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1. Inledning 

You don’t even realize how lucky you are never to know what it 

is to grow old. 

- Ravenna, Snow White & the Huntsman 

 

Med de orden sliter den onda drottningen Ravenna fram en dolk med avsikten att ta Snövits 

liv. Samtidigt sätter hon ord på kvinnans patriarkala rädsla att bli gammal och förlora sin 

ungdomliga skönhet, och att döden är att föredra. Det är med detta som utgångspunkt som den 

här uppsatsen skrivs. Med en bas i Sandra M. Gilbert och Susan Gubars teori om kvinnans 

roller i det patriarkala samhällets litteratur kommer vi att analysera bröderna Grimms saga om 

Snövit samt dess efterföljande filmadaptioner. Gilbert och Gubar utgår ifrån gestaltningen av 

kvinnan som en passiv ”ängelkvinna” eller en aktiv, självständig ”monsterkvinna”.
1
  

 

I bröderna Grimms saga märker man som läsare omedelbart, utan djupare analys, att Snövit är 

god och drottningen ond. Frågan här är om dessa kvinnoroller har förändrats, och hur de i så 

falla har förändrats, i filmerna som är baserade på och innehåller karaktärerna ur Snövitsagan 

av bröderna Grimm. Till filmadaptionerna kommer vi ta hjälp av Laura Mulveys teori för att 

se huruvida det går att se några tecken på att de kvinnliga karaktärerna ses på som objekt ur 

ett manligt perspektiv på liknande sätt som hon beskriver i sin teori.  

 

Kommer vi, i våra analyser, att få bekanta oss med karaktärer som inte enbart är definierade 

utefter sin godhet respektive ondhet? Har de lyckats bryta sig loss från sina kedjor, i form av 

det patriarkala samhällets fientliga kvinnosyn, och faktiskt blivit människor, med både bra 

och dåliga sidor, med en bakgrundshistoria, och med en egen oberoende självständighet? Kan 

de stå upp för och rädda sig själva, eller kräver räddningen fortfarande en man och ”kärlekens 

första kyss”? 

 

2. Tidigare forskning  

Under detta avsnitt kommer vi redogöra för tidigare studier av olika forskare som med olika 

inriktningar i huvudsak tar upp bröderna Grimms sagor, men som även i vissa fall går in på 

filmer som knyter an till Grimms sagor. 

                                            
1 Sandra M. Gilbert & Susan Gubar, The madwoman in the attic: the woman writer and the nineteenth-century 

literary imagination, 2. ed., Yale University Press, New Haven, 2000, s 20. 
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I boken Fairy Tale Mothers skriven av Torborg Lundell, redogörs det bland annat för hur 

kvinnorna i bröderna Grimms sagor porträtteras och då med fokus på mödrarna. I den första 

utgåvan av Kinder- und Hausmärchen, Grimms sagosamling, finns exempel på olika typer av 

modersfigurer som porträtteras som elaka eller goda, svaga eller starka. Lundell menar att det 

som alla styvmödrar har gemensamt i sagorna är dock att de framställs på ett negativt sätt.
2
 I 

många av bröderna Grimms sagor porträtteras även relationen mellan mor och dotter som 

negativ, dock finns det några undantag där mödrarna faktiskt framställs på ett positivt sätt. 

”Rödluvan” och ”Askungen” är exempel på sådana sagor, dock menar Lundell att 

”Askungen” knappt kan räknas, då modern i den sagan dör redan i inledningen. Rödluvans 

mamma porträtteras som god och omtänksam men hon har inget annat syfte än att förse 

Rödluvan och hennes mormor med mat. Moderns roll är också att forma sin dotter till en lydig 

kvinna som väljer den redan utvalda väg som lagts ut framför henne så att hon, precis som sin 

mor, följer de sociala förväntningarna.
3
   

 

Vidare skriver Lundell om att en mor som har makten till att influera, ändra eller bestämma 

över barnets liv ofta porträtteras som negativ. En sådan moder som behandlar den sympatiska 

och vackra hjältinnan på ett dåligt sätt kan därför komma att bli kallad häxa. Att hon är god 

och hjälpsam mot sina egna barn förstärker bilden av henne som elak, eftersom hennes egna 

barn inte tycks förtjänar den hjälpen, då de oftast ses på som lata, fula och med dåligt humör. 

Moderns kärlek och stöd till sina biologiska barn framställs därför som moraliskt fel.
4
   

 

Några andra teoretiker som också studerat hur kvinnorna porträtteras i sagor är Margarita 

Carretero-González och Maria Elena Rodríquez-Martín. Tillsammans har de skrivit artikeln 

”Wicked Women: The Menace Lurking Behind Female Independence” och tar där upp hur 

den självständiga kvinnan ses som ett hot mot det traditionella patriarkala samhället och dess 

värderingar. Även idag ses en kvinna som tackar nej till giftermål och barn på med ogillande 

blick. I traditionella berättelser tar den kvinnlig självständighet form i onda kvinnor, t.ex. 

Askungens styvmoder.
5
  Denna studie undersöker kvinnans fiendskap med andra kvinnor, och 

hur det patriarkala samhället har kommit att ligga till grund för det. Historiskt har många 

                                            
2 Torborg Lundell, Fairy tale mothers, Lang, New York, 1990, s 27. 
3 Ibid, s. 29.  
4 Ibid, s. 28.   
5 Margarita Carretero-González, Maria Elena Rodríquez-Martín, ” Wicked Women: The Menace Lurking 

Behind Female Independence”, At the Interface / Probing the Boundaries, nr. 59, 2009, s. 202, hämtad 2014-10-

13. 
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kvinnor kommit att kämpa emot medlemmar av det egna könet. Dessa kvinnor ses då som 

ondskan personifierad, speciellt om hon är självständig och oberoende av mannen. Sagan har 

bäst kommit att uttrycka kampen mellan kvinnor; mellan den självständiga, onda kvinnan och 

den dygdiga, goda flickan.
6
  

 

I artikeln ”Through the Looking Glass: Fairy-Tale Cinema and the Spectacle of Femininity in 

Stardust and The Brothers Grimm” skriver Susan Cahill bland annat om kampen mellan den 

yngre hjältinnan och den hotfulla, äldre kvinnan som vill åt hennes skönhet. Den onda 

kvinnan representerar oron för självständiga kvinnor, och de framställs därför i sagorna som 

farliga och destruktiva.
7
 Denna studie redogör för hur detta ter sig i filmerna Stardust och 

Brothers Grimm, som har inspirerats av bröderna Grimms sagor.  

 

I artikeln “What Happened to the Heroines in Folktales? An Analysis by Gender of a 

Multicultural Sample of Published Folktales Collected from Storytellers” redogörs för hur 

sagor kommit att färgas av bland annat sagoförfattarens medvetna/omedvetna motivation och 

fördomar. Kathleen Ragan som skrivit denna artikel, vill undersöka huruvida en saga ses på 

som “manlig” eller “kvinnlig” beroende på huruvida sagans berättare, uppsamlare och 

utgivare är av ett visst kön. Om samtliga involverade är män, representerar sagan då en 

”manlig världsbild och manliga erfarenheter”?
8
 Ragan analyserar flertalet sagor och dess 

uppkomst, och vilka personer som varit involverade i att inhämta och distribuera sagan.  

 

Det Ragan slutligen kommer fram till är att könet på sagan och på berättaren är kopplade till 

varandra, samt att könet på sagan och det kombinerade könet av berättare, uppsamlare och 

utgivare är ihopkopplat.
9
 Då dessa artiklar tar upp hur en sagas ”upphovsmän” kan färga av 

sig på sagorna, är den relevant för vår studie eftersom vi ska undersöka bröderna Grimms 

saga om Snövit, och måste då ha i åtanke att de kan ha gjort egna ändringar då de återgav 

sagan.  

                                            
6 Margarita Carretero-González, Maria Elena Rodríquez-Martín, ” Wicked Women: The Menace Lurking 

Behind Female Independence”, At the Interface / Probing the Boundaries, nr. 59, 2009, s. 202, hämtad 2014-10-

13, s. 201-204. 
7 Susan, Cahill“Through the looking glass- Fairy-Tale Cinema and the Spectacle of Femininity in Stardust and 

The Brothers Grimm”, Marvels & Tales, nr 1, 2010, hämtad 2014-10-15.  
8 Kathleen Ragan“What Happened to the Heroines in Folktales? An Analysis by Gender of a Multicultural 

Sample of Published Folktales Collected from Storytellers”, Marvels & Tales, nr 2, 2009 s, 228, hämtad 2014-

10-13.  
9 Kathleen Ragan“What Happened to the Heroines in Folktales? An Analysis by Gender of a Multicultural 

Sample of Published Folktales Collected from Storytellers”, Marvels & Tales, nr 2, 2009 s, 241, hämtad 2014-

10-13.  
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Samtliga studier redogör för hur sagorna och/eller dess filmatiseringar presenterar den onda 

vs den goda kvinnan, den aktiva vs den passiva, och att det är den aktiva, självständiga 

kvinnan som porträtteras som något dåligt. Liksom vår studie jobbar majoriteten av dessa 

artiklar utefter ett genusperspektiv och då undersöker hur kvinnan framställs. Dessa artiklar 

har gett oss en bra grund att stå på då vi har utfört vår egen studie, eftersom de har tagit upp 

relevanta saker för oss att tänka på och arbeta in i vår analys. Då ingen av dem har gjort en 

lika ingående analys som vår, med fokus på endast en saga och dess filmadaptioner, känner vi 

att vi därför bidrar med något nytt till forskningsfältet. Kvinnornas roll i samhället är något 

som ständigt diskuteras och i och med det har den även utvecklats och förändrats under åren. 

Med detta sagt kan det därför argumenteras för att representationen av kvinnor i film även kan 

ha utvecklats. Det är därför relevant för oss att göra en genomgående analys av olika filmer 

från olika årtal som har samma bashistoria i form av sagan om Snövit. Anledningen till att vi 

valde att analysera just Snövitsagan ur bröderna Grimms många verk är dels för att denna 

saga är ett av de mer kända verken, men också för att vi fann flest filmadaptioner knutna just 

till den. Antalet filmadaptioner spelade en avgörande roll i valet, då vårt mål är att utföra en 

jämförande studie mellan sagan och efterföljande filmer, därför behöver vi ha filmer som 

producerats under olika tidsperioder, vilket vi fann vara lättast att finna med just adaptionerna 

av Snövitsagan.  

 

3. Syfte  

Vi kommer i denna uppsats att utgå från bröderna Grimms saga ”Snow White”, där vi 

kommer titta på hur de kvinnliga karaktärerna beskrivs i bokformen och i fyra olika 

filmadaptioner. Syftet med detta är att jämföra dessa karaktärer för att få fram dess likheter 

och olikheter och för att se om det möjligtvis skett en förändring över tid i hur man valt att 

gestalta dem. För att få svar på detta har vi tagit fram två frågor som ska hjälpa oss på vägen:  

 

- Hur ser representationerna av Snövit och den onda drottningen ut i bokversionen i 

jämförelse med filmatiseringarna, finns det några likheter eller skillnader?  

 

- Går det att se någon typ av förändring i hur dessa karaktärer gestaltas i de olika 

filmadaptionerna i jämförelse med bokversionen?  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1”Visual Pleasure and Narrative Cinema” 

Laura Mulvey redogör i sin artikel ”Visual Pleasure and Narrative Cinema” för hur filmen 

avslöjar, speglar och leker med vedertagna uppfattningar om könsskillnader, d.v.s. ”[the] 

difference which controls images, erotic ways of looking and spectacle”.
10

 Med hjälp av 

psykoanalysens begreppsbildning förklarar hon hur filmens estetik har styrts av omedvetna 

processer i det patriarkala samhället.
11

 I vår studie ska vi använda oss av hur karaktärer 

representeras på film, och därför kommer vi inte använda delen av Mulveys teori som tar upp 

hur åskådaren ser på och uppfattar film.  

  

Det patriarkala samhället har kommit att skapa en föreställning om ”den kastrerade kvinnan” 

som ett kastrationshot gentemot mannen. Hon är fångad i en symbolisk ordning där män har 

makten att objektifiera henne, då hennes plats är som bärare av mening, inte skapare av 

mening.
12

 Mulvey tar upp hur denna kvinnosyn appliceras på den klassiska Hollywoodfilmen, 

vilken är ett bra exempel på hur det patriarkala samhället har använt filmen för att visa på den 

erotiska bilden av kvinnan.
13

 Dock kan detta ställa till med problem för oss, just eftersom hon 

riktar in sig på klassisk Hollywoodfilm, något som inte vi ämnar göra om man räknar bort 

Disneys Snow White and the Seven Dwarfs (1937). Vi känner ändå att Mulveys teori är 

relevant just därför att den kan appliceras på sagans och Disneyversionens patriarkala 

kvinnosyn, och därmed kan vi få en tydlig  bild av kvinnans representation i de verken jämfört 

med de resterande filmerna som vi ämnar analysera. Kvinnans roll i filmen är i huvudsak som 

sexualobjekt. Mulvey redogör vidare för att ”[the] pleasure in looking” är uppdelade i 

aktiva/manliga och passiva/kvinnliga. Mannens blick projicerar sin fantasi på kvinnan, som 

formas därefter.
14

 Den kvinnliga karaktären har i huvudsak fungerat dels som erotiskt objekt 

för filmens övriga karaktärer, eller som erotiskt objekt för filmens åskådare. 
15

 

 

Enligt det patriarkala samhällets föreställningar, och därmed dess psykologiska grundstenar, 

kan den manliga karaktären aldrig bli sedd som ett sexuellt objekt. Den manliga åskådaren ser 

inte gärna på en exhibitionistisk dubblett av sig själv på bioduken. Den skillnad som görs 

                                            
10Laura Mulvey,”Visual Pleasure and Narrative Cinema” i  Thornham, Sue (red.), Feminist film theory: a reader, 

Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, 1999, s. 58.  
11 Ibid, s. 58. 
12 Ibid, s. 59.  
13 Ibid, s. 60. 
14 Ibid, s. 62. 
15 Ibid, s. 63.  
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mellan spektakel och berättelse förstärker bara synen på mannens roll som den aktive; det är 

han som för berättelsen framåt med sina handlingar. Den manliga karaktären representerar 

både makt och den manlige åskådaren; han fungerar som åskådarens ögon in i fiktionsvärlden 

för att neutralisera bilden av ”kvinnan-som-spektakel”. Detta uttryck symboliserar den 

kvinnliga karaktärens tendens att dra uppmärksamhet från filmens berättelse. Sättet att göra 

just klassisk Hollywoodfilm (kamerarörelser, klippning m.m.) tenderar att göra 

fiktionsvärldens gränser suddiga. Den manlige karaktären kontrollerar scenen där han styr 

över blicken och skapar handlingen.
16

 Just de tekniska aspekterna av Hollywoodfilmen som 

används till att framhäva kvinnan som sexualobjekt kan komma att skilja sig från de mer 

moderna filmerna i vår analys, dock kan vi av att ha detta i åtanke bli mer uppmärksamma på 

tekniker i våra filmer som framhäver kvinnans sexualitet.  

