
ÖREBRO	  UNIVERSITET	  
Grundlärarprogrammet,	  inriktning	  mot	  arbete	  i	  förskoleklass	  och	  grundskolans	  årskurs	  1-‐‑3	  
Svenska	  språket	  
Svenska,	  Självständigt	  arbete	  inriktning	  f-‐‑3,	  avancerad	  nivå,	  inriktning	  F-‐‑3,	  15	  högskolepoäng	  VT	  
2016	  

	   	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Grimms	  ”Rapunsel”	  &	  Disneys	  Trassel	  
 

– En komparativ studie 
 
 
 

Johanna Ekelund 
 

 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  

Handledare:	  Sten	  Wistrand	  
	  
	  



Johanna	  Ekelund	   	   2016-‐‑06-‐‑06	  

	   1	  

Abstract 
 

Johanna Ekelund (2016). Grimms ”Rapunsel” & Disneys Trassel: En komparativ studie 

(Grimm’s ”Rapunsel” & Disney’s Tangled: A Comparative Study). Independent Project, 

Swedish, Independent Project, Specialisation in Early Years Teaching and Grades 1-3, 

Second Cycle, 15 Credits, School of Humanities, Education and Social Sciences.  

 

The aim of this study is to examine the changes that have occurred when Grimm’s folktale 

“Rapunsel” has been adapted to Disney’s movie Tangled. The specific elements that are 

examined are the characters, genre, beginning-middle-end, theme and values, which have all 

been selected in line with the curriculum Lgr 11. This is done through narrative analysis and 

comparative analysis. The result shows that the changes are so great that the adaptations 

concept becomes problematic, the term that I decided to use instead is transformation. The 

characters have undergone major changes, they've got more features and some characters 

undergo personality change during the movie. There are also characters in the movie that are 

not found in the folktale. In the movie there are not so many of the traits that characterize a 

folktale left, it has undergone such a major change and the whole genre has been changed. 

From folktale to an adventure movie with elements of romance, comedy and musical. The 

folktale is more rhapsodic while the movie is careful to tie together all the threads in the end. 

The theme in the folktale is hard to find. The theme in the movie is about follow your dreams, 

otherwise your life can’t go on.  

 

Keywords: Adaptation, transformation, folktale, movie, Disney, Grimm, education. 
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1	  Inledning	  

I kursplanen för ämnet svenska i Lgr 11 står det att ” i undervisningen ska eleverna möta samt 

få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen” (Skolverket 2011, 

s. 222). I det centrala innehållet för ämnet svenska åk f-3 nämns olika typer av texter som 

eleverna ska få möta, bland annat sagan (Skolverket 2011, s. 223). Enligt Max Lüthi i The 

European folktale (1986) finns en väldigt stark och speciell kraft hos den europeiska 

folksagan. Barn i varje ny generation växer upp och upplever dess dragningskraft, men också 

vuxna känner av dess magi gång på gång (s. 1). Vivi Edström skriver i Barnbokens form 

(2013) att det råder olika åsikter om folksagan är lämplig för barn att läsa, detta med tanke på 

dess innehåll. Edström själv anser att folksagan kan ses som lämpad för barn då den oftast 

innehåller ett lyckligt eller optimistiskt slut. Kontrasterna mellan lycka–olycka, ont–gott, med 

mera, är också något som gör berättelsen tydlig och på så sätt mer lättillgänglig för barn (s. 

21). Därför har jag valt att utgå ifrån att folksagan kan räknas som barnvänlig och möjlig att 

arbeta med i skolan. 

 

Genom att utgå ifrån att folksagan faktiskt är barnvänlig blir det aktuellt att undersöka vilka 

drag i genrens berättelsemönster som inverkar på detta. Det är genom handlingen i folksagan 

som berättelsemönstret blir synligt. Karaktärerna synliggörs utifrån sina handlingar, därför 

blir karaktärerna viktiga, de för handlingen framåt (Edström 2013, s. 21). Under det centrala 

innehållet i ämnet svenska för f-3 i Lgr 11 framgår det att undervisningen kan innehålla 

”Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras 

med inledning, händelse förlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar” 

(Skolverket 2011, s.223). Att eleven ska ha kunskaper kring en berättande texts uppbyggnad 

tydliggörs också i kunskapskraven för åk 3 där det står: ”De berättande texter eleven skriver 

har tydlig inledning, handling och avslutning” (Skolverket 2011, s. 227).  

