om man har på sig en smutsig trasig klänning eller som i slutet en 

vacker gul klänning, Snövit är oavsett den skönaste.  

 

Både Snövit och Elsa (i filmerna) skiljer sig en del från de klassiska prinsessdragen. Snövit är 

smal men hon har inte den pinnsmala midjan man kan finna hos många andra 

Disneyprinsessor. Hon har även inte heller det långa och vågiga hårsvallet. Hennes utseende 

passar in i modet som fanns på 30-talet, många av kvinnorna hade kort och vågigt hår precis 

som Snövit. Elsa lever till viss del upp till de klassiska dragen genom hennes utseende men 

inte genom hennes handlingar. Hon har en onaturligt smal midja, stor byst och hon är otroligt 

vacker. Hennes ögon är stora och blå och hon har ett tjockt lockigt hårsvall. Även om filmen 

inte lägger så stort fokus på hennes yttre har hon ett mer klassiskt prinsessutseende än vad 

Snövit har. Snövit är mer realistisk till utseendet. Hon har en relativt normal kroppsbyggnad 

och är proportionerlig med den övriga kroppen och hennes ögon och mun är realistiga i 
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storlek. Elsas utseende drar till sig mer uppmärksamhet. Hennes ögon är nästan dubbelt så 

stora som en genomsnittlig människas och huvudet är väldigt stort om man jämför med 

axlarnas bredd. Hennes kropp är liten och nätt och midjan är onaturlig smal. Vilket har blivit 

ett av de klassiska prinsessdragen i Disneys senare filmer. Ett exempel är den nya filmen 

Moana (2016) där Moanas utseende liknar Elsas. Där man kan hitta de överdrivet stora 

ögonen och det tjocka långa hårsvallet.  

 

I filmerna Snövit och de sju dvärgarna och Frost blir utseendet en viktig del av handlingen. 

Vi ser dem genom hela handlingen och blir påminda om deras skönhet. Gillberg och Mesrouj 

(2016, s. 13) skriver att Disney lägger stor vikt redan från början i att huvudkaraktären i 

berättelsen porträtteras som vacker. De flesta Disneyfilmer uppfyller alla krav för hur en 

stereotypisk kvinna ska se ut och vara: smal, vacker, oskuldsfull och passiv.  Båda Snövit (i 

folksagan och filmen) och Elsa porträtteras som vackra och omtyckta av deras omgivning. 

 

Även dvärgarna i sagan och filmen om Snövit kommenterar hennes utseende. Det går att se i 

en scen från filmen där dvärgarna hittar Snövit sovande i deras sängar och de blir rädda och 

undrar vem hon är. En av dvärgarna utbrister: ”Hon är underskön, precis som en ängel” 

(35:03). Här handlar hennes skönhet om hennes yttre. Dvärgarna avläser endast hennes 

skönhet genom hennes yttre eftersom hon inte är vaken. De låter henne stanna i stugan och 

sova eftersom hon är vacker.  

 

En liknande scen går att finna i folksagan Snövit, men här liknas inte Snövit vid en ängel utan 

dvärgarna ser henne som ett barn: 

 

Då kallade han på de andra, de kommo ditspringande och 

ropade högt av förundran, hämtade sina sju små ljus och lyste 

på Snövit. >>Nej men Herre Gud! Nej men Herre Gud! >> 

ropade de. >>Ett så vackert litet barn!>> Och de blevo så 

förtjusta, att de inte väckte henne, utan läto henne ligga kvar i 

sängen. 

(Grimm, 2015, s 94-95) 

 

En tydlig likhet mellan sagan Snövit och filmen Snövit och de sju dvärgarna är att 

handlingens fokus ligger på Snövits skönhet. Drottningen blir avundsjuk och rasande för hon 
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inte är den skönaste i landet när den magiska spegeln svarar Snövit. Hela sagan och filmen 

handlar om hur drottningen försöker ta livet av Snövit eftersom hon anses vackrare än 

drottningen. Handlingen skiljer sig lite genom att sagan är grövre och att drottningen 

misslyckas med att döda Snövit ett antal gånger innan hon ”lyckas”. Man kan undra varför 

Disney valde att skala av sagan som ändå inte är lång. Dock finns det tillägg i filmen, 

exempelvis scenen där Snövit ska storstäda dvärgarnas stuga och tar hjälp av en massa 

skogsdjur. Hon delar ut uppgifter till de olika djuren sen brister hon ut i sång. Djur som 

hjälper till går även att finna i filmen om Askungen från 1950 där möss och fåglar hjälper 

Askungen att sy en klänning till balen. Intresset för djur går att finna i de flesta av Disneys 

animerade filmer. 