 

Den kvinnliga karaktären utgör dock ett djupare problem rent psykoanalytiskt, då hon står för 

något som den manliga blicken hela tiden kretsar kring, men samtidigt förnekar. Hennes 

avsaknad av en penis innebär ett kastrationshot för mannen. Den objektifierade kvinnan hotar 

alltså att väcka männens kastrationsångest och kastrationskomplex. Denna ångest kan mannen 

på en omedveten psykologisk nivå undfly på två sätt: antingen väljer han att återuppleva det 

ursprungliga traumat (han måste undersöka kvinnan och avmystifiera henne) och på så sätt 

uppväga obehaget hon väcker genom att bestraffa, nedvärdera eller rädda (d.v.s. försvaga 

henne så att hon är hjälplös) det skyldiga objektet (m.a.o. kvinnan). Mannen kan också välja 

att förneka kastrationsångesten genom att se på kvinnan som en fetisch, vilket gör hennes 

uppenbarelse lugnande för honom istället för ”farlig”. Detta kallas för fetischistisk skoptofili 

vilket tar objektets fysiska skönhet och gör det till något tillfredställande i sig själv. I filmen 

kan denna inträffa vid sidan av en linjär tidsaxel i filmens narration, då det är själva blicken 

som är kopplad till det erotiska. Bildrummet och kvinnans skönhet som objekt smälter samma 

till ett. Skulden som den kvinnliga karaktären tidigare hade har här blivit utbytt mot att hon 

istället ses som en perfekt produkt, då hennes kropp, som skärskådas i närbild, utgör filmens 

innehåll.
17

  

 

Den första utvägen, å andra sidan, som mannen kunde välja på, har kopplingar till sadismen. 

Här uppbringar den manliga karaktären lust genom att fastslå skuld (direkt kopplat till 

                                            
16  Laura Mulvey,”Visual Pleasure and Narrative Cinema” i  Thornham, Sue (red.), Feminist film theory: a 

reader, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, 1999, s 64.  
17 Ibid, s. 65.  
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kastration), kontrollera och tvinga den skyldiga (kvinnliga) karaktären till underkastelse 

genom att bestraffa eller förlåta henne. Detta sadistiska inslag är en passande komponent i hur 

berättelsen byggs upp, då den hela tiden förutsätter att något händer; kamp mellan viljor, 

seger/nederlag m.m. Dessa händelser kan läggas längst en tidsaxel med början och slut.
18

 

 

Den klassiska hollywoodfilmen bygger på en patriarkal ideologi, i vilket de kvinnliga 

karaktärerna tjänar som ett passivt råmaterial till mannens aktiva blick. Mer än att endast 

framhäva den kvinnliga karaktärens ”to-be-looked-at-ness” bestämmer även filmen exakt hur 

hon ska betraktas. Hur en film är klippt, dess användning av kameraåkningar, samt hur 

berättelsen är uppbyggd ses som de filmiska koderna genom vilka ”a gaze, a world and an 

object” skapas. Filmen skapar en illusion som matchar begäret perfekt.
19

 Mulvey redogör 

bland annat för hur den kvinnliga karaktären framställs i film, samt hur hon ses på av de 

manliga karaktärerna. Detta är något som är relevant för vår analys då vi bland annat kommer 

att undersöka hur de kvinnliga karaktärerna framställs i förhållande till de andra karaktärerna i 

filmerna. Mulvey tar även upp de ”passiva” kvinnliga och de ”aktiva” manliga karaktärerna, 

vilket är något som vi kommer att titta på i analysen av filmerna och undersöka huruvida det 

kan finnas exempel på det i en film som är från en helt annan tid.   

 

4.2 Kritik mot Mulvey 

Laura Mulveys teori i ”Visual Pleasure and Narrative Cinema” har genom åren blivit 

kritiserad och omarbetad av flertalet feministiska filmkritiker.
20

 1980 skrev Mary Ann Doane 

en artikel där hon behandlade olika sätt för åskådaren att identifiera sig med en film. Doane 

redogör även för hur Mulvey i sin artikel tar upp hur identifikation, i det patriarkala samhället, 

ej är tillgängliga för kvinnor. Mulvey diskuterar endast den manliga åskådaren (samt 

karaktären) och Doane understryker att Mulvey därmed implicit betecknar kvinnligt 

åskådarskap som en omöjlighet. I Mulveys text representerar kvinnan en sorts försäkran för 

det manliga herraväldet; hon utesluter det feminina. Doane kritiserar hur Mulveys teori inte 

tar hänsyn till andra typer av åskådare.
21

 Mulvey själv kontrar bland annat denna kritik mot 

hennes kända artikel med en efterföljare titulerad “Afterthoughts on ’Visual Pleasure and 

                                            
18  Laura Mulvey,”Visual Pleasure and Narrative Cinema” i  Thornham, Sue (red.), Feminist film theory: a 

reader, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, 1999, s. 68.  
19  Ibid, s. 68.  
20 Clifford T. Manlove, “Visual ‘Drive’ and Cinematic Narrative: Reading Gaze Theory in Lacan, Hitchcock, 

and Mulvey”, Cinema Journal, nr. 3, 2007, s. 85, hämtad 2014-12-14. 
21 Mary Ann Doane, ”Misrecognition and Identity”, Cine-Tracts, volym 3, nr. 3, 1980, s. 29 
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Narrative Cinema’ Inspired by King Vidor’s Duels In The Sun (1946)”. Att hon endast 

använde mannen i tredje person att ersätta åskådaren generellt förklarar hon med sitt dåtida 

intresse av jämföra förhållandet mellan den filmiska bilden av kvinnan med den maskulina 

åskådarpositionen. Könet på den faktiska åskådaren räknade hon här som irrelevant.
22

  

 

I ”Afterthoughs” meddelar Mulvey att hon fortfarande håller med om det hon skrev i “Visual 

Pleasure and Narrative Cinema” men att hon i ”Afterthoughts” vill utöka tankegången genom 

att bland annat undersöka huruvida den kvinnliga åskådarens visuella njutning kan gestaltas 

på ett mer komplext och djuprotat sätt.
23

 Typen av kvinnlig åskådare som här redogörs för 

begränsas av Mulveys vilja att undersöka åskådaren som i hemlighet njuter av 

handlingsfriheten och kontrollen som identifikationen med en manlig hjälte medför.
24

 Hennes 

andra mål är även att utröna hur filmen, och identifikationerna som åskådaren får, påverkas av 

en kvinnlig huvudroll som styr och står i centrum för narrationen.
25

 Här begränsar hon sig 

genom att endast undersöka kvinnliga huvudrollskaraktärer med en ostabil sexuell identitet, 

där karaktären dras mellan det passivt kvinnliga och aktivt manliga.
26

   

 

Trots att Laura Mulveys teori “Visual Pleasure and Narrative Cinema” kom ut på 70-talet och 

behandlar klassisk Hollywoodfilm, känner vi att den ändå är relevant för vår studie. Detta dels 

på grund av att vi kommer att analysera en film som är gjord under samma årtionde som 

filmerna hennes teorier appliceras på, vilket gör det relevant att undersöka huruvida dessa 

teorier även kan speglas i en film från samma årtionde men som tillhör en annan genre. Vi vill 

undersöka huruvida man kan se tendenser till att dessa teorier även kan förekomma i andra 

typer av genrer och på filmer som kommit ut långt senare.     

 

4.3”The Madwoman in the Attic” 

Sandra M. Gilbert och Susan Gubar är två professorer som båda undervisar i engelska, Gilbert 

vid University of California och Gubar vid Indiana University. Gubar undervisar även i 

genusstudier. Tillsammans har de studerat hur kvinnor ofta framställs i litteratur från 

artonhundratalet. Dessa två professorer redogör för att kvinnliga karaktärer framställdes 

antingen som “monsterkvinnor” eller “ängelkvinnor”, där det sistnämnda var mannens syn på 

                                            
22 Sue, Thornham (red.), Feminist film theory: a reader, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh, 1999, s. 122 
23 Ibid, s. 122.  
24 Ibid, s. 123.  
25 Ibid, s. 122.  
26 Ibid, s. 123.  
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den ideala kvinnan.
27

 Hur kvinnan framställs kan liknas vid en spegelbild där den manliga 

författaren har skapat en mytisk bild på spegelytan av hur han vill att kvinnan ska se ut och 

uppträda; detta för att äganderätten över henne skulle bli starkare.
28

 Under det sekulära 

artonhundratalet kom bilden av idealkvinnan att formas till ”the angel in the house”
29

, en 

idealbild av en ytterst passiv och tystlåten kvinna vars enda syfte är att tjäna och ta hand om 

mannen i huset.
30

 Ängelkvinnan besitter egenskaper som lydnad, artighet, kyskhet, sprödhet 

m.m.
31

, vilket i det patriarkala samhället även visade på henne skyldighet att ”döda” sig själv 

till ett konstverk, ett objet d’art, som genom sin passiva, bleka och smala uppenbarelse drog 

tankarna till den porslinsliknande orörligheten av de döda.
32

 I vissa fall kan ängelkvinnans 

osjälviskhet i samband med hennes avstånd från vanligt köttligt leverne, göra henne inte bara 

till en ängelkvinnan utan även till en ”Dödsängel”; hon besitter i så fall både denna värld och 

nästa, och kan ses på som en redan död.
33 

 

[It] is the surrender of herself – of her personal comfort, her personal desires, 

or both – that is the beautiful angel-woman’s key act, while it is precisely 

this sacrifice which dooms her both to death and to heaven. For to be selfless 

is not to only to be noble, it is to be dead. A life that has no story [...] is 

really a life of death, a death-in-life.
34 

 

En kvinna som då är fängslad i skepnaden av en Dödsängel kan komma att ha en demonisk 

längtan efter att fly sitt öde. Detta tillsammans med det faktum att “ängelkvinnan” faktiskt 

manipulerar sin hemmamiljö, för att kunna ta hand om de som hon är menad att ta hand om, 

visar på att hon faktiskt kan manipulera och konspirera.
35

 Hur änglalik en kvinna än var kunde 

hon inte avsäga sig det okuvligt jordiska som höll henne ifrån att bli helt änglalik.
36

 

Ängelkvinnan och monsterkvinnan är varandras motsatser, då monsterkvinnan förkroppsligar 

det fördömt köttsliga, medan ängelkvinnan förkroppsligar det inspirerande själsliga.
37

 I 

majoriteten av verk av manliga författare ställs en oskyldig hjältinna mot en ond, grym 

                                            
27Sandra M. Gilbert & Susan Gubar, The madwoman in the attic: the woman writer and the nineteenth-century 

literary imagination, 2. ed., Yale University Press, New Haven, 2000, s. 20. 
28 Ibid, s. 17. 
29 Ibid, s. 20.  
30 Ibid, s. 22. 
31 Ibid, s. 23. 
32 Ibid, s. 25. 
33 Ibid, s. 24. 
34 Ibid, s. 25. 
35 Ibid, s. 26.  
36 Ibid, s. 27.  
37 Ibid, s. 28.  
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kvinna.
38

 Monsterkvinnan står för och förkroppsligar den kvinnliga själständigheten. Hon 

representerar författarens auktoritet och makt att kunna skingra sin “ångest” (angående 

kvinnans självständighet), genom att få utloppet att kalla dess källa för hemskheter (odjur, 

monster, häxa). Dock besitter hon ändå den mystiska kraften som hjälper henne att bryta sig 

loss från sin textuellt bestämda ”plats” och hon genererar därför en berättelse som författaren 

inte kan kontrollera i lika stor grad.
39

 

 

Om en kvinna besitter egenskaper som för tankarna till en manlig aktiv tillvaro, t.ex. om hon 

är självsäker eller aggressiv, ses hon på som något monstruöst, bara pågrund av att hon 

handlar ”okvinnligt”.
40

 Sedan kan monstret även komma att befinna sig inuti ängeln, istället 

för bakom/motsatt henne.
41

 Det är detta som vi även kommer undersöka i vår studie; huruvida 

ängelkvinnan Snövit har kommit att utvecklas till en självständig och/eller aggressiv version 

av sig själv; huruvida den passiva karaktären kommer att likna den självständiga onda 

drottningen alltmer. Detta hoppas vi kunna få reda på genom att analysera filmer, men denna 

bokbaserade teori känns ändå relevant att ha i bakhuvudet eftersom det är två karaktärer som 

tagit avstamp i sagoform för att sedan gestaltas i film. 

 

Gilbert och Gubar har själva utifrån sin teori om ängelkvinnan och monsterkvinnan gjort en 

analys av bröderna Grimms Little Snow White, med argumentet att den redogör för den 

grundläggande, dock tvetydiga, relationen mellan Snövit och den onda drottningen, m.a.o. 

mellan ängelkvinnan och monsterkvinnan, mellan den vackra, ung, goda, passive, änglalika 

Snövit och den vackra, dock äldre, onda, aktiva, häxlika drottningen.
42

 I sagan används 

diverse föremål då den onda drottningen försöker ta Snövits liv, en kam, en korsett och ett 

äpple, vilka symboliserar hur det patriarkala samhället på olika sätt styr kvinnan och hur hon 

ska se ut och bete sig. Hon kväver Snövit med korsetten, förgiftar henne med kammen, och 

samma sak med äpplet, vilket kan kopplas till äpplet i Edens lustgård. Drottningen försöker 

med andra ord använda sig av dåtidens typiskt kvinnliga kosmetiska och husliga medel för att 

döda Snövit. Snövit i glaskistan kan, i sitt medvetslösa, dödsliknade tillstånd, sägas ha 

förvandlats till precis det som det patriarkala samhället vill att hon som kvinna ska förvandlas 

till, ett konstobjekt som för alltid är vackert och passivt. Från den onda, självständiga 

                                            
38 Sandra M. Gilbert & Susan Gubar, The madwoman in the attic: the woman writer and the nineteenth-century 

literary imagination, 2. ed., Yale University Press, New Haven, 2000,  s. 29.  
39 Ibid, s. 28.  
40 Ibid, s. 28.  
41 Ibid, s. 29. 
42 Ibid, s. 36. 



13 

 

drottningens synvinkel är dessa kvinnliga föremål dödliga, medan det för den goda och 

fogliga prinsessan inte finns något annat sätt att utöva makt på i det patriarkala samhället, 

även om det leder till döden.
43

 Det patriarkala samhällets röst tar även form i den onda 

drottningens spegel som i mansform eggar henne att sträva efter att vara vackrast av dem alla, 

vilket han först benämner henne att vara. Dock när drottningen blir alltmer ond och rebellisk 

vänder sig den patriarkalt influerade spegeln att betrakta den goda och passiva Snövit som 

vackrast. Drottningen vill då döda Snövit, och med dessa värderingar ses det som praktiskt 

taget omöjligt för kvinnor att inte vända sig mot och försöka bekämpa varandra.
44

 

 

Vi har nu redogjort för både Laura Mulvey men även Gilbert och Gubars teorier. Vi finner 

dessa teorier relevanta för vår studie då de kompletterar varandra på ett bra sätt, eftersom de 

båda redogör för olika sätt som den kvinnliga karaktären kontrolleras på.  

 

5. Material 

För att genoföra denna analys kommer vi bland annat använda oss av bröderna Grimms saga 

”Snow White” ur boken The Annotaded Brothers Grimm som är en samling av bl.a. bröderna 

Grimms sagor. Vi kommer även att analysera filmerna Snow White and the Seven Dwarfs, 

regisserad av David Hand, 1937, Snow White: A Tale of Terror, Michael Cohn, 1997, Snow 

White, Caroline Thompson, 2001, och Snow White & the Huntsman, Rupert Sanders, 2012.  

 

5.1 Sagan ”Snow White” 

Med orden ”Once upon a time” börjar bröderna Grimms berättelse om Snövit. Innan hennes 

födsel sitter Snövits mor, drottning i kungariket, och syr vid ett fönster med snö fallandes 

utanför. Hon sticker sig i fingret och tre droppar blod faller i den vita snön. Hon önskar sig då 

en dotter vit som snö, röd som blod, och svart som ebenholts, och hennes önskan slår in. Dock 

dör hon strax efter födseln. Kungen gifter om sig med en arrogant och fåfäng kvinna, som 

besitter en magisk spegel. Drottningen frågar varje dag spegeln vem som är vackrast i 

kungariket och när spegeln en dag svarar att det inte längre är drottningen, utan Snövit som 

vackrast i landet är, blir hon galen av avundsjuka. Hon beordrar en jägare att döda Snövit. 