 

Folksagan är en genre som uppkom långt innan vår tid. Den kan därför tänkas rymma värden 

och värderingar från en äldre tid och ett annat slags samhälle. I Lgr 11, centralt innehåll i 

ämnet svenska för f-3, ingår området film, närmare bestämt att använda sig av film för att 

kombinera ord och bild (Skolverket 2011, s. 224 ). Därför skulle det vara möjligt att 

tillsammans med eleverna jämföra en gammal saga med en nutida film för att öppna för en 

diskussion om värden och värderingar, men för olika mediers verkningsmedel. Under 

avsnittet övergripande mål och riktlinjer i Lgr 11 står det att läraren ska ”klargöra och med 
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eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det 

personliga handlandet ... öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar 

och problem” (Skolverket, 2011 s. 12-13).  

 

Barn i de yngre åldrarna kan komma i kontakt med såväl folksagan som filmen, kanske i 

första hand just filmen. Då kan det vara spännande att komma in på att den bygger på en 

gammal historia, en så kallad folksaga. Sammanfattningsvis är det alltså väl i samklang med 

läroplanen att uppmärksamma såväl sagor som film.  Detta kan göras utifrån såväl deras 

uppbyggnad och verkningsmedel som de värden och värderingar som en berättelse förmedlar. 

Detta är bakgrunden till mitt ämnesval för denna uppsats, där jag kommer att jämföra 

folksagan ”Rapunsel” med Walt Disneys film Trassel. 

 

1.1	  Syfte	  
Folksagan ”Rapunsel” är mycket kort. För att kunna adaptera den till långfilm måste 

handlingen därför byggas ut. Detta kan få en rad konsekvenser, både för handlingen och 

genren och för de värden som förmedlas. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur 

folksagan ”Rapunsel” av bröderna Grimm har omvandlats till Walt Disneys film Trassel, både 

berättartekniskt och när det gäller vilka värden och värderingar som lyfts fram. Fokus 

kommer att ligga på vilka förändringar som har skett i filmen jämfört med boken, vad som har 

lagts till och vad som har tagits bort. Ytterligare ett syfte är att undersöka om folksagan och 

filmen har någon pedagogisk potential. 

 

1.2	  Frågeställningar	  

-‐   Vilka personligheter och egenskaper har karaktärerna i folksagan ”Rapunsel” 

respektive i filmen Trassel? Vad finns det för likheter och skillnader? Består folksagan 

och filmen av samma karaktärer? 

 

-‐   Vilka drag som karaktäriserar folksagan finns i ”Rapunsel” respektive Trassel? Vad 

finns det för likheter och skillnader? Har de samma början-mitt-slut? Händer det något 

med genren? Är förändringen så stor att adaptationsbegreppet blir problematiskt?    

 

1   Är det samma tema i folksagan och filmen? Skiljer sig värden och värderingar från 

varandra?  
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1.3	  Disposition	  

Första delen av denna studie är en metoddel där den övergripande metoden som använts för 

att nå fram till resultatet beskrivs. Därefter beskriver jag urvalsprocessen, hur jag har gått 

tillväga och vilka avgränsningar som jag gjort. Efter detta följer en litteraturgenomgång där 

folksagans generella drag beskrivs sedan en presentation av hur karaktärer framställs och 

slutligen hur och vad som händer när man adapterar text till film. I litteraturgenomgången 

finns också en resumé av ”Rapunsel” och Trassel. Därefter följer den narrativa analysen som 

avslutas med en komparation. Under avsnittet därpå, diskussion, diskuterar jag analysens 

resultat och reflekterar över det utifrån den pedagogiska verksamheten. Den sista och 

avslutande delen av arbetet är en kort sammanfattning av studien.    
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2	  Metod	  

Metoden som används i denna studie är både narrativ analys och komparativ analys. Jag 

kommer att inleda med en narrativ analys för att beskriva respektive verk, därefter används 

komparativ analys för att klargöra hur de förhåller sig till varandra. Göran Bergström och 

Kristina Boréus anser i Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys (2012) att i narrativa analyser ligger huvudpunkten på berättelser och 

berättande. Vilka delar en berättelser består av är ett sätt att analysera. Genom att titta på 

dessa delar kan upptäckter och insikter göras om bland annat vilka händelsekedjor som 

bygger upp berättelsen, vilken ordningen på händelserna är och vilka karaktärer som ingår i 

berättelsen (s. 25). 

 

Åsa Jernudd belyser i ”Filmanalys i ett filmpoetiskt perspektiv” (2010) att narrativ analys inte 

enbart är för text utan också för film. Byggstenar i det narrativa systemet som också hittas 

inom filmens värld är t.ex. karaktärer, händelseförlopp och lösning av problem. Dessa 

narrativa byggstenar är det som utgör en berättelse och därför är den narrativa formen av 

analys utmärkt för film (s. 292). 