 

 

6.2 Egenskaper 

I Frost skildras Elsa och Anna båda som väldigt självständiga. I stället för att ta hand om 

hushållet så är de ute på äventyr. De har varken någon manlig karaktär som tar hand om dem 

eller några föräldrar. Där skiljer sig Frost från många tidigare Disneyfilmer, där många av 

kvinnorna ska vara moderliga och göra så kallade kvinnosysslor. I Frost ser man aldrig 

systrarna ta hand om hushållet utan de har betjänter som sköter om slottet. Både Elsa och 

Anna ger sig ut på äventyr, dock flyr Elsa och Annas äventyr består av att finna henne. 

Systrarna har egentligen typiskt manliga karaktärsdrag, dock utan att förlora sin kvinnlighet. 

De är självständiga, aktiva och orädda, vilket enligt England, Descartes och Collier-Meek 

(2011, s. 558-559) är typiskt för de manliga karaktärerna såsom prinsar och hjältar i 

Disneyfilmer. Detta visar på att även kvinnor kan vara hjältar. England, Descartes och 

Collier-Meek (s. 559) beskriver typiska drag för manliga Disneykaraktärer såsom: psykiskt 

starka, självständiga, okänsliga och modiga. Nästan alla av dessa karaktärsdrag passar in på 

både Elsa och Anna. Både Elsa och Anna är modiga som vågar ge sig ut i den okända och 

kalla skogen nästan helt ensamma eller med en främling. Båda är psykiskt starka och trots ett 

flertal motgångar fortsätter de att kämpa. Karaktärsdraget okänslig passar inte in på någon av 

dem eftersom de bryr sig om varandra och Elsa flyr på grund av att hon bryr sig om resten av 

befolkningen i Arendal.  

 

Snövit har traditionellt kvinnliga egenskaper i såväl folksagan som filmen. I sagan är 

dvärgarnas stuga prydlig ordnad men i filmen är den stökig och Snövit undrar om det inte bor 

någon mamma där. I både sagan och filmen får hon stanna i stugan om hon tar hand om 
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hushållet, vilket visar på hennes moderliga egenskaper. Snövits egenskaper skiljer sig mot 

Elsas. Elsa är modig, självständig och aktiv medan Snövit är naiv och nyfiken. Snövit ur 

filmen framställs även som snäll och omtänksam vilket även Elsa är när hon flyr på grund av 

att hon inte vill skada någon med sin kraft. Elsa visar sin självständighet när hon ensam flyr ut 

i skogen efter händelsen i slottet och hon är modig när hon gör allt för att rädda sin syster från 

förfrysning. Snövit (i folksagan och filmen) visar inte på några typiska manliga drag, hon är 

varken aktiv eller går emot några typiska prinsessnormer. Hon passar in i det som Towbin et 

al. (2008, s. 30-31) tog upp är de typiska dragen av att vara kvinna. Hon är hjälplös och passiv 

och lyfts med hjälp av en man, i dessa fall både av dvärgarna och prinsen.  

 

Båda versionerna av sagan om Snövit visar på många stereotypa handlingar. När Snövit (i 

filmen) kommer in i dvärgarnas hus och upptäcker hur stökigt det är antar hon att de som bor i 

stugan inte har någon mamma. England, Descartes och Collier-Mee (2011, s. 563) påpekar 

också att i äldre Disneyfilmer förväntas kvinnan utföra mer hushållsarbete i hemmet än män. I 

sagan får Snövit bo kvar hos dvärgarna om hon tar hand om hushållet. De vill att hon lagar 

mat, bäddar, tvättar, syr och stickar. Vilket Snövit går med på. 