                                            
43 Sandra M. Gilbert & Susan Gubar, The madwoman in the attic: the woman writer and the nineteenth-century 

literary imagination, 2. ed., Yale University Press, New Haven, 2000, s. 40. 
44 Ibid, s. 38. 
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Jägaren tar med henne ut i skogen men skonar Snövits liv då han inte förmår att döda henne. 

Istället ber han henne att fly in i skogen.   

 

Snövit lyckas hitta en stuga i skogen, som visar sig tillhöra sju dvärgar. Den onda drottningen 

får veta av sin magiska spegel att Snövit fortfarande lever och bestämmer sig för att själv ta 

död på henne. Förvandlad till en gammal hagga, letar hon upp Snövit vid två tillfällen men 

misslyckas båda gångerna med att döda henne, med en kam och en korsett, då dvärgarna 

kommer till hennes räddning. Den tredje gången ger den förvandlade drottningen Snövit ett 

förgiftat äpple som gör att hon faller i djup sömn. Dvärgarna sörjer Snövit då de tror att hon är 

död. En dag rider en prins förbi och upptäcker den vackra Snövit och han övertygar dvärgarna 

att ge honom kistan. Då den bärs bort snubblar en av tjänarna och äppelbiten i Snövits hals 

rubbas och hon vaknar upp. Snövit och Prinsen gifter sig och bjuder den Onda Styvmodern 

till bröllopet. Hon tvingas dansa runt i glödheta järnskor tills hon faller död ner till marken.  

 

5.3 Urval av filmer 

Utöver bokversionen om Snövit, har vi även valt ut fyra olika filmatiseringar av sagan. Vi 

begränsar oss i urvalet av filmadaptioner genom att endast titta på material från USA, detta då 

vi fann att majoriteten av Snövitfilmerna vi hittade på imdb:s hemsida kom just därifrån. Med 

denna begränsning har vi även valt ut filmer som har flera element som kan liknas med sagan, 

till exempel att de utspelar sig i samma miljö och under samma tid. Med detta har vi därför 

valt bort filmadaptioner som utspelas i nutid och därmed frångår sagans grundidé för mycket. 

 Dessa filmatiseringar är även tagna från olika årtal, detta för att vi vill se huruvida det har 

skett en förändring över tid i representationen av karaktärerna. De filmer vi valt ut är Snow 

White and the Seven Dwarfs, Snow White: A Tale of Terror, Snow White och Snow White & 

the Huntsman. Anledningen till att vi valt just dessa filmer är dels för att de är producerade 

under olika tidsepoker, men också för att de var lättillgängliga. Mellan filmen från 1937 och 

den från 1997 är det ett långt mellanrum, dock har vi valt att ha med den äldre versionen 

eftersom den, i form av en Disneyfilm, fortfarande kan ses som en av de mest kända 

versionerna av bröderna Grimms Snövitsaga. Det har visserligen gjorts andra filmadaptioner 

av sagan innan 1997, dock var dessa filmer svåra att få tag på vilket är anledningen till det 

stora hoppet på 60 år.  

 



15 

 

Disneys version, Snow White and the Seven Dwarfs, är en tecknad familjefilm som 

regisserades av bl.a. David Hand och gavs ut 1937 av Walt Disney. Denna version av sagan 

om Snövit ger oss en mer romantiserad bild. Det är här mycket fokus på att Snövit önskar att 

en dag få gifta sig med prinsen som hon knappt har träffat. Slutligen är det han som ger Snövit 

”kärlekens första kyss” som är det enda som kan väcka henne ur den onda drottningens 

förtrollning. I denna version får vi aldrig veta varför Snövit tvingas bo hos den onda 

drottningen från första början eller var hennes biologiska föräldrar är någonstans. 

 

Snow White: A Tale of Terror, som hör till skräckgenren, ger åskådaren en annan bild av 

berättelsen eftersom man får veta lite mer om varför den onda drottningen är ond och vill 

döda Snövit.  Efter att ha förlorat sitt barn vid födseln blir drottningen galen och kräver av sin 

bror att han ska döda Snövit, som i denna film benämns som Lilli. Det förekommer inte några 

dvärgar, utan istället stöter Lilli på ett gäng banditer i skogen som tillfångatar henne. På 

samma sätt som i bröderna Grimms version av sagan, försöker den onda drottningen ta död på 

Lilli med ett förgiftat äpple. Det som dock skiljer slutet åt i denna skräckversion är att det inte 

finns någon prins som kommer och räddar henne. Istället är det en av banditerna, som Lilli 

fattat tycke för, som förtvivlat lyfter upp henne ur kistan och skakar om henne. Detta får 

äppelbiten i hennes hals att lossna, vilket resulterar i att hon vaknar. Tillsammans rider de sen 

mot slottet för att besegra den onda drottningen, som tillslut brinner inne. 

 

Snow White, regisserad av Caroline Thompson, är liksom Disneys version en familjefilm. Här 

finns precis som Disney- och bokversionen en elak drottning som är avundsjuk på Snövits 

skönhet. I denna berättelse får man dock veta att den onda drottningen egentligen är en ful 

kvinna som till en början lever i sin ensamhet, men som med hjälp av sin brors magiska 

krafter blir förvandlad till en vacker kvinna. Det som skiljer denna saga från bokversionen är 

att skaparna har varit kreativa med att hitta på en egen version av sagan där den onda 

drottningen från början är ful, samt att hon endast kan trollbinda Snövits far att älska henne 

genom att placera en glasbit av den magiska spegeln i hans öga samt hjärta. När den onda 

drottningen slutligen ska försöka döda Snövit med det förgiftade äpplet har man även där valt 

att göra om berättelsen. Hon förvandlar sig inte till en gammal gumma, utan istället blir hon 

Snövits biologiska mor. Det som till slut räddar Snövit där hon ligger i en kista av is är att 

prinsen, som blivit förvandlad till en björn, kommer och slickar bort isen och slutligen kysser 

henne. Förtrollningen bryts, hon vaknar och han blir människa igen. 
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I Snow White & the Huntsman tar den onda drottningen Ravenna död på Snövits far kungen 

för att komma åt tronen. Snövit hålls inlåst i ett torn på slottet fram tills att hon vid 18-års 

ålder lyckas fly. I skogen träffar hon på jägaren som är där för att fånga henne och föra henne 

tillbaka till slottet, men istället beslutar han sig för att stå på Snövits sida och kämpa mot 

Ravenna. I denna film får man även en förklaring till varför Ravenna kommit att bli så ond. 

Hon har blivit utnyttjad av män hela sitt liv och anser att en kvinna kan göra världen hennes 

om hon är ung och vacker för evigt. Hennes mor kastade en trollformel över henne så att hon 

skulle få behålla sin skönhet och ungdom, dock med en nackdel. Besvärjelsen kan endast 

förseglas men även brytas av ”fairest blood”, vilket är vad Snövit har. När det kommer till 

sekvensen med det förgiftade äpplet, förvandlar sig Ravenna till den unga prinsen William. 

Snövit tar en tugga av äpplet utan att ana något ont och faller i djup sömn. I denna version är 

det dock jägaren som får Snövit att vakna upp då han ger henne en kyss. Tillsammans rider 

prinsen, Snövit och jägaren med en armé för att besegra Ravenna. Det är slutligen Snövit som 

är ämnad till att döda den onda drottningen, vilket hon även gör.  

 

6. Metod 

Då vi analyserar Snövitsagan i bokform och i filmform kommer vi att använda olika metoder. 

Till sagan kommer vi att göra en analys av hur, i skrift, de olika karaktärerna framställs och 

dra kopplingar till både Gilbert och Gubar, samt till Mulvey. När vi sedan analyserar filmerna 

kommer vi att använda oss av neoformalistisk analys, för att sedan även här dra kopplingar till 

Gilbert och Gubar, och Mulvey. Vi kommer att titta på hur dessa kvinnliga karaktärer 

gestaltas och representeras men vi kommer även att titta på hur de manliga karaktärerna 

framställs i jämförelse med de kvinnliga karaktärerna, detta för att förtydliga hur dessa 

karaktärers könsroller gestaltas.  

 

6.1 Metod till sagan 

Vid analys av bröderna Grimms Snövitsaga kommer vi att fokusera på hur Snövit respektive 

drottningen benämns. Då vi inte har tillgång till bröderna Grimms version av sagan om Snövit 

på originalspråket, kommer vi att utgå från The Annotaded Brothers Grimm som är en engelsk 

översättning av den tyska utgåvan av Kinder- und Hausmärchen som gavs ut 1812 av 

bröderna Grimm. Maria Tatar har i denna utgåva tagit de tyska sagorna från 1812, översatt 

dem och sedan har hon även lagt in egna kommentarer om hur dessa sagor exempelvis fått 

nytt liv i nya adaptioner. Maria Tatar är en framstående forskare inom folksagor och litteratur 



17 

 

för barn. Hon är känd internationellt och har själv skrivit böcker som The Classic Fairytales, 

The Hard Facts of the Brothers Grimm mfl. Hon är en teoretiker som omnämns ofta av andra 

forskare och därför har vi valt att använda hennes översättning av bröderna Grimms version 

av sagan om Snövit. När vi tittar närmare på denna bokversion av sagan, kommer vårt primära 

fokus vara att analysera hur Snövit och den onda drottningen framställs och hur de beskrivs av 

bland annat de manliga karaktärerna. Vi kommer att analysera de skillnader och likheter som 

finns mellan Snövit och drottningen och sedan koppla det till Gilbert och Gubars teori om 

ängel- och monsterkvinnan. När vi i analysen benämner sagan kommer vi benämna den som 

”Snow White” då vi enbart läser den engelska versionen och inte exempelvis den tyska där 

hon benämns som ”Schneewittchen” och vill med detta inte skapa förvirring.  

 

Vi har valt att inte använda oss av något tydlig och regelrätt metod då vi analyserar sagan 

eftersom det viktigaste här är att främst likna sagans analysmetod till filmernas 

neoformalistiska analysmetod. Vårt mål är att med dessa metoder få fram hur karaktärerna 

framställs och då vi i sagan endast är intresserade av att analysera ordval och meningar, 

känner vi att den metoden inte behöver vara lika omfattande som filmens metod. Vi har här 

valt att prioritera den neoformalistiska analysen framför sagans analysmetod eftersom 

filmanalyserna tar en mycket större plats i vår studie, och vi anser att det är mest relevant att 

anpassa sagans analysmetod efter filmernas.  

 

6.2 Metod till filmerna 

6.2.1 Neoformalistisk analys 

Med denna analys kommer vi titta på hur dessa karaktärer är utformade exempelvis genom 

hur de ser ut, hur de agerar och hur man valt att filma dessa karaktärer. Det är för oss därför 

relevant att göra en typ av neoformalistisk analys, där vi till exempel kommer undersöka hur 

karaktärerna är klädda, hur man valt att ljussätta dem, men även hur karaktärerna 

representeras. Något som är centralt i hur en karaktär framställs är att titta på hur de andra 

karaktärerna i sagan och filmerna förhåller sig till och benämner dessa karaktärer, här då 

Snövit och den onda drottningen. Vi kommer därför att titta på manliga och kvinnliga 

karaktärer som för oss är viktiga för att få fram huvudkaraktärernas egenskaper. Vi kommer 

även med denna undersökning att jämföre dessa filmer med varandra men också med 

sagoversionen ur boken The Annotated Brothers Grimm. För att genomföra detta kommer vi 
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att göra en form av textanalys där vår huvudsakliga uppgift kommer att vara att undersöka hur 

de kvinnliga karaktärerna beskrivs. 

 

En neoformalistisk analys utgår från tre system, det stilistiska systemet, det narrativa systemet 

och filmens narration. Det som denna uppsats främst kommer ha som fokus är det stilistiska 

och det narrativa systemet.
45

 Det stilistiska systemet innefattar mise-en-scène, kinematografi, 

klippning och ljud. Mise-en-scène är ett franskt ord som används när man pratar om 

iscensättning i form av scenografi, kostym, skådespeleri och ljus, allt det vi ser framför 

kameran.
46

 I denna undersökning kommer vi lägga stort fokus på karaktärernas kostymer för 

att se huruvida det kan vara så att kläderna sänder ut signaler om kvinnorna som sexuella 

objekt. Att undersöka karaktärernas kläder är en viktig aspekt då man genom att titta på hur de 

är klädda, kan få fram en karaktärs personlighet och identitet. 
47

  

 

Något annat som också är viktigt att undersöka när man gör en stilistisk analys är att titta på 

kinematografin och hur man valt att jobba med kameran för att framhäva en viss känsla i 

filmen. Genom att exempelvis använda sig av ”slow motion” och ”fast motion” kan tempot i 

filmen ändras och leder åskådaren till en förståelse för vad som kommer hända härnäst.
48

 När 

vi nu ska studera kinematografin kommer vårt primära fokus vara att undersöka 

kameravinklar och valet av närbilder, halvbilder etc.   

 

Det narrativa systemet handlar om hur en berättelse är uppbyggd och hur den berättas. Två 

begrepp som används för att förklara hur en berättelse är uppbyggd är ”story” och ”plot”. 

Begreppet ”story” innefattar de händelser som sker i en viss ordning. När vi tittar på en film 

får vi presenterade en rad olika händelser framför oss som vi sedan får sätta ihop som ett 

pussel för att förstå filmens handling. Den berättelse som sätts ihop bildar då en ”story”. Det 

vi kan se och höra framför oss beskrivs då som ”plot”. För att kunna pussla ihop de olika 

delarna i berättelsen till en story, behöver vi få dem presenterade framför oss i form av en 

plot. Dessa begrepp hänger på detta sätt ihop och behövs för att skapa en helhet i berättelsens 

form. 
49

 

 

                                            
45 Mats Ekström & Lars-Åke Larsson (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, 2. uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2010, s 290. 
46 Timothy Corrigan, A short guide to writing about film, 8.ed. Pearson, Glenview, IL, 2012, s. 49.  
47 Ibid, s. 54.  
48 Ibid s. 58.  
49 David Bordwell & Kristin Thompson, Film art: an introduction, 10th ed., McGraw-Hill, London, 2012, s. 76. 
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För att nu kunna genomföra denna undersökning kommer vi att använda oss av det stilistiska 

systemet, men vi kommer delvis även använda oss av det narrativa systemet. Detta genom att 

vi kommer plocka ut väsentliga delar i de olika verken och undersöka dem närmare. Något 

som skulle kunna bli ett problem med denna studie är att vi inte kan dra några slutsatser om 

att vårt resultat av undersökningen skulle gälla alla typer av adaptioner av sagan om Snövit. 

Då vi omöjligt kan täcka in alla filmversioner eller sagoversionen av berättelsen, måste vi 

enbart utgå ifrån det material vi har och kan därför bara resonera kring dessa adaptioner. 

Något som även finns att problematisera kring denna studie är vårt användande av Laura 

Mulveys teori och hur användandet av hennes teorier kan försätta oss i problematiska 

situationer. Dock är detta något som redan redogjort för under rubriken “teoretiska 

utgångspunkter” och kommer därför inte beröra det ytterligare här.  

 

7. Analys 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Snövit och den onda drottningen har gestaltats i 

de olika versionerna av Snövitsagan. Vi kommer här börja redogöra för våra analyser av 

bröderna Grimms ”Snow White”, Snow White and the Seven Dwarfs, Snow White: A Tale of 

Terror, Snow White och Snow White and the Huntsman. 