 

Enligt Jernudd är det bra att starta med att göra en segmentering för att komma igång med att 

analysera en film. Detta görs genom att nedteckna scenerna var för sig och försöka reda ut den 

narrativa strukturen. Genom att göra detta ges även en möjlighet att ”plugga in” filmen på 

djupet. Det kanske kan tyckas onödigt att försöka hitta den narrativa strukturen om det som 

ska analyseras t.ex. är ljussättningen. Men utan att ha kommit underfund med hur det 

narrativa systemet är uppbyggt i den specifika filmen blir det svårt att förstå hur den delen 

som är tänkt att analyseras faktiskt fungerar och passar in i helheten. Genom segmentering 

utvecklas också en förståelse för hur handlingen i filmen utvecklar sig från början till slut. Då 

ges möjlighet att se hur karaktärernas egenskaper, problem och mål påverkar 

handlingsförloppet (2010, s. 295-297). 

 

Alexa Robertsson skriver i ”Narrativ analys” (2012) att det går att läsa, tolka och analysera 

det innehållsliga i ett narrativt material på två sätt, antingen holistisk eller kategoriskt. Den 

holistisk-innehållsliga analysen fokuserar på hela innehållet i narrativen, som ser utifrån ett 

helhetsperspektiv. Den kategoriskt-innehållsliga analysen riktar istället in sig på vissa delar av 

narrativen, dessa plockas ut och behandlas oberoende av narrativen som helhet (s. 236-237). 
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Utifrån det jag skrivit ovan finns det en stor anledning till varför denna studie av folksagan 

”Rapunsel” och filmen Trassel genomförs med hjälp av komparativ och narrativ analys. 

Analysen är både holistisk-innehållslig och kategorisk-innehållslig. Dessa två sätt att 

analysera det narrativa materialet kommer att gå hand i hand med varandra. Detta för att jag 

anser att det ena inte är möjligt utan det andra. För att jag ska kunna plocka ut delar av filmen 

måste jag också ha kunskap om dess helhet. Detta gäller bland annat karaktärerna, som 

Edström skriver utvecklas genom handlingen och att vi på så sätt lär känna dem (2013, s. 21). 

Utan att ha en uppfattning om filmens handling i helhet kan detta bli komplicerat. 

 

Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson menar i Epikanalys: en introduktion (1999) att 

det är möjligt, med viss förenkling, att studera karaktärer på två skilda sätt (s. 64). Maria 

Nikolajeva använder i Barnbokens byggklossar (1998) termerna öppna och slutna 

konstruktioner för att beskriva dessa två skilda sätt (s. 62). Holmberg och Ohlsson skriver att 

det ena sättet att betrakta en karaktär är att förstå den som en verklig människa. Detta sätt att 

uppfatta karaktären kan verka naturligt när läsaren har att göra med människoliknande 

karaktärer som är t.ex. komplicerade, föränderliga eller livligt utformade. Det andra sättet att 

betrakta karaktärer inom den skönlitterära världen är att se dem som ”gjorda av ord”. Med 

detta menas att de inte är gjorda av kött och blod och därför också måste förstås utifrån de 

händelser och den miljö de uppträder i. Enligt detta synsätt kan karaktärer inte likställas med 

och förstås som faktiska människor. Detta gäller även om vi har att göra med mer 

komplicerade och komplexa karaktärer. Holmberg och Ohlsson skriver att det andra sättet att 

betrakta karaktärer kan verka mer slutet, läsaren har där bara möjlighet att hålla sig till den 

information och de förklaringar som finns i texten. Det första sättet att se på karaktärer, som 

verkliga människor, kan däremot innebära att vi som läsare förutser och tror saker kring 

karaktären som faktiskt inte finns skrivet (1999, s. 64-65). Jag kommer att hålla mig till ett 

mer slutet synsätt när jag betraktar och analyserar karaktärerna. Detta innebär att jag endast 

kommer att utgår ifrån det som faktiskt står skrivet i texten, eller kan ses i filmen, när jag 

genomför den narrativa analysen och komparationen. Vissa av karaktärerna från folksagan 

”Rapunsel” återfinns inte i filmen. Det finns däremot andra karaktärer som fyller samma 

funktion som de i folksagan. Vladimir Propp har i Morphology of the folktale (1968) 

undersökt ryska undersagor. Inom dessa ryms 31 olika funktioner. Handlingarna/funktionerna 

i en saga är alltid desamma, oavsett vilka personer som utgör karaktärerna i sagan. Allting i en 

saga kan förändras utom personernas funktioner, dessa är konstanta (s. 25-65). Olika 
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karaktärer kan alltså ha samma funktion. Det betyder att en karaktär i Trassel som inte finns i 

”Rapunsel” ändå kan jämföras med en karaktär i ”Rapunsel” då dennes funktion i berättelsen 

är densamma. 