 

Gemensamt för de tre prinsessorna är att de alla har ett problem vilket gör att de behöver fly. I 

båda versionerna av Snövit är hennes problem att drottningen är avundsjuk på hennes skönhet 

så hon flyr för sitt liv, medan Elsas problem är att hon har en magisk kraft som hon inte kan 

kontrollera och väljer att fly eftersom hon inte vill skada någon i sin närhet. 

En tydlig skillnad på Snövit i de två verken är att i sagan har Snövit inte en ledande roll i 

handlingen. Man får inte följa Snövit som i filmen, där hon är med hela tiden och man lär 

känna henne, får syn på hennes egenskaper och känner med henne. Man upplever att hon är 

naiv, man tycker synd om henne och man hoppas att hon inte ska gå i drottningens fälla. I 

folksagan framställs inte Snövit lika tydligt som i filmen, trots att hon även här är 

huvudkaraktär. 

 

6.3 Prinsessans relation till prinsen 

I många Disneyfilmer träffar prinsessorna en prins och han blir ofta kär i prinsessn enbart 

genom hennes yttre, precis som i Snövit och de sju dvärgarna. Detta går även att finna i 

Askungen (1950) och i Skönheten och odjuret (1991). I Askungen blir prinsen förälskad i 

Askungen direkt när hon kliver in på slottet och i Skönheten och odjuret kommenterar Gaston, 
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en av de manliga karaktärerna, att Belle är vackrast i hela världen och därför vill han gifta sig 

med henne. 

 

Den klassiska prinsjakten kan vi finna i Snövit, Snövit och de sju dvärgarna och även i Frost. 

I Frost ges det dock inget utrymme för någon prins för Elsa. Hon nämner aldrig något om 

någon man och handlingen går inte ut på att hon en dag ska finna en man att gifta sig med. 

Dock framställs Elsas lillasyster Anna som en riktig killtjusare, hon är ständigt på jakt efter 

uppmärksamhet från män. Det märks tydligt i början av filmen när hon träffar Hans och blir 

blixtförälskad och vill att allting ska gå fort i deras relation, vilket Elsa inte uppskattar. Anna 

och hennes prins Hans ber Elsa om lov att gifta sig. Elsa blir chockad eftersom de precis har 

träffats och inte känner varandra. Hon utbrister: ”Du kan inte gifta dig med någon du precis 

har träffat” (26:38). Här ifrågasätter Elsa Annas förhållande. Det skiljer sig från många andra 

Disneyfilmer, som till exempel i Snövit och de sju dvärgarna där Snövit gifter sig med en 

prins som hon knappt känner. Där är det aldrig någon som ifrågasätter att de inte känner 

varandra och att de direkt ska gifta sig. Detta visar på hur Disney har utvecklats mycket under 

de 80 år som gått mellan filmerna.  

 

Ett tydligt huvudfokus i många Disneyfilmer är att prinsessan ska hitta sin drömprins. Men 

den kärlek som syns tydligast i filmen Frost är syskonkärleken mellan Elsa och Anna. I stället 

för att en prins ska komma och hämta hem Elsa och även rädda världen från den oändliga 

frosten så är det kärleken mellan Elsa och Anna som visar sig vara starkast. Deras kärlek 

räddar dem från att dö. Detta visar på att kärlek inte enbart existerar mellan man och kvinna  

utan kärleken för familj och vänner är minst lika viktig. I Frost så kan världen räddas med 

hjälp av äkta kärlek, eller som Olof uttrycker det: ”en äkta kärlekshandling kan tina ett fruset 

hjärta” (1:27:46). Anna trodde först att kärlekshandlingen skulle vara mellan henne och en 

prins, men i slutet av filmen visar den sig vara mellan de två systrarna. Dock får Anna ändå 

sin prins, hon blir tillsammans med Kristoffer som har hjälpt henne hitta Elsa.  

 

 

I de båda verken om Snövit så framställs tydligt att mannen blir attraherad av Snövit. I filmen 

blir prinsen betagen av Snövits skönhet direkt när han ser henne vid slottet och han tycker att 

hon fortfarande är vacker fast hon ligger död i en kista. I folksagan ser han henne först när 

hon ligger i kistan. Hennes skönhet är det viktiga och för att de sedan ska bli kära och leva 
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lyckliga i alla sina dagar. Precis som Towbin et al. (2008, s.30) nämner så förlorar prinsarna 

sig själva när de ser en vacker prinsessa.  