 

7.1 Bröderna Grimms ”Snow White” 

Denna saga visar tydligt på kampen mellan, som Gilbert och Gubar talar om, monsterkvinnan 

och ängelkvinnan, den aktiva drottningen och den passiva Snövit. Det är en berättelse om två 

kvinnor där de manliga karaktärerna i form av kungen och prinsen har väldigt små roller, den 

ena obetydlig och den andra livsavgörande. Prinsen, som inte nämns tidigare, kommer in i 

sagans slut och räddar av en slump livet på den passiva Snövit. Här skulle man dock kunna 

argumentera för att prinsen i form av en man inte är oumbärlig, utan Snövit, som vaknar upp 

av att äppelbiten i hennes hals rubbas, lika gärna kunde ha vaknat upp om vem som helst hade 

gjort så att äpplet rubbades. Kungens roll är dock näst intill obefintlig annat än då han nämns i 

samband med att han gifter om sig ett år efter att Snövits mor dött. Den nya drottningen 

presenteras direkt som vacker, men stolt och dominant. Drottningens fåfänga ges exempel på i 

sagan då hon ställer sig framför sin magiska spegel för att titta på sig själv hon benämns då av 

spegeln som vackrast av alla.  Drottningens utseendefixering gör henne dödligt avundsjuk då 

Snövit plötsligt benämns som vackrare än henne. Därför beordrar hon en jägare att mörda 

Snövit ute i skogen. Hennes ondska når sin kulmen då hon i tron om att det är Snövits organ, 
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kannibalistiskt äter den tillagade levern och lungorna som jägaren tagit med tillbaka på hennes 

begäran. Hon är monsterkvinnan personifierad, vilket även ges belägg för då hon med sina 

aktiva häxkrafter försöker döda Snövit genom att förgifta kammen och äpplet. 

 

Snövits roll i denna saga kan även knytas till Laura Mulvey då hon ofta nämns i samband med 

sin skönhet. Drottningen hatar Snövit då hon är tusen gånger vackrare än drottningen. Det är 

alltså Snövits skönhet som sätter henne i livsfara, vilket exemplifieras av att drottningen, efter 

sina två mordförsök på Snövit, säger “there, my beauty [...] now you’re finished” samt ”so 

much for being the fairest of them all”. Dock är det Snövits skönhet som även räddar hennes 

liv, både med jägaren och i samband med prinsen. Jägaren förbarmar sig över Snövit då han 

var på väg att döda henne, men eftersom hon är så vacker låter han henne gå. När hon sedan 

ligger livlös i glaskistan blir även prinsen så förtrollad av henne att han vill ta henne till 

slottet, vilket leder till att äpplebiten rubbas och hon vaknar. Vidare kan man argumentera för 

att Snövits skönhet räddar henne från att kastas ut från dvärgarnas stuga då även de blir 

förtrollade av hennes yttre när de hittar henne sovandes i stugan och säger till varandra hur 

vacker hon är. Denna objektifiering som Mulvey pratar om tar dock en vändning in på 

Gilberts och Gubars teori då dvärgarna ger henne i uppgift att hålla ordning i hushållet, städa, 

tvätta och laga mat i utbyte mot att få bo kvar med dem, vilket hon accepterar. I och med detta 

blir Snövit på ett sätt den ideala bilden av Gilbert och Gubars ängelkvinnan vars enda syfte är 

att sköta hushållet och tjäna mannen. 

 

Snövit är även en ängelkvinna i samband med sin personlighet då hon framställs som 

omtänksam när hon kommer till dvärgarnas stuga och bara äter lite från varje tallrik på bordet 

eftersom hon inte ville att någon skulle bli utan mat. I sagan  refereras hon även till som 

”dear” och ”beloved”. Hennes oskyldighet förstärks av att författarna benämner henne som 

”stackars Snövit” då hon släpper in den förklädda drottningen i stugan och inte har en aning 

om drottningens onda planer om att lura henne. I motsats till oskyldiga Snövit, kallas 

drottningen ofta för ”wicked” i olika sammanhang. Hon vill inget annat än att döda Snövit 

även om det kostar henne livet, och varje gång hon får reda på av sin magiska spegel att 

Snövit har överlevt hennes mordförsök blir hon förskräckt, vilket kan tolkas som att hon är 

rädd för Snövit, att hon känner sig hotad av hennes skönhet och godhet. 

 

Trots sin godhet och skönhet har även Snövit små brister vilka hon även straffas för. Då 

dvärgarna har varnat henne för att inte släppa in någon och hon ändå släpper in den förklädda 
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drottningen på grund av sin, enligt Gilbert och Gubar, narcissistiska längtan efter korsetten 

och senare kammen, straffas hon med den djupa medvetslösheten som nästan kostar henne 

livet.  Om man spinner vidare på detta, liksom Gilbert och Gubar tar upp, kan även korsetten, 

kammen samt äpplet, ses på som föremål för att kuva kvinnan till det patriarkala samhället 

vill att hon ska bli; den perfekt passiva kvinnan i form av ett objet d’art. Enligt drottningen är 

dessa föremål förknippade med döden, men då hon använder den för att döda Snövit 

förvandlas Snövit till ett objet d’art, ett konstobjekt. Den aktiva drottningen ser dessa 

patriarkala föremål som döden, medan Snövit, med hjälp av föremålen, blir den perfekta 

kvinnan med patriarkala mått mätt. 

 

Snövit faller i en dödsliknande sömn efter det förgiftade äpplet, men pågrund av hennes 

skönhet kan inte dvärgarna begrava henne utan tillverkar en glaskista som tillät att Snövit 

skulle kunna beskådas från alla sidor, vilket direkt kan kopplas till Laura Mulveys teori om 

den objektifierade och sexualiserade kvinnan. Snövit har blivit ett passivt konstobjekt, liksom 

Gilbert och Gubar tar upp, men samtidigt har hon blivit ett sexualobjekt speciellt för prinsen, 

som är vad Mulvey tar upp. Prinsen ber dvärgarna om att få kistan med Snövit i för att han 

kan inte leva utan att få beskåda den vackra Snövit. Han lovar att ”honor and cherish her as if 

she was [his] beloved”, även fast allt han har att gå på är Snövits livlösa yttre. Hon vaknar ju 

dock upp då äppelbiten i hennes hals rubbas och då bekänner han direkt sin världsomfattande 

kärlek för henne och meddelar att de ska gifta sig. Hon ses ju endast på som ett vackert yttre. 

  

I samband med Snövits bröllop i sagans slut kan det även diskuteras huruvida Snövit är helt 

god, som Gilbert och Gubars ängelkvinna förväntas vara, då hon inte ingriper när, och 

förmodligen har arrangerat att, den onda drottningen ska få dansa till sin död i glödheta 

järnskor. Då drottningen förklaras att vara ”so terrified that she just stood there and couldn’t 

budge an inch” innan skorna tas fram, kan det argumenteras att drottningen har tagit över 

Snövits hjälplöshet, medan Snövit har övertagit drottningens grymhet. Detta kan kopplas till 

Gilbert och Gubars argument att Snövit besitter en del av drottningens personlighet medan 

drottningen besitter en del av Snövits, vilket även kan vara en orsak till att drottningen är 

livrädd för Snövit. Med detta sagt skulle man även kunna argumentera för att drottningen vill 

eliminera det passiva ur sig själv. Huruvida drottningen och Snövit besitter delar av varandra 

kan kopplas till det förgiftade äpplet som är vitt med röda kinder, den är både passivt, giftfritt 

vit och aktivt, giftigt rött. I sagan definieras äpplet som ”beautiful – white with red cheeks – 

and if you saw it you craved it.” Detta har en stark koppling till hur Snövit beskrivs då hon 
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ligger vacker och livlös i sin glaskista; ”she still looked like a living person with beautiful red 

cheeks”. Då hennes hud är vit som snö, så är även Snövit, liksom äpplet, vitt med röda kinder. 

Det kan argumenteras för att på samma sätt som Snövit hungrade efter det vackra äpplet, 

hungrar prinsen efter den vackra, passiva Snövit och att få henne som sin fru. 

 

7.2 Snow White and the Seven Dwarfs 

Filmen Snow White and the Seven Dwarfs är en tecknad version av sagan där flera kopplingar 

till Gilbert och Gubars teorier är synliga. Med deras teorier om ängelkvinnan och 

monsterkvinnan i bakhuvudet kan Snövit och hennes väntan på en man, vilket visas på genom 

låttexterna “I'm wishing for the one I love to find me today” och, senare i filmen ”Someday 

my prince will come”, tolkas som att hon passivt har det som enda mål i livet. Prinsen som i 

filmens inledning dyker upp för att besvara hennes längtan efter kärlek, kontrar med “My 

heart keeps singing of one love only for you” även fast det är första gången de träffas. Precis 

som den onda drottningens magiska spegel säger med orden ”Rags cannot hide [Snow 

White’s] gentle grace” ser prinsen Snövits skönhet och blir förälskad i hennes utseende. Detta 

syns ju tydligare då prinsen finner Snövit dödslikt passiv i sin glaskista. Hon har då, liksom 

Gilbert och Gubar redogör för, förvandlats till det fulländade objet d’art, konstobjektet som 

den patriarkalt styrda kvinnan strävade efter att vara. Med detta skulle man också kunna tolka 

det som att Snövit i denna Disneyversion nu har blivit idealbilden av en kvinna.  

 

Som en typ av domare av den kvinnliga skönheten och vem som är vackrast i landet, skulle 

man kunna se på den onda drottningens magiska spegel som en talesman för det patriarkala 

samhället. Detta är något som även Gilbert och Gubar har tagit upp i sin analys av 

Snövitsagan i relation till spegeln och drottningen. I form av ett mansansikte menar dem att 

spegeln finns där för att upphöja den kvinna som bäst rättar sig efter de patriarkala 

värderingarna. Den onda drottningens hat gentemot Snövit kan genom jägaren och den 

magiska spegelns repliker sammanfattas med att drottningen är galen och avundsjuk på 

Snövits skönhet, och åskådaren får en tydlig bild av drottningen som inget annat än ond.  

 

Vidare framställs den onda drottningen som en aktiv kvinna i och med att hon använder sina 

magiska krafter för att frambesvärja den magiska spegeln. Dock genom att hon frambringar 

spegeln på eget bevåg, väljer hon aktivt att lyssna till den patriarkala rösten. Då denne väljer 

Snövit blir hon rasande av avundsjuka, vilket skulle kunna förklaras med att det ändå är en del 



23 

 

av drottningen som vill och strävar efter det patriarkala sättet för en kvinna att leva. Liksom 

Gilbert och Gubar säger, kan man tolka det som att den onda drottningen vill förtränga den 

delen av sitt sinne som är likt Snövit. Snövit i sin tur kämpar mot att tänka och handla som 

drottningen, vilket hon misslyckas med då hon tar en tugga av äpplet och dör. Detta skulle 

man kunna tolka som att Snövit för en sekund glömmer att vara osjälvisk och god då hon 

frestas av äpplet. Här kan man koppla det till det som Gilbert och Gubar säger, att Snövit dör 

av ett typiskt kvinnligt redskap (då äpplet associeras med matlagning) och förvandlas till ett 

objet d’art och blir perfekt passiv. Dock skulle vi kunna argumentera för att Snövit här dör för 

att hon blir frestad av det välsmakande äpplet; hon låter den drottninglika sidan av sin 

personlighet leta sig fram vilket dömer henne till döden. Detta hade kunna ge ett patriarkalt 

budskap, att kvinnan ska vara passiv och inte låta den aktiva kvinnan influera henne.  

 

När Snövit blir lämnad i skogen, efter att hon utsatts för mordförsöket av jägaren, hittar hon 

en tom liten stuga. När hon ser sig omkring i stugan, upptäcker hon att det är väldigt smutsigt 

och rörigt där, hon sätter därför genast igång med att städa. Snövits roll hos de sju dvärgarna 

blir då automatiskt en modersroll eftersom hon, när hon först kommer dit, förutsätter att de är 

barn som inte har någon mamma som kan städa åt dem. När dvärgarna senare får bekanta sig 

med Snövit lägger hon fram argumentet att hon ska sköta om hushållet om de låter henne 

stanna, vilket är precis det hon gör. Hon säger åt dem att tvätta sig, talar om när de ska sova 

och vinkar av dem när de ska gå till jobbet. Hon stannar lydigt hemma med uppmaningen att 

inte vistas utanför huset pga. den onda drottningen. Här kan det dras paralleller till att 

dvärgarna, som kan tolkas till att personifiera det patriarkala tankesättet, vill att den passiva 

Snövit ska stanna på sin plats i hemmet, och inte sträva efter att utsättas för den aktiva, onda 

drottningen och själv bli aktiv och självständig. Liksom Gilbert och Gubar menar att 

ängelkvinnans jobb är att hålla efter hushållet, visar Snövit en utomordentlig förmåga för 

hushållerligt arbete och med låttexten ”As you sweep the room imagine that the broom is 

someone that you love” betonar hon att hennes existens och arbete (städning och matlagning) 

är för mannens skull. Att städa och laga mat är praktiskt taget hennes enda sysslor 

genomgående i filmen: hon skurar stentrapporna på slottsgården, storstädar dvärgarnas lilla 

stuga och lagar mat åt dem, och då den onda drottningen kommer förbi med det förgiftade 

äpplet bakar Snövit paj.  

 

När drottningen försöker övertala Snövit att ta en bit av det förgiftade äpplet med orden “It's 

apple pies that make the menfolks' mouths water” ges en tydlig bild denna films patriarkala 



24 

 

värderingar: att kvinnans korrekta plats är i hemmet där hon ska städa och laga mat, samt att 

om Snövit äter äpplet dör hon och därigenom kan ses som ett konstobjekt, en objet d’art, 

vilket får männens ”munnar att vattnas”. Med andra ord är Snövits dödsliknande passivitet 

precis vad det patriarkala samhället vill ha av en kvinna. I samband med kvinnans plats i 

hemmet kommer en av dvärgarna med de nedsättande orden ”next thing you know she will tie 

your beards up in pink ribbons and smelling you up with that stuff called perfume”, då Snövit 

beordrat dem att tvätta sig innan maten. Han redogör här för att den enda platsen kvinnan har 

makt att bestämma någorlunda är i hemmiljön, liksom Gilbert och Gubar argumenterar för. 

 

Då vi även har tittat närmare på hur dessa karaktärer klär sig har vi kunnat se att både Snövit 

och den onda drottningen båda gör en sorts förvandling i klädväg under filmens gång. Snövit 

förvandlas från att ha trasiga och smutsiga kläder, till att vara klädd som en prinsessa då 

hennes utstyrsel inte är sämre än drottningens ursprungliga klädsel. Hon börjar med att vara 

klädd i en lappad och trasig klänning som går i bruna, lilaaktiga nyanser. Hon har på sig 

träskor och har ett blått hårband i håret. När hon tas med ut i skogen för att dödas av jägaren, 

är hon istället klädd i en mer prinsesslik klänning som går i färgerna ljusgult, ljusblått, 

mörkblått och rött, och hon bär beiga klackskor. I hennes svarta hår sitter nu ett rött hårband. 

Drottningen går från att vara vackert och kungligt klädd till att bokstavligt talat förvandla sig 

själv till en ful gammal hagga med vårtor i ansiktet och puckelrygg. Innan förvandlingen bär 

drottningen en lila klänning med svart mantel med röda detaljer. På huvudet har hon en 

guldkrona, vilket visar på hennes makt som drottning. Hennes hår är ej synligt först då hon 

bär en sorts huva som endast visar hennes ansikte, vilket tillsammans med sminkningen, 

bidrar till att det blir mycket fokus på just ansiktet och de ondskefullt klargröna ögonen. 