 

Det första som behöver göras är att segmentera både filmen och folksagan i scener för att 

kunna finna svaret på det som eftersöks. Efter själva segmenteringen kommer jag att göra en 

narrativ analys som fortlöper i en komparation som utgår ifrån de frågeställningar som jag 

formulerat. Jag kommer att hänvisa till filmen genom att med klockslag ange när den aktuella 

scenen börjar.  
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3	  Val	  av	  folksaga	  och	  film	  

Sagosamlingen Kinder- und Hausmärchen av tyskarna Wilhelm och Jacob Grimm 

publicerades första gången 1812 och sedan utkom vad som brukar kallas en standardutgåva 

1857. Enligt Lüthi gjorde sagosamlingen att det uppstod en stor kärlek till folksagan redan 

under romantiken. Sedan dess har ytterligare ett stort antal sagor i Europa och resterande 

världen blivit nedtecknade och nått stora delar av befolkningen (1986, s.1). 

 

I den kommande narrativa och komparativa analysen har jag valt att utgå från bröder Grimms 

sagor på grund av att de är så kända än idag. För att kunna göra en komparativ studie måste 

folksagan jämföras med något. Därför valde jag att jämföra folksagan med en film som 

behandlar samma berättelse. Det första som jag gjord var att undersöka vilka av bröderna 

Grimms sagor som filmatiserats. Det visade sig att Walt Disney hade gjort ett flertal filmer 

baserade på deras sagor. Disneys filmer är mycket spridda och välbekanta bland barn, därför 

är de intressanta att uppmärksamma i ett sammanhang som detta. För att få ett så aktuellt 

exempel som möjligt valde jag att undersöka den senast publicerade Disneyfilmen som 

bygger på Grimm. Därför föll urvalet på bröderna Grimms version av folksagan ”Rapunsel” 

och Walt Disneys filmatisering av denna som går under namnet Trassel. Det är dock många 

individer inblandade vid produktionen av Trassel, så som regissörer, animatörer och 

producent, men av tradition har jag valt att benämna den som Disneys Trassel. Den version av 

Grimms ”Rapunsel” som jag valt att använda är deras standardutgåva från 1857 översatt från 

tyska till svenska år 1987 av Karin Carlsson. Disneys film Trassel utkom år 2010, den valde 

jag att titta på med svenska röster. Att valet föll på en svensk översättning av Grimms 

”Rapunsel” och svenskt tal i Disneys Trassel motiveras av att det är dessa versioner som 

elever i yngre åldrar kommer i kontakt med.      
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4	  Litteraturgenomgång	  

Litteraturgenomgången inleds med ett avsnitt om tidigare forskning inom området. Därefter 

följer en del om vilka drag som karaktäriserar en folksaga, olika karaktärer och efter detta går 

jag igenom begreppen adaptation och transformation. Den sista delen i litteraturgenomgången 

består av en resumé av såväl folksagan ”Rapunsel” som filmen Trassel. 

	  
4.1	  Tidigare	  forskning	  

Jag har inte hittat någon studie som handlar om just vilka förändringar som skett när Disney 

adapterat folksagan ”Rapunsel” till filmen Trassel. Men det finns många andra studier kring 

adaptation från text till ny text och från text till film. En del studier fokuserar på adaptation 

mer allmänt medan andra är inriktade på specifika verk. Både de mer allmänna och de mer 

specifika studierna har hjälpt mig att få ett starkare grepp om just adaptationsbegreppet men 

jag har inte kunnat använda dessa studier mer än så i mitt arbete. Jag har hittat ett fåtal studier 

som behandlar adaptation av barnlitteratur. En av dessa adaptationsstudier handlar om 

folksagan ”Törnrosa”. Denna studie heter Törnrosa: En studie av hur sagan Törnrosa har 

adapterats genom tiderna och är skriven av Alexandra Holm (2014). Holm jämför Basiles 

”Sun, Moon and Talia”, Grimms ”Törnrosa”, Disneys ”Törnrosa” (boken, ej filmen) och 

Perraults version av sagan. Fokus ligger på vad som har lagts till och vad som har tagits bort i 

de olika versionerna. Detta kopplas sedan ihop med samhällets normer för tidpunkten. Studier 

av detta slag har jag kunna använt för att hitta litteratur till mitt eget arbete. Därför har 

referenslistorna i sådana studier varit givande medan själva studien och dess resultat inte har 

varit av mitt intresse.  

 

Det finns även en del komparativa studier kring Disneys olika filmer. Jag har hittat en 

komparativ studie där filmen Trassel ingår. Studien heter Prinsessan i det animerade tornet: 

En undersökning av genus i animerad barnfilm på 1950-talet och 2010-talet och är skriven av 

Nora Steiner (2014)  Fokus ligger inte på att jämföra Trassel med folksagan ”Rapunsel”. 