 

Frost börjar med att Anna träffar en prins som hon vill gifta sig med. Hans prinsroll tonas ner 

genom filmen och tillslut framkommer det att prinsen är en skurk som bara är ute efter 

kungatronen. Kärleken mellan Anna och prinsen försvinner helt och den kärlek som tillslut 

synliggörs som den mest betydelsefulla och viktiga är kärleken mellan systrarna.  
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7.  Avslutande reflektion  
Från Grimms folksaga Snövit, Disneys film Snövit och de sju dvärgarna till Frost har det 

skett en del förändringar. Den största förändringen handlar om framställningen av de 

kvinnliga huvudkaraktärernas, där de olika verken speglar sin tid. I folksagan och Snövit-

filmen är kvinnans roll att ta hand om hemmet och sköta hushållet för att till sist hittas av en 

prins att gifta sig med.  

I Frost som är en av Disneys senaste filmer framställs Elsa och Anna som självständiga och 

aktiva kvinnor som tar egna beslut. En orsak till att karaktärerna har blivit mer aktiva och 

självständiga är att kvinnan tar mer plats i dagens samhälle än vad de gjorde i början på 1900-

talet. Idag är samhället mer jämställt än för 100 år sen.  Hur deras karaktärer framställs kan 

även förklaras med att de är kungliga, precis som drottningen i sagorna om Snövit. Elsa och 

Anna har liknande drag som drottningen, de framställs alla som aktiva och har makt. Dock 

framställs systrarna som goda vilket inte drottningen gör.  

 

Skillnaderna mellan prinsessorna går att finna även hur de avbildas. Snövit är mer 

verklighetstrogen, hon är tecknad med en slank kropp och proportionerliga kroppsdelar. Elsa 

är även hon animerad med en slank kropp, dock med ett oproportionerligt stort huvud och 

stora ögon. Snövits utseende passar in i 1930-talets mode, då kvinnorna ofta hade kortare hår 

eller en uppsättning. Elsa passar in i 2010-talets mode, långt tjockt svall med en tjock fläta. 

Hon ser även mycket nordisk ut, blont hår och blåa ögon säkerligen mycket på grund av att 

Frosts originalberättelse Snödrottningen utspelar sig i Norge. Där av har många av 

karaktärerna i Frost nordiska namn, såsom Hans, Kristoffer och Olof. I folksagan Snövit blir 

det mer problematiskt att avläsa hennes utseende eftersom man inte kan se henne. Men man 

får reda på att hon har en vit hy, svart hårfärg och röda läppar men inget mer beskrivs. Man 

vet inte vad hon har på sig eller hur hennes kroppsform är. I båda verken om Snövit blir 

hennes utseende hennes öde, vilket visar sig tydligt när drottningen vill döda henne på grund 

av hennes utseende. I  Frost har Elsas utseende ingen betydande roll i filmens handling, utan 

där ligger fokus på hennes egenskaper, specifikt hennes kraft. Det är en av de stora 

skillnaderna mellan verken, där samhällets utveckling kan vara en bidragande faktor.   
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I alla tre verken finns det en prins. I folksagan Snövit berättas det om en prins i slutet av 

berättelsen, han älskar Snövit djupt och som Snövit sedan gifter sig med. I filmen om Snövit 

syns prinsen redan från början och han verkar förtjust i Snövit. Andra gången han syns är i 

slutet av filmen när han ser henne i glaskistan, även i den här berättelsen gifter sig Snövit med 

prinsen direkt. I Frost syns flera män, b.la. Kristoffer och Hans. Hans är prinsen som fångar 

Annas hjärta men som det i slutet av filmen kommer fram att han bara har lurat henne. Han 

vill ta livet av Anna och Elsa och ta över tronen. Anna blir i stället tillsammans med 

renskötaren Kristoffer. Det som skiljer den här filmen från andra Disneyfilmer är att det är 

inte huvudkaraktären Elsa som hittar en prins att gifta sig med utan hennes lillasyster. En 

annan stor skillnad är att Elsa nekar många prinsar som leder till att hon i slutet av filmen står 

ensam utan någon prins. Dock lägger filmen inte stor vikt i det utan mer på kärleken som 

finns mellan systrarna.  