Snövit och drottningen har båda röda läppar, mörkaktig ögonskugga, vit krage och röda 

detaljer på sina klänningar då de har sina fina kläder på sig. Denna likhet i klädseln kan man 

tolka som att de, liksom Gilbert och Gubar redogör för, även har likheter i sina personligheter; 

att den onda drottningen har delar av sin personlighet som liknar Snövit och tvärtom. Då 

drottningen förvandlas blir dock testar av långt, vitt hår synligt under huvan på den långa 

svarta kappan hon nu som motbjudande hagga är klädd i. Hennes händer blir knotiga, hon får 

en vårta i ansiktet tillsammans med endast en tand. Hon får även onormalt stora och runda 

ögon med väldigt markerade ögonbryn. Medan de kvinnliga karaktärernas resa kan ses i 

samband med deras klädbyten, har inte de manliga karaktärernas klädstil samma symboliska 

betydelse som för Snövit eller den onda drottningen, då dvärgarna och prinsen bär samma 

kläder genom hela filmen. I likhet med Laura Mulveys teori om den kvinnliga karaktärens 
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förhållande till de manliga uppenbaras endast prinsen i filmens början och slut med ett 

omsorgsfullt synliggjort svärd, vilket representerar hans makt i förhållande till Snövit, som 

vid deras första möte städar och vid deras andra ligger passivt medvetslös. 

 

Snövit går från att vara klädd i trasiga kläder, då hon ändå ses på som en skönhet som till och 

med ”rags cannot hide”, till att bära kläder som bättre visar hennes utseende. Hennes skönhet 

lyser alltså igenom vad hon än är klädd i, vilket kan återknytas till hennes blodröda läppar 

samt det faktum att hon alltid bär smink, i form av rouge på kinderna och mörkaktig 

ögonskugga. Till skillnad från Snövit, gör den onda drottningen en helförvandling, vilket med 

patriarkala värderingar i bakhuvudet kan tolkas som ett straff för hennes självständighet och 

aktiva tillvaro, även fast hon säkert lätt kan trolla sig tillbaka till sitt ursprungliga jag. 

Poängen här är att hon aldrig hinner trolla sig tillbaka utan dör av en hemsk olycka då spöregn 

och hala klippor får hennes haggliknande jag att falla mot sin död. Ett par ohyggliga gamar 

som cirkulerar över henne i hennes sista stunder är ännu en indikation på denna bestraffning 

som det patriarkala samhället har utsett för den aktiva, självständiga, onda drottningen. 

 

Något som dock förblir densamma genom filmens gång, oberoende av hur drottningen ser ut, 

är hur man valt att centrera och porträttera henne direkt framifrån. En blandning mellan 

helbild och halvbild framifrån, samt en kort in-zoomning, visas då drottningen med 

avundsjuka och ilska i blicken beskådar prinsens kärleksförklaring till Snövit. Denna bild 

framifrån samt en längre in-zoomning förekommer då drottningen håller upp skrinet där hon 

vill att jägaren ska lägga Snövits hjärta. Detta kan tolkas som att filmskaparen tydligt vill 

demonstrera drottningens makt, och skönhet i alla fall i filmens början. Med Gilbert och 

Gubars teori i åtanke kan man resonera att med dessa bildutsnitt får den aktiva, självständiga 

drottningen mer kroppslig exponering än Snövit som aldrig visas på ett sådant sätt. När 

drottningen förvandlas till hagga förekommer flera bilder framifrån, dels då hon tilltalar 

åskådaren direkt samt när hon försöker truga på Snövit äpplet. Hon visas därför på ett sätt som 

inte överensstämmer med hur en lydig, artig, kysk, spröd och passiv kvinna skulle 

porträtteras.  

 

Med Mulveys teori i åtanke kan man argumentera för att Snövit endast har ett 

skönhetsrelaterat bildutsnitt då hon sover i dvärgarnas sängar. En närbild snett framifrån på 

Snövits ansikte, tillsammans med de häpna utropen ”she’s mighty pretty” och ”she’s 

beautiful, just like an angel” från dvärgarna, är det enda bildutsnittet som tydligt visar på 
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Snövits skönhet. Att hon är vacker som en ängel för argumentet tillbaka till Gilbert och 

Gubar, och Snövit som är ängelkvinnan personifierad. Snövit visas endast i närbild under ett 

annat tillfälle under filmens gång, då hon vettskrämd springer genom skogen. Av detta skulle 

man kunna dra slutsatsen att närbilder på Snövit används när man vill visa henne som mest 

sårbar; ensam och hjälplös i skogen, och stilla sovandes. Snövits skönhet visas även tydligt i 

samband med prinsen. Då han först förklarar henne sin kärlek står han i en trappa och hon på 

en balkong. Hans ansikte och kropp faller i skugga medan Snövit är helt upplyst av solen, 

vilket visar på hur det är kvinnan som blir ett objekt för mannens skull, liksom Mulvey 

argumenterar för. Detsamma gäller även då prinsen väcker Snövit i filmens slut med en kyss. 

Solstrålar har letat sig fram mellan trädgrenarna och fallet på Snövit och hennes glaskista, 

som prinsen förundrat går fram till, endast för att väcka henne till liv och ta med henne till 

slottet för giftermål. Om vi sedan väver vidare på just kyssen, kan man argumentera för att det 

i denna film är essentiellt att det är just prinsen, då i form av en man, som väcker henne. 

Snövit i sin hjälplöshet hade inte kunnat vakna om det inte hade varit för prinsen som gav 

henne “kärlekens första kyss”. Man kan därför tolka det som att den svaga kvinnan står i 

underläge och ska räddas av mannen för att hon inte kan rädda sig själv. 

 

7.3 Snow White: A Tale of Terror 

Den här filmversionen av sagan är lite annorlunda i jämförelse med de andra versionerna, 

detta för att den dels tillhör en annan genre, nämligen skräckgenren, men också för att 

relationen mellan den onda drottningen och Snövit är annorlunda. I denna berättelse får vi en 

förklaring och en bakgrund till varför den onda drottningen, Claudia, blir ond.  

 

Claudia är en kvinna som till en början framställs som god och som vid deras första möte, när 

Snövit (som i denna berättelse benämns som Lilli) är en liten flicka, ger henne en hundvalp. 

Därigenom visar Claudia inledningsvis inga onda sidor. Dock kan man ana att det finns en 

spänning mellan Lilli och Claudia då båda försöker vinna kung Fredericks uppmärksamhet. 

Denna avundsjuka blir tydlig i en scen där Claudia och Frederick precis har gift sig och ska få 

sin välsignelse av folket på slottet. När det kommer till Lillis tur att välsigna det nygifta paret 

med vigvattnet, kastar hon det istället i ansiktet på Claudia. Ett annat exempel på denna 

avundsjuka är i en scen, efter att Lilli vuxit upp till en ung kvinna, då det är fest på slottet. 

Claudia står och sjunger inför gästerna och Frederick. Allas blickar är riktade mot henne när 

plötsligt Lilli kommer in klädd i sin avlidna biologiska moders brudklänning. När hon kliver 
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in i salen vänder sig alla om för att titta på henne, och så även Frederick. Det syns då tydligt 

att Claudia blir avundsjuk på att Lilli plötsligt får all uppmärksamhet, vilket visar sig genom 

att hon slutar sjunga och det blir helt tyst i salen.   

 

Trots att Claudia uppenbarligen har en svartsjuk sida hos sig själv, visar hon inte upp några 

onda sidor trots de motgångar hon ställs för i sitt förhållande med Lilli. Det som dock gör att 

hon blir ond är att hennes son dör vid födseln. Efter detta blir hon psykiskt sjuk och börjar i 

samband med detta anklaga Lilli för sitt barns död. Att hon anklagar Lilli kan man tolka som 

ett gensvar på att Claudia under hela sitt giftermål med Frederick har fått kämpa med att få 

Fredericks hela uppmärksamhet samt med att få ett bra förhållande med en motvillig Lilli. Då 

Claudias barn dör kan man se det som att bägaren rinner över och hon letar efter någon att 

beskylla, vilket blir Lilli som aldrig har visat Claudia den kärlek som Lilli känner inför sin far 

samt sin biologiska mor. På grund av detta får man en annan bild av Claudia och hennes 

ondska. Trots att Claudia stämmer in på bilden av ”monsterkvinnan” som Gilbert och Gubar 

pratar om, vilket hon till slut även straffas för, finns där ändå en möjlighet till en förståelse 

och ett förlåtande. Hon är inte oprovocerat ond, hon har blivit ond pga. sitt barns död.  

 

Claudia är därigenom en karaktär som i denna berättelse visar upp två olika sidor. 

Inledningsvis är hon en kvinna en kvinna vars enda riktiga syfte är att komma till slottet för 

att gifta sig med kung Frederick och ge honom en son som kan bli den nya tronarvingen. 

Claudia skulle därför kunna ses på som en passiv kvinna som kan liknas med de kvinnor som 

både Mulvey beskriver, men även Gilbert och Gubar. Mulvey beskriver kvinnorna i 30-talets 

Hollywoodfilmer som passiva och vars enda syfte är att behaga mannen, medan Gilbert och 

Gubar beskriver den passiva kvinnan som en ”ängelkvinna” som besitter egenskaper som 

lydnad, artighet, kyskhet mm. Claudia kan därför i filmens början stämma in på dessa 

patriarkala bilder av hur en kvinna ska vara, men då hon efter sin sons död gör en 

helomvändning motsätter hon sig denna bild. Efter att ha mist sitt barn blir hon istället en 

kvinna som tar plats och hon går från att vara endast en meningsbärare till att vara en 

meningsskapare, för att använda Mulveys begrepp. Istället för Claudia, är det nu kung 

Frederick som intar rollen som den passiva meningsbäraren som inte har någon egentlig 

betydelse för själva berättelsen i sig. Claudia är den som nu för berättelsen framåt och skapar 

med detta en mening för berättelsen.  
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Efter att Claudia mister sitt barn vid födseln, blir hon förtvivlad och det är just då som den 

magiska spegeln uppenbarar sig för henne. Spegeln tar formen av en vackrare version av 

henne, vilket man skulle kunna tolka som att den visar hur hon egentligen vill se ut. På ett sätt 

skulle man kunna se på spegeln och Claudia som samma person eftersom Claudia blir 

allvarligt skadad då Lilli sticker en dolk i spegeln. Det som även händer då är att Claudia blir 

gammal. När spegeln förstörs verkar den tappa sin makt som den genom filmen har överfört 

till Claudia. Samtidigt träder spegeln fram och visar sina magiska krafter när Claudia är som 

mest svag och på det sättet skulle den kunna ses på som en modersfigur för henne, som finns 

där under hennes svagaste ögonblick och som får henne att förstå hur hon ska göra för att 

hämnas sin döda son. Här är det då svårare att urskilja huruvida spegeln skulle kunna 

symbolisera det patriarkala samhället då den aldrig egentligen pratar om vem som är vackrast. 

Dock säger spegelbilden till Claudia att hon är vacker första gången den visar sig, men detta 

är ingen upptakt på jakten efter evig skönhet, utan kan mer tolkas som att spegelbilden 

försöker peppa Claudia till att inte tappa modet och se sig själv som stark, även i sin svagaste 

stund.   

    

Det är inte bara Claudia som visar olika sidor hos sig själv, även Lilli framställs på olika sätt i 

denna film och kan därför ses på utifrån olika perspektiv. Hon framställs dels som passiv i den 

mån att hon vid ett flertal scener delvis förlitar sig på mannens hjälpande hand. Detta visar sig 

tydligt i scenen när hon precis kommit till banditerna och en av dem, Rolf, försöker våldta 

henne. När han närmar sig säger hon visserligen nej och att han ska hålla sig undan, men när 

hon sedan faller ner på marken och Rolf försöker våldföra sig på henne, gör hon inte mycket 

motstånd. Hon ser skräckslagen ut och kanske är det chocken som gör att hon inte förmår sig 

göra motstånd, eller kanske är det också så att hon förväntar sig att någon av de andra ska 

rädda henne, vilket också sker när Will kommer till undsättning. Denna akt kan kopplas till 

Mulvey teorier, genom att Rolfs agerande skulle kunna förklaras med att han känner sig hotad 

av Lilli och att han ser på henne som ett kastrationshot, då hon är kvinna. Han måste därför 

straffa henne och göra henne svag för att han inte ska känna sig hotad längre. Något som här 

även hade kunnat ses som passivt är att hon faller i djup sömn av det förgiftade äpplet, i denna 

version behöver hon dock ingen man för att vakna. Förvisso är det Will som bokstavligt talat 

skakar liv i henne, men det hade vem som helst kunnat göra oberoende kön. Lilli kan här 

argumenteras för att inte behöva en man, och i det sambandet en kyss, för att vakna upp. Lilli 

framställs dock som delvis passiv när hon först träffar banditerna, men hon uppvisar även 

aktiva sidor då det är hon som slutligen tar initiativet till att ta sig till slottet för att döda 
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Claudia, vilket gör henne aktiv då hon gör ett aktivt val. Därmed frångår hon den passiva 

bilden som Mulvey målar upp och som hon till en början visar. Hon står inte i skuggan av 

någon man som ska rädda henne, istället tar hon saken i egna händer för att rädda sin far. Hon 

blir då, liksom Claudia, också en meningsskapare och inte en meningsbärare som Mulvey 

menar att kvinnor ofta är.   

 

Om vi nu ska titta på hur Claudia och Lilli framställs i form av kläder kan vi se att man valt 

att leka med färger. Något som syns tydligt när vi tittar närmare på Claudias kläder är att hon 

till en början bär klänningar i ljusa nyanser, liksom guld, men efter att hon har mist sitt barn 

blir klänningarna mörkare i t.ex. mörkgrönt, rött och svart. Det som också blivit tydligt i detta 

analyserande är hur stilen på hennes klänningar förändras. Inledningsvis bär hon en lång 

gyllene kappa över en tajt klänning i samma färg, håret är uppsatt i ett hårnät smyckat med 

pärlor. Kappan som hon bär täcker henne ända upp till halsen och den enda hud som 

exponeras är hennes ansikte och hennes händer. I scenen där Claudia och Frederick har gift 

sig, bär hon en urringad gyllene långklänning som exponerar hennes axlar. Hon har en vacker 

håruppsättning med vackra glittrande hårspännen. I denna sekvens är det inte bara hennes 

kläder som gör att denna scen sticker ut, det är även sättet man valt att filma henne. Här gör 

man en kameraåkning där man cirkulerar runt henne. Åkningen börjar med en halvbild 

bakifrån där vi ser hennes håruppsättning, kameran åker sedan runt så att vi ser hennes ansikte 

snett framifrån. Det vi ser av henne är hennes bara axlar, nacke, och hennes ansikte. Genom 

att titta på denna scen skulle man kunna se det som att hon blir delvis objektifierad, dels 

genom sättet hon filmas men även hur hon framställs i just denna sekvens. I denna scen 

sjunger hon en sång för sin nyblivna make, hon står i mitten av den stora salen omringad av 

alla bröllopsgäster. Alla blickar är riktade mot henne och vi får även se Frederick, hur han 

sitter en bit bort och beskådar henne med ett leende. Claudia framställs här som ett spektakel 

att beskåda och därigenom blir hon då ett objekt för den manliga blicken som Mulvey pratar 

om.  