Istället jämförs filmen med Disneys Törnrosa och Frost. Studien fokuserar på hur 

prinsesskaraktären framställs ur ett genusperspektiv. Därför har denna studie inte varit något 

jag har kunna använda mig av i mitt arbete. Jag har hittat en tidskriftsartikel som riktar in sig 

på just Trassel och dess narration. Artikeln ”De-tangling Motherhood: Adoption Narratives in 

Disney’s Tangled” av Jeana DelRosso (2015) handlar om Gothels (Rapunsels styvmamma) 

mammaroll i filmen Trassel. Innehållet i denna artikel har jag haft användning av eftersom att 
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den gjort att jag lärt känna Gothel på ett djupare plan. På så sätt har den varit användbar i min 

narrativa analys av just karaktären Gothel.        

 

4.2	  Folksagan	  

Edström anser att det finns flera olika former av sagor som faller under genren saga. Men 

gemensamt för dem alla är att de har samma begränsningar och möjligheter inom 

kompositionen för sagogenren. Vad som helst är möjligt i sagans värld, men handlingen följer 

ett mönster som är styrt av olika regler, ett så kallat ”handlingslogiskt system”.  Det finns 

alltså klara regler för hur en saga är uppbyggd samtidigt som den tillåter otroliga äventyr och 

förvandlingar. Ytterligare en faktor som är avgörande för sagans struktur är trestegsregeln. 

Trestegsregeln innebär att berättelsen i tre stora steg stegras upp och löser ut i ett 

spänningsmaximum (2013 s.19-20). Detta kan jämföras med sagan om de tre bockarna Bruse, 

där sagan stegras i tre steg när bockarna ska gå över bron och sedan uppnår ett maximum av 

spänning när den stora bocken Bruse möter och stångar trollet.   

 

Nikki Gamble skriver i Exploring children´s litterature: reading with pleasure and purpose 

(2013) att folksagor är sagor som förts vidare från generation till generation av folket (s. 414). 

Bengt af Klintberg anser i Svenska folksägner (1986) att folksagan, till skillnad från en 

folksägen, berättas just som en ”saga” och dess mening är inte att bli trodd (s. 12). Folksagan 

karaktäriseras av ett flertal drag. Enligt Edström är den bland annat fler-episodisk (2013, s. 

19). af Klintberg anser att tretalsupprepningen är ett typiskt drag inom folksagan (1986, s. 12). 

Gamble skriver att något bör förekomma tre gånger för att tydliggöra poängen på bästa sätt. 

Om en händelse sker endast en gång uppfattas den inte som ovanlig. Om samma händelse 

förekommer två gånger, beror det förmodligen på slumpen. Men om en händelse upprepas tre 

gånger är det något speciellt (2013, s. 143-144).  

 

Nikolajeva framhåller att ”Det var en gång” eller ”östan om sol och västan om måne” är en 

stående början i folksagan, detta eftersom att folksagan är oprecis i tid och rum (1998, s. 47).  

Eva Norlinder hävdar i Sekelskiftets svenska konstsaga och sagodiktaren Helena Nyblom 

(1991) att en brist eller ett nödläge ofta är starten på en folksaga. Slutet är ofta lyckligt och 

optimistiskt. Händelseförloppet i folksagan är kronologiskt och logiskt sammanhängande. 

Övernaturliga inslag, förvandlingar samt magiska hjälpare och motståndare är vanliga element 

i folksagan (s. 18).  
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Enligt Norlinder är folksagans karaktärer ofta entydiga. Personerna karaktäriseras bara genom 

sina handlingar, det finns inget mer psykologiskt djup i dem. Användning av dualism är även 

vanligt i folksagan. Denna dualistiska kontrastverkan kan t.ex. visas mellan olika karaktärer 

och behövs för att kunna föra handlingen framåt (1991, s. 18). af Klintberg belyser att hjälten 

är en karaktär som finns med i folksagorna. Hjälten är oftast i centrum och vi får följa hans 

resa, från det att han lämnar hemmet och ger sig ut i världen till det att han når fram till det 

lyckliga slutet (1986, s.12). 

 

Vanliga motiv i folksagor är enligt Norlinder giftermål mellan en människa och ett 

övernaturligt väsen, magiska föremål och att hjälten löser näst intill omöjliga uppgifter eller 

besegrar övernaturliga motståndare (1991, s. 18). Nikolajeva poängterar ytterligare ett motiv, 

nämligen sökandet/identitetssökande. Detta innebär ofta att hjälten lämnar hemmet för att 

söka efter t.ex. en prinsessa, skatt eller lycka (1998, s. 43). I folksagor och andra texter finns 

inte bara olika motiv utan också olika teman. Atle Kittang och Asbjørn Aarseth skriver i 

Lyriske strukturer: innføring i diktanalyse (1980) att temat blir synligt när vi tolkar motivet 

eller motiven och strukturen som dessa är inbyggda i. I motsättning till motivets mer konkreta 

karaktär är textens tema mer abstrakt. Temat ger oss som läsare något att fundera över eller 

kanske en lärorik erfarenhet. Genom temat ska vi förstå textens djupaste och egentliga mening 

som författaren vill förmedla (s. 47). 