 

 

 

 

  



!
!

33!
!

8. Diskussion   
Skolan ska enligt Lgr 11 (2011, s. 7) vila på en demokratisk grund. Det innebär att skolan 

aktivt ska främja jämställdhet mellan könen. Eleven ska alltså oavsett kön behandlas lika och 

ges lika mycket utrymme i skolan. I de äldre Disneyfilmerna är klyftan mellan män och 

kvinnor större än vad den är i dagens samhälle i Sverige. Man skulle alltså kunna tänka sig att 

detta befäster en negativ syn om jämställdhet, men det kan vara positivt för elev att se äldre 

Disneyfilmer så de då får syn på hur samhället såg ut förr och kan jämföra med hur det ser ut 

idag. Dessa filmer kan läraren ta vara på i undervisningen och diskutera om hur det såg ut 

förr, hur det ser ut idag, vad som har förändrats och även vad som kan ha bidragit till 

förändring. I Lgr 11 (s. 42) står det att undervisningen ska bidra till att elever utvecklar 

kunskaper om, och ges möjligheter att reflektera över, jämställdhet och arbetsfördelning i 

hemmet. För att kunna ge möjlighet till diskussion kan lärare använda sig av folksagan och 

filmen om Snövit för att föra en historisk diskussion om hur det har sett ut i hemmet, varför 

det ser ut som det gör och vad som bidragit till det. Fastän filmen om Snövit släpptes för 

nästan 80 år sedan så förväntas kvinnor fortfarande att ta ansvar för hemmet. I Sverige har vi 

på senare år börjat få mer mångkulturella klasser, vilket gör att det skulle vara intressant att 

höra elever från olika kulturer diskutera ämnet.  

 

I verken om Snövit är utseendet en essentiell del som tydligt skildras. Både i folksagan och i 

filmen är huvudpersonen Snövits skönhet det grundläggande och återkommande temat. I 

filmen Frost kommenteras inte Elsa eller Annas utseende men de båda framställs som väldigt 

vackra, de har en smal kroppsbyggnad och långt tjockt hår. Vilket även det kan ses som ett 

ideal. I dagens samhälle är skönhetsoperationer allt vanligare samt att idealet för unga 

människor ofta är modeindustrins modeller. Mobilappar som Instagram är vanliga hos 

svenska barn och ungdomar. Där lägger de bland annat ut bilder på sig själva, vilket då kan få 

som konsekvens att barnen känner sig tvungna att bli bekräftade genom gilla- och 

kommentarsfunktioner. Eftersom elever idag exponeras för sociala medier bör man som lärare 

öppna klassrummet för en diskussion om utseende. Hur viktigt är utseendet? Vad är det för 

ideal som råder idag? Är utseende avgörande? Här kan verken om Snövit och om Elsa 

användas som en utgångspunkt, historiskt och hur det ser ut idag. Hur ser skönhetsidealen ut i 

de tre verken? Vill flickorna se ut som Snövit, Elsa eller Anna? Varför? Varför inte? Kan man 

rent av känna igen sig i drottningens reaktion när hon blir brädad av en annan? Diskutera om 

hur en flicka ska se ut och om flickors utseende är viktigare än pojkars.  
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Läraren kan även skapa diskussion utifrån filmen Frost där kärleken är tydlig genom hela 

filmen. Vad är kärlek och vilken kärlek är det som värderas högst? Hur kan olika kärlek se ut? 

Vad är det för skillnad på kärlek till en syster/bror och flickvän/pojkvän. Här går det även att 

diskutera kärleken i folksagan Snövit där huvudkaraktären och prinsen gifter sig utan att 

känna varandra. Det kan även det bli intressant att höra elever från andra kulturer berätta om 

hur det ser ut hemma hos dem och vad deras erfarenheter är.  

 

Barn som går i mellanstadiet närmar sig tonåren där det kommer ske en del förändringar vad 

det gäller deras personliga och kroppsliga utveckling. Utseende och kärlek kan komma bli 

viktiga delar i deras liv. Det kan därför vara bra att ha diskussioner om just de här ämnena, 

och min analys av Grimms saga och de två Disneyfilmerna visar att de kan bilda en god 

utgångspunkt för diskussioner av detta slag.  
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