 

Lilli har, till skillnad från Claudia inte lika många klädbyten i denna film. Hon bär tre olika 

klänningar som alla går i samma färgskala, nämligen vitt och rött. I hennes första scen som 

ung kvinna, bär hon en lång vit klänning, som kan liknas med ett nattlinne. Klänningen är 

urringad vilket gör att hennes axlar exponeras. Utifrån denna scen skulle man kunna tolka det 

som att Lilli på ett sätt blir objektifierad. Innan denna scen har hon varit ett litet barn men nu 

visas hon för åskådaren som en ung kvinna som nu är tillräckligt vuxen för att kunna ses på 
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som en mogen kvinna snarare än ett barn. Därigenom kan hon även stämma in på den bild av 

den objektifierade kvinnan som Mulvey pratar om, detta då hon exponerar mer hud men också 

genom sättet hon filmas i denna scen. Hon filmas i halvbild från sidan, vilket gör att det blir 

mycket fokus på hennes byst. Hon står även delvis i ett dovt solljus som letar sig in bakom 

gardinen, vilket gör att hennes bleka hy framträder ännu mer. Man kan även se scener där det 

är mer fokus på Lilli i jämförelse med de manliga karaktärerna. I flertalet scener syns det 

tydligt hur man valt att ljussätta henne mer än dem, men även att ha närmare bildutsnitt. I 

scenen då Rolf är på väg att våldta henne är det påtagligt att hennes ansikte är mer upplyst än 

Rolfs. Det är också tydligt att hennes ansikte filmas närmare i jämförelse med honom, och 

kanske kan detta bero på att man vill visa paniken i hennes ögon, men det skulle också kunna 

ses på som att hon blir mer objektifierad i jämförelse med de manliga karaktärerna.  

 

7.4 Snow White 

I denna film är det ännu en tydlig kamp mellan det onda och goda, mellan drottningen Elsbeth 

och Snövit. Elsbeth porträtteras som ond redan från första scenen då hon, i form av sitt 

ursprungliga jag som oattraktiv häxa, förvandlar en av dvärgarna till en porlinsstaty som får 

göra hennes andra förvandlade statyer, i form av trädgårdstomtar, sällskap. Dessa statyer är 

återkommande genom hela filmen som en del av miljön som omringar, i början, Elsbeths 

trollgummestuga, och senare slottet. Under en fest i slottet används trädgårdstomtarna som 

käglor i bowlingmatcher, vilket resulterar i att de förstörs, och med andra ord dödas. Det kan 

därför dras en koppling mellan statyerna och Elsbeths grymhet, som även den är närvarande 

genom hela filmen. 

 

Liksom hennes ondska, visas även Elsbeths fåfänga tydligt. Hon har ett eget spegelrum med 

flertalet speglar som täcker väggarna från golv till tak. Flera gånger får åskådaren från ett 

fågelperspektiv se en helbild av Elsbeth bakifrån då hon står i sitt spegelrum. Man ser hennes 

spegelbild i flera speglar samtidigt som visar hennes skönhet från olika håll. Genom hela 

filmen är det ett tydligt fokus på Elsbeths ögon och därigenom på hennes ansikte. Vid hennes 

förvandling från ful till vacker är det första man får se en extrem närbild på hennes 

svartmarkerade och sminkade ögon. Hon har även ofta på sig tajta halsband i svart som täcker 

delar eller hela halsen, vilket drar fokus till just hennes ansikte. I flertalet scener kan man 

tydligt se att Elsbeth filmas framifrån och att en ljuskälla lyser upp hela hennes ansikte, 

medan de manliga karaktärerna i filmen ofta filmas bland annat från sidan och har stora delar 
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av ansiktet i skugga. Att Elsbeths ansikte ofta lyses upp, i jämförelse med männen, kan tolkas 

som en objektifiering av henne som kvinna då det återigen blir stort fokus på hennes ansikte 

och därigenom hennes skönhet. Detta kan vi se exempel på i en scen då hon pratar med 

prinsen och försöker förföra honom. Här är hennes ansikte hela tiden upplyst framifrån medan 

hans delvis är i skugga.  

 

Som en gåva från sin bror förvandlas Elsbeth från en ful häxa till en vacker kvinna. Som 

trollgumma har hon grönaktig hud ful med utslag, långa smutsiga naglar och stripigt hår 

uppsatt i flertalet små flätor. Hennes säckvävsliknande klänning går i jordnära färger och hon 

har ringar i bärnsten och silver. Hon förvandlas dock till att bära en vacker klänning i svart 

och orange, och får tjockt, långt hår i en påtaglig orange färg. Hon går från att vara ful till att 

bli vacker och klädd i uppseendeväckande klänningar som i filmens början i överlag är orange 

med svarta detaljer, men allteftersom filmen går blir hennes klänningar mer övergripande 

svarta med orangea detaljer, vilket kan kopplas till att drottningen blir ondare. Medan den 

onda drottningens kläder är utmärkande, ofta i kombination med en vacker spröd krona i vitt 

och guld, och med flertalet smycken, bär Snövit ofta klänningar i de ljusa färgerna vitt eller 

beige i kombination med rött. I klädväg strävar hon därför förmodligen inte efter lika stor 

uppmärksamhet som drottningen. Snövits klädstil passar hennes passiva och tillbakadragna 

personlighet i det avseendet; hennes kläder är inte uppseendeväckande. Snövit kan här 

kopplas till Gilbert och Gubars ”ängelkvinna” då hennes kläder speglar hennes lugna och 

passiva sinne, medan den onda drottningen på sin jakt efter uppmärksamhet, i och med sina 

färglada och detaljerade klänningar, kan liknas med ”monsterkvinnan”.  

 

Elsbeths behov av att vara vackrast syns tydligast i slutet av filmen då hon, efter att ha dödat 

Snövit och återigen blir benämnd vackrast av den magiska spegeln, förvandlas tillbaka till att 

bli ful. Ljussättningen, som annars har omringat den vackra Elsbeth med ett varmt ljus, blir i 

samband med förvandlingen kall och gråaktig. Hennes röst förvandlas också från djup och 

sensuell till gäll och gnällig, liksom den var i filmens början då hon även där var ful. Hon går 

genom slottet med ett ansikte som är oigenkännligt, täckt med vårtor och hudutslag, håret är 

stripigt färglöst, dock är hon klädd i en vacker svart klänning med gulddetaljer på sig. Detta 

kan tolkas som att hon, trots sitt nu fula yttre, inte vill släppa taget om det hon hade och hur 

hon såg ut. Detta, tillsammans med att hon troligtvis blir dödad av de nu levande tomtarna, 

tjänar som det ultimata straffet för den onda, fåfänga drottningen; hon berövas sin skönhet och 

straffas för sin ondska.  
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Snövit porträtteras i denna film som godhjärtad och älskvärd. Hon framställs som fager och 

visar inga onda sidor av sin personlighet, dock är hon även en missnöjd tonårstjej som tycker 

illa om Elsbeth och känner sig försummad av sin far som på grund av Elsbeths förtrollning 

inte uppmärksammar henne. Denna sida av hennes personlighet hamnar dock i skuggan av 

hennes godhet och passivitet. Hon är älskad av folket och har en vänskapsrelation med den 

förstenade dvärgen i drottningens rosenträdgård, som hon benämner som sin enda vän. Detta 

visar på Snövits saknad av vänner och hur hon nöjer sig med det passiva livet; hennes 

förstelnade vän är om möjligen lika passiv som hon är. Snövits passivitet visas även på med 

tydlighet då drottningen talar om för prinsen att Snövit inte vet hur man har, och har aldrig 

haft, roligt. I huvudsak besitter Snövit kvalitéer som liknas med ängelkvinnans. I en scen 

korsas dock Mulveys och Gilbert och Gubars teorier. Den passiva Snövit, Gilbert och Gubars 

perfekta ängelkvinna, ifrågasätter kvinnans objektifiering, vilket är vad Laura Mulvey teori 

går ut på. Då prinsen benämner henne som utsökt vacker och, liksom även Mulvey redogör 

för, endast ser den kvinnliga karaktärens skönhet, undrar Snövit om en persons utsida har med 

det yttre att göra. Hon räknar upp kvalitéer som hon själv och Gilbert och Gubars ängelkvinna 

besitter. Hon undrar om det yttre har med huruvida en människa är snäll, hänsynsfull, mild, 

generös, kärleksfull, osjälvisk, rättvis och vis, att göra. I och med denna scen sammanlänkas 

Gilbert och Gubars teori med Mulveys på ett tydligt sätt. Alla karaktärer ser, liksom Mulvey 

pratar om, Snövit som ett sexualobjekt, medan Snövit  förespråkar det som Gilbert och Gubar 

säger som är specifikt för ängelkvinnan. Snövit är patriarkatets perfekt passiva förebild, men 

tjänar samtidigt som sexualobjekt för prinsen, vilket kan kopplas till en replik som en av 

dvärgarna säger till Snövit om att folk på ett orättvist sätt bara ser Snövits yttre. Flera gånger i 

filmen är Snövits ansikte upplyst medan de manliga karaktärernas ansikten ligger mer i 

skugga, samt att kameran kan dröja sig kvar vid hennes ansikte i närbilder, vilket kan tolkas 

som att det är mer fokus på hennes skönhet. Då hon samtalar med prinsen och ifrågasätter om 

skönhet spelar roll, är det till exempel mer ljus i hennes ansikte än i prinsens, vilket kan 

kopplas till Mulveys objektifiering då ljuset kan symbolisera det prinsen ser när han tittar på 

Snövit, vilket är hennes skönhet.  

 

I denna film finns ingen tydlig ställföreträdare för den patriarkala rösten. De manliga 

karaktärerna, i form av kungen och prinsen, har liksom Snövit väldigt passiva roller. 

Betjänten Hector som får i uppdrag av drottningen Elsbeth att döda Snövit är den som på ett 

sätt driver handlingen framåt, dock arbetar han utefter drottningens order, som han ändå inte 
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lyckas slutföra. Han låter Snövit fly med orden ”Run, beautiful child!”, vilket återigen visar 

på Snövits passiva skönhet, och då återgår hans roll i filmen till passiv och obetydlig. I 

samband med att Snövit flyr ut i skogen blir både prinsen och kungen på olika sätt fångade av 

den onda drottningen. Prinsen, här förvandlad till en björn, blir fångad inuti en snöglob av 

glas, medan kungen fastnar bakom en av drottningens magiska speglar. Därmed blir två av 

filmens mest framstående manliga karaktärer lika passiva som Snövit då hon ligger dödslik i 

sin kista av is i slutet av filmen. Det enda aktiva som prinsen gör är att, i form av en björn, 

kyssa Snövit vilket bryter båda deras förtrollningar: prinsen förvandlas tillbaka till sig själv 

och Snövit vaknar upp från sin medvetslöshet. Deras kyss bryter även Elsbeths andra 

förtrollningar vilket resulterar i att trädgårdstomtarna blir riktiga tomtar igen, alla speglar i 

drottningens spegelrum krossas och kungen blir fri. 

 

Kungens roll i filmen är av ingen större betydelse, då han endast verkar närvara i form av 

make till Elsbeth och far till Snövit. I filmens början måste Elsbeth förtrolla honom för att få 

honom att skifta sin uppmärksamhet från Snövit till henne. Hon slår sönder sin magiska 

spegel i tusen bitar, av vilka två skärvor letar sin väg in i kungens öga respektive hans hjärta. 

Man kan argumentera för att spegelbiten i kungens öga är för att få honom att se på Elsbeth 

som vackrast av dem alla, medan spegelbiten i hans hjärta är för att älska henne. Kungen är 

alltså bokstavligt talat förtrollad av Elsbeths skönhet, tills hon bestämmer sig för att kungens 

tycke för henne är irrelevant. Spegelskärvan i ögat har ramlat ut av misstag men Elsbeth tar 

bort skärvan ur hans hjärta av egen vilja, med orden att hon inte bryr sig om huruvida han ser 

henne som den hon är men att han ändå inte kan ta ifrån henne kronan. Det kan tolkas som att 

hon i sin högmod inte ser kungen som ett hot, han är obetydlig och kan inte ta ifrån henne 

makten. I rollen som far till Snövit är han lika passiv. Man kan här dra kopplingen till att 

kungens roll i filmen motsvarar det Mulvey redogör för, vilket är den kvinnliga rollen som 

mor och maka. Det blir i alla fall i kungens situation ombytta könsroller då han huvudsakligen 

har rollen som far och make. 

 

Elsbeth framställs som girig då hon hela tiden suktar efter mer. Fastän hon är drottning över 

ett kungarike vill hon ha mer, och har siktet inställt på den unga och attraktiva prinsen. På ett 

sätt blir prinsen ett sexualobjekt för drottningen, som förgäves försöker förföra honom, samt 

som kärleksintresse för en smått motvillig Snövit. Utöver det är han passiv tills han kysser 

Snövit i hennes glaskista och bryter förtrollningen. Här blir prinsen oumbärlig för Snövits 

uppvaknande då det är tydligt att hon inte på något annat sätt hade kunnat vakna utan en kyss. 
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Genom filmen favoriserar prinsen Snövit och därför förvandlar Drottningen honom till en 

björn. Det kan därför argumenteras för att hon är avundsjuk på att Snövit är vackrast och får 

prinsen utan att aktivt försöka, vilket Elsbeth gör. Passiva Snövit får allt utan att kämpa, 

medan aktiva Elsbeth förlorar det hon kämpar för. Snövits passiva godhet triumferar med 

andra ord över drottningens aktiva ondhet. Detta kan ges exempel på i scenen då Hector 

försöker döda Snövit. Hector har av misstag fått ett av de magiska spegelglasen i ögat och 

känner sig därför manad att lyda drottningens minsta vink. Då han lyfter dolken finner han sig 

dock oförmögen att avsluta jobbet. Han börjar gråta och drottningens magiska trollspegel 

rinner ur ögat, vilket kan symbolisera att drottningens aktiva magi är i underläge mot den 

vackra, goda, passiva Snövit. 

 

I samklang med sin passiva personlighet är det första Snövit gör när hon råkat hitta hem till 

dvärgarna är att städa. Snövit får nödvändigtvis inte en modersroll, i all dess mening, hos 

dvärgarna dock tar hon på sig ansvaret att städa och tvätta. Medan dvärgarna beger sig till 

slottet för att försöka rädda prinsen, kungen och trädgårdstomtarna, och medan de riskerar 

sina liv, stannar Snövit kvar i stugan och tvättar deras kläder och sopar golv. Liksom Gilbert 

och Gubars ”ängelkvinna” gör inte Snövit något aktivt under hela filmen. Hon förespråkar 

godhet och gör några små goda gärningar, men när det verkligen gäller, när hon har chansen 

att åka till slottet och rädda sin far och prinsen, överlåter hon jobbet till de manliga dvärgarna 

och stannar kvar i stugan för att passivt vänta på dem. Det enda någorlunda aktiva och 

själviska Snövit gör under filmens gång är när den onda drottningen har gillrat en fälla för 

henne. Elsbeth har placerat ett vackert, violett sidenband i skogen för Snövit att hitta, och hon 

blir så förtrollad av dess färg och textur att hon med orden ”How beautiful” narcissistiskt 

knyter den runt midjan, liksom Gilbert och Gubar tar upp i samband med bröderna Grimms 

saga. Det violetta sidenbandet kväver henne och hon faller medvetslös till marken. Detta kan 

kopplas till att Snövit straffas för sitt själviska beteende, att hon vill ha något för sig själv. 

Även då vi här snuddar vid en semiotisk analys kan man ändå dra den symboliska kopplingen 

till att violett är färgen för högmod, vilket inkluderar fåfänga,
 50

  vilket förstärker argumentet 

om att även Snövit har en fåfäng sida.
51

 Därigenom bryter hon för ett ögonblick mot sin 

passivitet. 