 

4.3	  Karaktärer	  

Holmberg och Ohlsson anser att läsaren skapar och bygger upp karaktärerna med hjälp av de 

upplysningar som berättaren lämnar i texten. För att få en klar bild och faktiskt förstå en 

karaktär måste läsaren alltså plocka upp de spår och ledtrådar som finns under berättelsens 

gång. För att förstå och kunna beskriva en karaktär krävs det att vi tar vara på alla delar och 

element av en text. Genom att vara observant på de olika karaktärsindikationerna som finns 

kan vi som läsare komma fram till någon slags konklusion om den aktuella karaktärens 

egenskaper. Det finns många olika typer av karaktärsindikationer. Hur en person ser ut kan 

vara en typ av karaktärsindikation. Ytterligare en indikation kan vara personens repliker, både 

sett till replikernas form och innehåll. Genom att betrakta den miljö som karaktären befinner 

sig i kan indikationer till dess inre ges (1999, s 61-63).   
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Maria Nikolajeva skriver i ”Narratologisk teori och dess tillämpning i 

barnlitteraturforskningen” (2000) att det är karaktärerna i texten som utför handlingarna och 

på så sätt kan de betraktas som historiens verksamma insatser. Dessa karaktärer kan vara 

människor, förmänskligade djur eller föremål. Litterära karaktärer får vi förståelse för och lär 

känna utifrån deras handlingar och vad de säger. Ibland så lär vi känna en karaktär utifrån vad 

författaren eller karaktärer i boken säger och berättar. Egenskaper hos olika karaktärer är ofta 

mer synliga i barnböcker än vad de är i vuxenlitteratur. Att det direkt i texten står att en 

karaktär är modig, feg, lat eller förståndig är vanligt i framförallt äldre barnlitteratur. I den 

mer moderna barnlitteraturen så får ofta läsaren själv försöka tolka och förstå egenskaperna 

hos karaktären, de anges inte i klartext (s. 19). 

 

Varför en karaktär gör som den gör, vad den känner och hur den tänker är saker som den 

moderna västerländska litteraturen framförallt fokuserar på, enligt Nikolajeva. Texterna 

beskrivs som personorienterade, d.v.s. koncentrerade på personerna. Den traditionella 

barnlitteraturen är inte alls lika personorienterad utan i stället mer handlingsorienterad. Det 

förklaras av att det finns en tanke om att barn, jämfört med vuxna, fokuserar och intresserar 

sig mer för handlingen än för själva personerna.  Handlingen står därför i fokus och 

personerna faller mellan stolarna, i vissa fall kan karaktärerna åtminstone illustrera moralen i 

handlingen (2000, s. 21).  

 

Nikolajeva hävdar att en av de vanligaste huvudkaraktärerna i barnböcker är det föräldralösa 

eller övergivna barnet. Anledningen till att barnet har hamnat i denna situation kan variera. 

Föräldrarna kan exempelvis vara döda, bortresta, på jobbet eller emotionellt frånvarande. För 

att äventyret i barnboken ska starta är det föräldralösa eller övergivna barnet en viktig faktor. 

Ytterligare en vanligt förekommande huvudkaraktär i barnboken är busungen, trickstern eller 

skälmen (2000, s. 21).  

 

I folksagorna ligger ofta fokus på det goda och det onda som gestaltas genom karaktärerna. 

Det onda är lika närvarande som det goda i dessa typer av sagor vilket psykologen Bruno 

Bettelheim i Sagans förtrollande värld: folksagornas innebörd och betydelse (1978) anser inte 

alls är fallet bland de modernare folksagorna, där det goda ofta har övertaget. Bettelheim 

menar vidare att i näst intill alla folksagor finns karaktärer som gestaltar det goda och det 

onda, detta synliggörs i karaktärernas sätt att handla och agera. Blandningen av ont och gott 

förekommer i verkliga livet, med andra ord finns det både gott och ont i alla människor. I 
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sagornas värld däremot innehar karaktärerna inte denna blandning av ont och gott, de kan inte 

vara både och, antingen är de det ena eller det andra. Detta har bland annat att göra med att 

barn ofta polariserar, de förstår och tänker i motsatser, något är antingen ont eller gott, 

däremellan finns ingenting förutom ett tomt vakuum (s. 15-16).  

 

Karaktärer kan betecknas som platta eller runda, statiska eller dynamiska. Gamble betecknar 

en karaktär som besitter många egenskaper, både bra och dåliga, som rund. Läsaren lär känna 

denna karaktär i så stor mån, att den kan upplevas som en verklig person (2013, s. 108-109). 

Precis som med en verklig person kan läsaren inte fullt förutse en rund karaktärs beteenden, 

enligt Nikolajeva. Nikolajeva anser att platta karaktärer oftast bara har en egenskap, t.ex. god 

eller ond. Det finns dock karaktärer som är helt tomma, d.v.s. de saknar egenskaper över 

huvud taget (1998, s. 63-65). Gamble belyser att folksagans karaktärer nästan alltid är platta 

och att just platthet är vanligt för mindre karaktärer i barnlitteratur (2013, s. 108-109). 

Nikolajeva poängterar dock att alla karaktärer ligger någonstans på en linje mellan polerna 

”platt” och ”rund”, karaktärerna kan röra sig längs linjen, därför kan det ibland vara svårt att 

avgöra karaktärernas platthet/rundhet (1998, s. 66).   

 

Nikolajeva skriver att dynamiska karaktärer genomgår en förändring under berättelsens gång. 

Denna förändring kan bland annat handla om mognad och uppväxt (1998, s.63). Gamble 

belyser att förändringar som en dynamiska karaktär genomgår kan hända plötsligt och ske 

inom karaktären, alltså inga yttre förändringar. Statiska karaktärer genomgår däremot inga 

grundläggande förändringar alls. Precis som med runda och platta karaktärer befinner sig alla 

karaktärer någonstans på linjen mellan polerna ”dynamisk” och ”statisk” (2013, s. 108-109). 

Karaktärer kan vara runda och statiska, runda och dynamiska eller platta och statiska. Enligt 

Nikolajeva är det svårt för en platt karaktär att vara dynamisk, då den har en avsaknad av 

egenskaper (1998, s. 65). 

 

4.4	  Adaptation	  och	  transformation	  

Ordet adaptera betyder enligt Kari Skjønsberg i Vem berättar?: om adaptationer i 

barnlitteratur (1982) avpassa, anpassa, lägga till rätta för (s. 9). Vidare menar Skjønsberg att 

begreppet adaptera används på ett flertal olika sätt inom litteratur. Det vanligaste och mest 

förekommande sättet att använda begreppet har varit för att klargöra att ett litterärt stoff har 

gjorts om för att passa och kunna användas i ett annat medium. Adaptation innebär i detta fall 
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t.ex. att en roman blir film eller en pjäs blir TV-serie. Tecknade serier kan ibland vara 

baserade på böcker. Ibland sker adaptationen i fler steg, en bok blir film som sedan blir en 

tecknad serie. Denna process är vanlig bland Walt Disneys publikationer. Ibland sker också 

adaptation i ”bakvänd” ordning, en film/TV-serie blir till bok. Skjønsberg hävdar dock att 

denna typ av ”omvänd” adaptation ofta inte lyckas särskilt bra (1982, s. 9). 

 

Linda Hutcheon anser i A theory of adaptation (2006) att adaptation inte är något nytt för just 

vår tid, det har funnits i flera hundra år. Shakespeare var en av dem som omvandlade texter 

till pjäser och på så sätt gavs berättelsen en helt ny publik (s. 2). För att adaptationen ska 

lyckas krävs det enligt Hutcheon att publiken/granskaren kan greppa berättelsens ”anda” i det 

nya mediet, därför måste det nya mediet klara av att förmedla detta ifrån källmediet. Många 

teorier om adaptation poängterar att storyn är kärnan och den viktigaste nämnaren för vad 

som bör adapteras mellan olika medier (2006, s. 10). 

 

Phyllis Frus och Christy Williams anser i Beyond adaptation: essays on radical 

transformations of original works (2010) att begreppet transformation skiljer sig från 

begreppet adaptation. Att skilja mellan texter som adapteras och texter som har gått längre än 

att ”bara” adapteras är inte nytt, men termen transformation är inte så vanlig bland kritiker (s. 

5). Frus och Williams hävdar att adaptation sker när det fortfarande går att känna igen och se 

en tydlig relation till källtexten. Detta trots att den har genomgått förändringar för att passa ett 

nytt syfte eller en ny miljö. En transformation är till skillnad från adaptation drastiskt skild 

från källtexten, Frus och Williams menar att den kanske inte ens känns igen som en ”kusin”. 

Genom transformation från text till film så klarar det nya mediet att stå för sig själv på grund 

av att miljön, karaktärerna och handlingen genomgått en såpass stor förändring. Det sker dock 

mindre förändringar i adaptioner också, handlingen kan t.ex. komprimeras eller så läggs nya 

element till för att möta dagens publik (2010, s. 3-4). 