                                            
50 Kate Smith, All About the Color Purple, hämtad 2014-12-5 från http://www.sensationalcolor.com/color-

meaning/color-meaning-symbolism-psychology/all-about-the-color-purple-4329#.VJiLAf8DA. 
51Detta är en av flera icke akademiska källor som vi funnit som stödjer denna information. Då det tillhör 

populärkulturen, valde vi dock att använda denna källa i vår studie trots att den inte tillhör en akademisk natur, 

detta då den ändå kom att stödja vårt argument.  

http://www.sensationalcolor.com/color-meaning/color-meaning-symbolism-psychology/all-about-the-color-purple-4329#.VJiLAf8DA
http://www.sensationalcolor.com/color-meaning/color-meaning-symbolism-psychology/all-about-the-color-purple-4329#.VJiLAf8DA
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Det förgiftade äpplet som Elsbeth ger till Snövit är hälften vitt hälften rött, hälften passivt och 

hälften aktivt. Snövit äter den röda delen och fallet medvetslös till marken. Därför kan man, 

med hjälp av Gilbert och Gubars teori, argumentera för att Snövit straffas för att hon själviskt 

hungrar efter den aktiva delen av äpplet. Det patriarkala samhället straffar den passiva Snövit 

för att hon hungrar efter något aktivt i sitt liv. Å andra sidan kan man här, liksom Gilbert och 

Gubar tar upp i sin analys av Snövitsagan, argumentera för att Elsbeth använder föremål till 

att döda Snövit som är typiska av det patriarkala samhället för att styra kvinnan och förvandla 

henne till ett objet d’art. Det violetta bandet kan liknas med en korsett som framhäver 

kvinnans figur och äpplet liknas med de husliga sysslor som den patriarkala kvinnan är menad 

att ägna sitt liv åt. För den aktiva drottningen Elsbeth är dessa föremål samma sak som döden, 

hon vill allt annat än att styras av patriarkala värderingar, vilket förmodligen är varför hon dör 

en hemsk död, medan den passiva Snövit lever lycklig med sin prins i alla sina dagar. Det som 

drottningen anser leder till döden, anser det patriarkala samhället att leda till att kvinnan 

förvandlas till ett konstobjekt, ett objet d’art, vilket är deras idealbild av en kvinna. 

 

7.5 Snow White and the Huntsman 

När Ravenna först presenteras, är hon fånge hos Den Mörka Armén. När kungen för första 

gången ser henne där hon sitter fängslad i en vagn, blir han så hänförd av hennes skönhet att 

han glömmer bort sitt brustna hjärta, efter sin bortgångna fru, att han redan nästa dag 

bestämmer sig för att ta Ravenna till sin hustru. Ravenna blir här, liksom Mulvey pratar om, 

ett perfekt exempel på ett sexualobjekt för mannen. Kungen gifter sig med henne enbart på 

grund av hennes skönhet. Inledningsvis framställs därför Ravenna som en oskyldig ung 

kvinna som gifter sig med kungen. I och med detta framställs hon som den passiva kvinnan 

vars enda syfte är att behaga och finnas där för mannen. Det som sedan sker är en 

helomvändning där Ravenna på bröllopsnatten tar död på kungen för att själv ta över tronen. 

Hon har lurat honom genom att framställa sig själv som den perfekta passiva kvinnan, då hon 

i själva verket är helt tvärtom. Hennes plan har hela tiden varit att ta makten över kungariket. 

Hon blir den ”monsterkvinna” som Gilbert och Gubar pratar om. Hon gör ett självständigt och 

aktivt val och genom detta val blir hon även ond.  

 

I denna version får vi en förklaring till varför Ravenna kommit att bli så ond. Hennes motiv 

kan liknas med bröderna Grimms version av sagan där grunden till ondskan beror på att hon 
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vill behålla sin skönhet och därigenom även sin makt. Förklaringen till detta maktbegär tar sin 

början när hennes mamma kastar en förtrollning över Ravenna då hon bara är en liten flicka. 

Denna förtrollning gör så att hon för alltid får behålla sin skönhet. Ravenna lever efter 

filosofin att om en kvinna är evigt ung och vacker tillhör världen henne, och hon har därför 

som enda mål att behålla sin skönhet. Själva utseendefixeringen passar ihop med Mulveys 

teori om kvinnan som ett sexualobjekt, att hon ska vara snygg och vacker för mannen, dock i 

Ravennas situation vill även hon vara vacker för mannens skull men endast på grund av att 

hon på så sätt kan få makt över mannen. Istället för att använda kvinnans skönhet som en väg 

till underkastelse, liksom Mulvey säger, blir skönheten i Ravennas fall hennes biljett till makt. 

Ravenna i sin ondska och makt kan liknas med Gilberts och Gubars monsterkvinna samtidigt 

som hon med sin skönhet blir Mulveys sexualobjekt. Denna förtrollning kan dock brytas av 

någon som är godhjärtad. När Ravenna sedan blir bortförd och hennes mamma mördad, leder 

det fram till både motivet och anledningen till varför Ravenna kommit att bli denna 

”monsterkvinna” som hon nu är. Det sista som hennes mamma ropar till henne är att hon ska 

hämnas dem, vilket också är det som hon sedan gör. Därför skulle man kunna säga att hon 

redan som liten flicka träder in i den aktiva rollen som ”monsterkvinna”, detta genom att vi 

även får förklarat för oss att hon har ödelagt kungariken förut innan hon kom till Snövits 

familj.   

 

Det är inte bara Ravenna som visar sina aktiva och självständiga sidor. Snövit visar även hon 

upp dessa sidor. Detta visar sig genom att hon, efter många år i fångenskap hos den onda 

Ravenna, kommer på hur hon kan rymma från slottet. Genom att ta tag i den rostiga spiken 

som sitter på utsidan av slottsväggen, gör hon ett aktivt val att försöka ta sig därifrån. I och 

med detta visar hon upp tendenser som kan liknas med den så kallade ”monsterkvinnan” som 

Gilbert och Gubar pratar om. I denna filmversion skulle vi därför kunna säga att den har två 

”monsterkvinnor”. Det finns dock en skillnad mellan dessa två ”monsterkvinnor” och det är 

att de besitter olika grundläggande egenskaper. Vi har här två kvinnor som är aktiva och 

självständiga men det som skiljer dem åt är godhet och ondska. Snövit visar inte upp några 

direkt onda sidor hos sig själv. Det enda hon vill är att bekämpa Ravenna och hennes ondska, 

samt att ta tillbaka riket och överta rollen som drottning. Hennes aktiva handlingar kan därför 

ses som mer acceptabla och positiva i jämförelse med Ravenna. Detta genom att Snövit inte 

enbart kämpar för sin egen vinning, utan hon vill även att folket ska få tillbaka sina liv och 

slippa leva i misär. Ravennas aktiva val är däremot endast för sin egen vinning så att hon kan 

behålla sin skönhet och sin makt. Med detta sagt är det mer tydligt att Ravenna är den som 
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kan ses som den riktiga monsterkvinnan och att Snövit visserligen besitter vissa av 

egenskaperna men att hon även har andra egenskaper som inte riktigt passar in på 

monsterkvinnans.  

 

Utöver Snövits aktiva val, kan man även se tendenser till att hon besitter en passiv sida som 

kan liknas med den passiva kvinnan som Mulvey och Gilbert och Gubar refererar till. Efter att 

hon rymt från slottet och ut i den mörka och förtrollade skogen är hon plötsligt ensam och vet 

inte vart hon ska ta vägen. När sedan jägaren dyker upp för att tillfångata henne lyckas hon 

istället övertala honom till att visa vägen genom skogen, vilket han också gör. Det är just 

denna handling som gör att hon delvis visar en mer passiv sida där hon förlitar sig på att 

mannen ska rädda henne, och då hon låter honom leda vägen, ställer hon sig på ett sätt i 

skuggan av honom. En annan faktor som gör henne passiv är att hon måste räddas av en man i 

sitt svagaste ögonblick. Detta genom att hon efter att ha fått i sig äppelbiten endast kan väckas 

igen av en kyss som i detta fall blir en kyss från jägaren. Därigenom blir jägaren lite av en 

hjälte som helt plötsligt får en väldigt betydande roll då Snövit aldrig hade vaknat upp om det 

inte var för jägarens kyss. Dessa faktorer gör att Snövit visar upp tendenser till den passiva 

kvinnan, som Mulvey pratar om, som står i skuggan av mannen och som måste få hjälp av en 

man för att klara sig från faror. Dock visar hon även upp tydliga aktiva sidor när hon gör sina 

aktiva val. Snövit är den som i filmens slut leder en hel armé för att besegra den onda 

drottningen, och hon är den enda som kan ta Ravennas liv på grund av förtrollningen. Därför 

blir bilden av Snövit lite mer komplex till skillnad från Ravenna som är mer tydlig i sina onda 

handlingar.  

 

Om vi nu tittar på hur karaktären Snövit bemöts och behandlas av manliga karaktärer som 

exempelvis jägaren ser vi att han till en början har vissa förutfattade meningar om hur hon ska 

vara som ung kvinna. Jägarens relation till Snövit visar först att han har en bild av kvinnan 

som den passiva ängelkvinnan då han direkt förutsätter att Snövit inte kan försvara sig, och att 

han som man är den som borde försvara henne och inte tvärtom. Detta ges exempel på då han 

och Snövit möter ett vildsint troll som är nära att döda jägaren, men Snövit räddar honom. 

Han blir irriterad på henne då han sagt åt henne att springa iväg och gömma sig, men då 

kontrar hon med att han i så fall skulle dött om hon inte hade varit där för att rädda honom. 

Här visar hon för första gången upp den aktiva och tuffare sidan av sig själv för jägaren, 

istället för den passiva och hjälplösa kvinna han först trodde hon var. Även fast han nu har 

sett hennes hjältemod kan han ändå inte riktigt släppa rollen som försvararen av kvinnan. 
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Detta visas då Ravennas bror Finn och hans lakejer bränner ner en by där Snövit och jägaren 

har tagit skydd. Jägaren som varit på väg att lämna byn utan Snövit, eftersom han vill skydda 

henne då alla han någonsin brytt sig om har tagits ifrån honom, vänder tillbaka då han 

upptäcker att byn är under attack. Han känner fortfarande ett ansvar att skydda henne även då 

han vet att hon är kapabel att ta hand om sig själv. Detta skulle kunna tolkas som att han 

förväntar sig att kvinnan ska vara passiv och änglalik som vid fara alltid behöver en hjälpande 

mans hand.  

 

Trots att Snövit visar att hon är en aktiv kvinna som besitter egenskaper som kan liknas med 

”monsterkvinnan”, som är ett tydligt negativt laddat ord, visar denna film på att kvinnor som 

är aktiva inte nödvändigtvis måste vara något negativt. Detta visar Snövit med att hon genom 

sina aktiva handlingar både lyckas samla ihop en armé men även lyckas ta tillbaka tronen och 

sin plats som drottning. Trots att Snövit till en början visar upp tendenser till att vara den 

passiva kvinnan, visar hon efter att ha vaknat upp ur sin dödlika sömn, att hon kan vara stark i 

sig själv och faktiskt leda en hel armé i strid. Hon visar även att hon faktiskt har styrka att 

besegra ondskan, här personifierad av Ravenna, och att hon värdigt kan överta rollen som 

drottning och ledare av sitt folk.    

 

Om vi ska titta närmare på hur dessa karaktärer klär sig kan vi genom att titta på Ravennas 

kläder se att man här har valt att leka med färger för att visa på hennes ondska. Inledningsvis 

bär hon ljusa kläder i form av vitt, guld och silver, men efter att hon tagit över tronen, ser vi 

en successiv förändring där hennes klänningar får en mörkare färg ju mer ond hon blir. 

Färgerna går från att vara silver till att bli mörkare och mörkare och slutligen bli helt svart 

under den sista slutstriden mellan henne och Snövit. Något som även är ett genomgående 

tema med hennes klänningar är att de sitter väldigt tajt och att de alltid är urringade. Hennes 

hår är uppsatt eller delvis uppsatt i alla scener förutom under bröllopsnatten när hon dödar 

kungen. Till en början är hon relativt neutral när det kommer till smink, men på samma sätt 

som med hennes klänningar, förändras detta efter att hon tagit över makten genom att hennes 

ögon blir kraftigt sotmarkerade. Denna markering i kombination med hennes kläder gör att 

det blir mycket fokus på hennes byst men även hennes ansikte. Några andra bidragande 

orsaker till detta är sättet man valt att dels ljussätta men även filma henne. Hon är ofta mer 

upplyst i ansiktet i jämförelse med manliga karaktärer, detta är exempelvis synligt i scenen 

där Finn kommer och berättar för Ravenna att Snövit har lyckats rymma. Här blir det tydligt 

att hon har mer ljus på sig än vad Finn har, då halva hans ansikte är skuggat medan hennes 
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ansikte är fullt synligt utan några skuggor. Detta kan man även se i en annan scen där 

Ravenna tvingar jägaren att ge sig ut i den mörka skogen för att fånga Snövit. Här ser vi 

återigen hur hennes ansikte är helt synligt och upplyst medan både jägaren och Finns ansikten 

delvis är skuggade. Genom dessa faktorer som kläder och ljussättning, skulle man kunna dra 

paralleller till Laura Mulveys teorier om att kvinnor ofta blir objektifierade på film. 

Visserligen pratar hon då om klassisk Hollywoodfilm men det blir för oss här tydligt att man 

även i denna film som kommit ut så pass många år senare även visar upp tendenser till denna 

objektifiering.   

 

Ytterligare ett tecken som skulle kunna tyda på att Ravenna kan ses på som ett objekt, är i 

scenen där hon badar i mjölk. Här klär hon av sig naken och kliver ner i ett stort kar fyllt med 

den vita vätskan. Vi får både se när hon kliver ner och hur hennes ansikte försvinner ner under 

ytan. När hon stiger upp ur karet filmas hon framifrån i slowmotion, vilket gör att hon skulle 

kunna ses på som någon form av helgon som kroppsligen personifierar bilden av den perfekta 

kvinnan. Denna scen skulle även kunna ses som en akt hon gör för att ytterligare visa på sin 

ondska, att hon badar i mjölken som istället hade kunnat ges till det svältande folket. 

Objektifieringen av Ravenna blir även tydlig när man tittar närmare på skillnaden mellan 

Ravennas klädval, smink och ljussättning i jämförelse med exempelvis hennes bror Finn. Han 

har alltid heltäckande kläder som exponerar väldigt lite hud i jämförelse då med Ravenna som 

alltid bär urringade klänningar. En annan skillnad är även att Finn bär samma kläder genom 

hela filmen, medan Ravenna ständigt bär en ny klänning. 

 

Till skillnad från Ravenna, har Snövit inte lika många klädbyten. Som ung kvinna bär Snövit 

endast en klänning genom i stort sett hela filmen, förutom i slutstriden då hon bär rustning. 

Hennes klänning går i brunt och rött med en vit underklänning, med ett par bruna skinnbyxor 

till. Klänningen är smutsig precis som hon själv, den är även trasig. Om vi nu tittar på 

skillnader mellan hur Ravenna och Snövit framställs genom deras kläder och utseende, skulle 

man kunna säga att Snövit kan liknas med en pojkflicka snarare än en ung och fager kvinna. 

Detta genom att hon exempelvis har byxor på sig, men hon bär även rustning under den sista 

slutstriden mellan henne och Ravenna. Därigenom finns det fler likheter mellan Snövit och de 

andra manliga karaktärerna, när det kommer till kläderna, än vad det gör mellan henne och 

Ravenna. Dock visar Snövit mer hud i jämförelse med jägaren eller Finn som båda bär flera 

lager av kläder medan hon bär en urringad klänning, vilket gör att hennes hud exponeras mer. 
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Detta i sin tur skulle kunna tyda på att hon delvis blir ett objekt för den manliga blicken som 

Mulvey pratar om.  

 

8. Slutsats och Diskussion 

Vårt huvudsakliga syfte med denna uppsats var att ta reda på huruvida det har skett en 

förändring över tid i hur man valt att gestalta de kvinnliga karaktärerna i bokversionen av 

sagan om Snövit i jämförelse med olika filmadaptioner producerade under olika årtal. För att 

stödja våra argument använde vi oss av teoretikerna Laura Mulvey, Susan Gubar och Sandra 

M. Gilbert. Som vi även tog upp i inledningen av uppsatsen är det många teoretiker som 

skrivit om just Snövitsagan, dock då med huvudsakligt fokus på bokversionen av sagan eller 

också Disneys version av den. Med vår undersökning ville vi därför bidra med något nytt, en 

analys som inte har gjorts tidigare där vi lyfter fram även andra adaptioner. Genom våra 

djupgående analyser har vi därför kommit fram till en del intressanta slutsatser.  

 

Om vi tittar på karaktären Snövit kan vi se att hon har gestaltats på olika sätt i dessa 

adaptioner. I bokversionen av sagan framställs hon som passiv och passar perfekt in i rollen 

som Gilbert och Gubars ”ängelkvinna” genom att hon inte gör så mycket annat än att sköta 

om hushållet och tjäna mannen, som i detta fall är dvärgarna. Hennes personlighet gör också 

att hon passar in i på den passiva ängelkvinnans egenskaper. Hon framställs som omtänksam 

och osjälvisk vilket bland annat visar sig när hon först kommer till dvärgarnas stuga då hon 

bara äter lite mat från varje tallrik för att ingen ska bli helt utan. Vid jämförelse mellan 

bokversionen och de olika filmadaptionerna kan vi se att till exempel Snow White and the 

Seven Dwarfs på många sätt kan liknas med bokversionen av sagan. Här framställs Snövit 

också som en ”ängelkvinna” genom att hon besitter liknande egenskaper som i sagan, där hon 

inte har något emot att städa, tvätta och laga mat. Det första hon gör när hon kommer till 

stugan är att storstäda, vilket hon hoppas ska ge henne en chans att få stanna kvar i stugan. I 

filmen Snow White kan vi även där se att Snövit agerar på likande sätt. Det första hon gör när 

hon hittar dvärgarnas stuga är plocka upp utspridd tvätt. Sedan när dvärgarna är ute, för att 

försöka rädda prinsen, kungen och trädgårdstomtarna, är hon kvar i stugan och det hon gör för 

att hålla sig sysselsatt är att städa och tvätta. Dessa tre gestaltningar av Snövit har också en 

annan likhet vilket är personligheten. Snövit gestaltas som en ung kvinna som inte verkar ha 

några dåliga sidor. Hon är väldigt godhjärtad och älskvärd, vilket är ännu en egenskap som 

passar väl in på ”ängelkvinnan”. I Snow White ifrågasätter dock Snövit skönhetens betydelse 
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och objektifiering och förespråkar ängelkvinnan. Med andra ord ifrågasätter hon Mulveys 

slutsats och förespråkar Gilbert och Gubar. 

 

I filmerna Snow White: A Tale of Terror och Snow White and the Huntsman får vi en lite mer 

alternativ bild av Snövit. Hon framställs i båda dessa filmer som mer aktiv i och med att hon 

gestaltas som mer självständig och stark, vilket också gör att hon mer kan liknas med Gilbert 

och Gubars ”monsterkvinna”. I båda dessa filmer är det även så att det är Snövit som faktiskt 

gör ett aktivt val och tar sig tillbaka till slottet för att döda den onda drottningen. Det som 

dock gör att dessa två versioner av Snövit inte träder in i rollen som ”monsterkvinna” fullt ut, 

är att hon besitter andra egenskaper som exempelvis godhet, vilket gör att hon skiljer sig från 

den onda drottningen. Snövit har inga direkta dåliga sidor, hon kämpar för en god sak och inte 

enbart för sin egen vinning, som den onda drottningen gör genom att hon bara vill ha makt 

och skönhet. Därigenom blir Snövits aktiva handlingar mer accepterade och hon blir inte 

heller bestraffade för dem, tvärtom blir hon i båda filmerna belönad genom att hon på ett sätt 

får tillbaka sitt liv och rollen som blivande drottning. Med detta sagt menar vi att det delvis 

har skett en förändring i hur man valt att gestalta Snövit. Hon går från att vara tydligt passiv i 

sagan och Disneys version, till att bli mer aktiv och självständig i de senare adaptionerna, 

dock med undantag för filmen Snow White. Detta resultat av analysen gör att vi kan dra 

paralleller till de ständiga förändringarna angående kvinnans roll i samhället. Man kan 

argumentera för att den roll som Snövit har, i bokversionen av sagan samt i Snow White and 

the Seven Dwarfs, representerar den kvinnoroll som var rådande under den tiden. Utifrån detta 

kan vi då även argumentera för att de filmadaptioner som vi har analyserat verkar utefter 

dessa ramar. Speciellt den senaste adaptionen, Snow White and the Huntsman, visar en 

förändrad kvinnobild i jämförelse med bröderna Grimms version och Disney; här har Snövit  

blivit en drivande kraft i berättelsen då hon tillsammans med Ravenna driver berättelsen 

framåt. De är nu båda meningsskapare, istället för meningsbärare (för att använda Mulveys 

begrepp) vilket är rollen som Snövit har i sagan, Snow White and the Seven Dwarfs och Snow 

White.  

  

Trots att vårt resultat nu har visat på en viss förändring i gestaltningen av Snövit, finns det 

dock kvar tendenser av passivitet i samtliga filmer som vi redogör för i denna analys. Detta 

visar sig exempelvis genom att Snövit inte kan ta sig ur sin medvetslöshet själv, hon behöver 

någon som kan väcka henne. I Snow White and the Seven Dwarfs, Snow White och Snow 

White and the Huntsman, har denna person kommit att bli en man som enbart kan rädda henne 
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genom en kyss. Med detta drar vi kopplingar till Laura Mulveys teori om att det alltid är 

männen som har den aktiva rollen som meningsskapare och kvinnan är då den passiva 

meningsbäraren som står i skuggan av mannen. I dessa filmer är det männen som gör ett 

aktivt val genom att väcka dem, och utan dem skulle Snövit fortfarande ligga i kistan död. I 

bokversionen av sagan och i Snow White: A Tale of Terror, vaknar dock inte Snövit av en 

kyss, hon vaknar av att äppelbiten rubbas i hennes hals. Här kan vi därför dra slutsatsen att 

Snövit inte nödvändigtvis behöver en man för att vakna till liv, det enda som behövdes var att 

äppelbiten rubbades, vilket sannolikt kunde ha skett oberoende om en man varit närvarande. 

 

Angående den onda drottningen har vi kunnat se att det även där skett en viss förändring i hur 

hon framställs, trots att bilden av henne går lite fram och tillbaka. I sagan och Snow White and 

the Seven Dwarfs är hon alltigenom ond och styrs av en fåfänga som driver henne till mord. I 

Snow White: A Tale of Terror styrs hon dock inte av fåfänga utan av en felriktad 

hämndlystnad mot Snövit, ändock driver den henne till mord. I Snow White återgår hon till att 

endast drivas av fåfänga, medan hon i Snow White and the Huntsman både drivs av fåfänga 

och hämndlystnad. Vi kan därför säga att den onda drottningen inte har utvecklats lika mycket 

som Snövit, dock har drottningen i Snow White: A Tale of Terror och i Snow White and the 

Huntsman en något mänskligare sida. Med detta sagt skulle vi återigen kunna dra paralleller 

till ett samhälleligt perspektiv då sagans och Disneys onda drottning kan argumenteras för att 

hon just på grund av sin självständighet gestaltas som ond, liksom Gilbert och Gubar tar upp. 

Om vi då kopplar detta till samhällets ständigt föränderliga kvinnorepresentation, kan vi 

argumentera för att denna bild av den självständiga kvinnan har förändrats vilket Snow White: 

A Tale of Terror och Snow White and the Huntsman visar på. Hon framställs inte längre som 

rakt igenom ond på grund av att hon är självständig och aktiv, utan visar här även en mänsklig 

sida trots sin elakhet. Detta kan tyda på att det skett en förändring där man, istället för att 

skuldbelägga den aktiva, självständiga kvinnan, visar upp en alternativ sida där karaktären ges 

ett motiv för sin självständighet, vilket i sin tur ger utrymme för att sympatisera med 

karaktären.  

 

Överlag i dessa filmer har den onda drottningen dock inte genomgått samma drastiska 

förändring som Snövit. Snövit har tydligt gått från passiv och lydig till aktiv och självständig. 

Detta resultat tyder på att det har skett en förändring mellan bröderna Grimms Snövitsaga och 

filmadaptionerna, med undantag för Snow White, vilken visar samma bild av Snövit och 

drottningen som sagan gjorde. I filmen Snow White, som kom ut 2001, återgår karaktären till 
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hur hon gestaltas i bokversionen. Här framställs drottningen som alltigenom ond igen och 

hennes motiv handlar återigen enbart om utseendet och att hon vill döda Snövit för att hon 

själv ska kunna vara vackrast. I och med denna film, stannar den potentiella 

karaktärsförändringen upp och återgår till originalgestaltningarna. Denna film, som 

producerades mellan Snow White: A Tale of Terror och Snow White and the Huntsman, bryter 

det nyskapande mönstret som syns i dessa filmer. Snövits aktivitet och självständighet byts 

plötsligt ut mot passiva hushållssysslor, medan den onda drottningen återigen blir ond utan 

några mänskliga egenskaper.  

 

Här kan man dock ta diskussionen ytterligare ett steg. Eftersom Snow White och Snow White: 

A Tale of Terror producerades med endast fyra års mellanrum skulle man kunna argumentera 

för att det inte alls är Snow White som utgör en tillbakagång. Det skulle lika gärna kunna vara 

så att Snow White representerar den förlegade kvinnosynen fram till den punkten i historien, 

och att det är Snow White: A Tale of Terror som kommer med ett nytt sätt för kvinnan att 

framställas på. Istället för att Snow White utgör en tillbakagång kan det argumenteras för att 

filmen symboliserar den rådande samhälleliga situationen, och det är Snow White: A Terror of 

Terror som står som den banbrytande. Med detta som argument kan vi se att det faktiskt har 

det skett en förändring i hur kvinnorna representeras i de olika filmadaptionerna, och Snövit 

som karaktär har visat att självständighet och aktivitet inte längre är något som kopplas till 

ondska och girighet, utan till styrka och mod. I och med detta resultat, kan vi argumentera för 

att dessa filmer även visar på en möjlig omställning i hur kvinnan representeras på film, men 

de speglar även hur hennes roll i samhället är under ständig förändring. Detta, för att klargöra, 

är antaganden baserade på just dessa analyserade filmer och därför kan vi inte göra några 

generella slutsatser om att detta resultat som vi nu har redogjort för, är något som går att se i 

alla filmer baserade på Snövitsagan. Just i dessa filmer har vi dock sett att Snövit gått från den 

passiva ängelkvinnan till den aktiva monsterkvinnan i fråga om kvalitéer, medan den onda 

drottningens mål har förblivit detsamma, dock med växlande motiv. Fortfarande genom alla 

versioner av Snövitsagan står dock gott mot ond, med ett generellt fokus på skönheten både 

hos den onda drottningen och hos Snövit. Med detta har vi därför kommit fram till att 

självständighet och auktoritet inte längre är något att förknippa med ondska och negativa 

element, utan något som idag ses på som mer positiva egenskaper som bör lyftas fram. 

 

När vi nu har genomfört denna analys har vi även kommit till insikt om att studerandet av 

könsroller och dess förändringar är något som man kan bygga vidare på. Denna studie skulle 
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kunna ligga till grund för vidare forskning som innebär att undersöka kvinnans framställning i 

film på en mer historiebaserad nivå, genom att studera ett mer omfattande material för att 

sedan koppla detta till samhälleliga förändringar. Med vår analys har vi försökt visa på att det 

till viss del har skett förändringar i hur de kvinnliga karaktärerna framställs i olika adaptioner. 

Som tidigare nämnt kan vi omöjligt dra några slutsatser om att den förändring som vi fått 

fram är något som går att se i alla adaptioner av Snövitssagan eller andra filmer överlag. För 

att visa på att det möjligtvis skett en förändring i det stora hela, krävs en mer omfattande 

studie.  

 

Med denna analys har vi även kommit till insikt om att vårt resultat även kan byggas vidare på 

genom att gå djupare in på hur männens roll ser ut och om representationen av mannen 

eventuellt har förändrats. Vi hoppas med detta att vår analys av Snövitsagan kan skapa 

ytterligare diskussioner kring könsroller och hur män och kvinnor gestaltas i film.  

 

9. Sammanfattning 

Med denna uppsats har vi haft som mål att sträva efter att undersöka hur de kvinnliga 

karaktärerna representeras i bröderna Grimms version av sagan om Snövit för att sedan 

jämföra detta med fyra olika filmadaptioner i form av Snow White and the Seven Dwarfs, 

Snow White, Snow White: A Tale of Terror och Snow White and the Huntsman. Detta för att 

undersöka skillnader och likheter men även för att se huruvida det har skett en förändring i 

hur dessa karaktärer gestaltas. Till hjälp för att kunna få svar på dessa frågor har vi i denna 

undersökning använt oss av en neoformalistisk analys. Vi har dels fokuserat på det narrativa 

systemet och tittat på hur karaktärerna framställs, men vi har även tittat närmare på det 

stilistiska systemet och då med fokus på kläder, kameravinklar och ljussättning. Som 

teoretiskt underlag använde vi oss av Laura Mulveys och Gilbert och Gubars teorier om hur 

kvinnor gestaltas i film och bokform. Det vi sedan kom fram till var att det finns många saker 

som återkommer i alla eller flera av de versioner av sagan som vi har analyserat ovan. 

Drottningen är i alla versioner av sagan ond och Snövit självklart god, och de ställs ständigt 

mot varandra, dock varierar sättet på vilket de framställs som ond respektive god. Den onda 

drottningen framställs fortfarande som ond i alla de olika adaptionerna, dock visas mer 

mänskliga sidor hos henne upp i filmerna Snow White: A Tale of Terror och Snow White and 

the Huntsman. Där får vi en bakgrund till varför hon kommit att bli ond, dock straffas hennes 

onda handlingar ändå alltid med döden.  
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Snövit i dessa filmer framställs även som både passiv och aktiv. Hon visar både upp sidor där 

hon gör aktiva och självständiga val som därigenom framställer henne som en stark kvinna 

som kan klara sig utan en hjälpande mans hand, men samtidigt visar hon upp passiva sidor i 

och med att hon ändå måste bli räddad ur vissa situationer. I bröderna Grimms bokversion av 

“Snow White”, Snow White and the Seven Dwarfs och Snow White gestaltas dock Snövit på 

ett annat sätt, då hon här är ytterst passiv medan den onda drottningen och männen har den 

aktiva rollen. Snövit är den perfekta ängelkvinnan medan drottningen är den perfekta 

monsterkvinnan. Det är i och med filmen Snow White, som producerades och släpptes 2001, 

mellan Snow White: A Tale of Terror och Snow White and the Huntsman, vilka båda visar på 

en aktiv Snövit och en något mänskligare drottning, som det blir en viss tillbakagång i de båda 

rollerna. I Snow White blir Snövit återigen passiv och drottningen ond, vilket återknyter till 

bröderna Grimms saga samt Disneys filmversion. Filmen Snow White visar därigenom på en 

tillbakagång i hur kvinnan framställs då det återigen blir tydligt att den passiva kvinnans plats 

är i hemmet, medan den självständiga och aktiva kvinnan stämplas som ond.  
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