 

Frus och Williams poängterar att transformation är mer ”inspirerad av” en text medan 

adaptation oftare är ”baserad på” en text. När en transformation sker skapas nya möjligheter 

för karaktärerna, miljön och handlingen eftersom det nya mediet inte är begränsat till att 

återge källtexten. Eftersom att de inte är begränsade att återge källtexten kan de skapa olika 

typer av nya möjligheter för karaktärerna, miljön och handlingen som är populära hos 

publiken (2010, s. 5).  
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Frus och Williams skriver att ibland när en text transformeras till ett annat medium 

osynliggörs faktumet att den är baserad på en tidigare text genom ett namnbyte. Den nya 

versionen kan ha fått en helt ny titel eller kanske en titel som har inspireras av den tidigare. 

Ett sätt att transformera en text är att bruka en liknande handling men variera/ändra 

karaktärerna, miljöerna och situationerna. Det går också att transformera mer radikalt genom 

att använda sig av samma/liknande karaktärer som i ursprungstexten och istället förändra 

handlingen. Det kan vara så att en författare eller filmskapare måste uppdatera det nya mediet 

i förhållande till ursprungstexten för att den ska passa in i en nytt socialt, politiskt eller 

kulturellt sammanhang (2010, s. 4) 

 

Inom sagogenren finns en lång historia av transformation, enligt Frus och Williams. Det finns 

ofta inte bara en ”original- saga” som den nya författaren/filmskaparen använder sig av, utan 

det är ofta en mängd berättelser som inspirerar skrivningen. Att det inte finns en utnämnd 

”original-saga” förklarar och tydliggör varför transformation är så pass förekommande inom 

genren. Disneyversionen är ofta den första versionen av sagan som amerikanska barn möter, 

och ibland den enda. Att Disney gjort transformationer av t.ex. sagor som fått sådan stor 

genomslagskraft kan bland annat bero på att han introducerat talande djur som sidekick till 

karaktärerna, musikaliska inslag och andra förändringar, anser Frus och Williams (2010, s. 6-

7).  

 

4.5	  Resumé	  av	  bröderna	  Grimms	  ”Rapunsel”	  

Sagan börjar med att en man och en fru önskar sig ett barn. Mannen stjäl rapunsel (en ätbar 

växt) från trollpackan Gothels trädgård för att hans fru har ett sådant begär efter växten. 

Mannen blir påkommen av Gothel och lovar bort sitt ofödda barn till henne för att få plocka 

mer av växten till sin hustru. När barnet föds kommer Gothel och tar barnet. 

 

När Rapunsel är 12 år blir hon inlåst av Gothel i ett torn utan dörr eller trappa, bara ett fönster. 

En kungason kommer förbi och hör Rapunsel sjunga och blir fast besluten att ta sig upp i 

tornet för att se vem den vackra rösten tillhör. Han ser hur Gothel lyckas klättra upp i tornet 

med hjälp av Rapunsels hår och gör desamma kvällen därpå. Han tar sig upp i tornet och friar 

till Rapunsel. Rapunsel kommer på en plan, han ska ta med ett silkessnöre varje gång han 

besöker henne. Av detta ska hon tillverka en stege så att hon kan ta sig ner och bege sig till 

kungariket tillsammans med kungasonen. De blir påkomna av Gothel, för att Rapunsel råkar 
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försäga sig. Rapunsel säger till Gothel att hon är så mycket tyngre än kungasonen, när Gothel 

klättrar upp för tornet i hennes hår. Gothel klipper av Rapunsels hår och jagar ut henne i 

ödemarken. Gothel lurar sedan kungasonen genom att slänga ner Rapunsels hår när han 

kommer på besök och sedan vänta på honom uppe i tornet. Kungasonen ramlar ut genom 

fönstret och ner i ett törnsnår och förlorar synen på båda ögonen. Han vandrar runt i blindo 

under flera år. 

 

När han blint irrat runt under en väldigt lång tid hör han en sångröst som han känner igen. Det 

är Rapunsels röst. När Rapunsel ser honom slänger hon sig i hans famn. Hon gråter och två 

tårar trillar ner på hans kind och han återfår sin syn. Kungasonen tar med henne, och 

tvillingparet hon fött, till sitt rike där de välkomnas med glädje och lever lyckliga.   

	  
	  
4.6	  Resumé	  av	  Disneys	  Trassel	  

Filmen börjar med bilder på Flynn Rider. Flynn Riders röst används som berättar röst. Han 

ska berätta historien om hur han dog, men kommer fram till att den egentligen handlar om 

Rapunsel. 

 

En droppe solsken föll ner från himlen och ur denna började en blomma växa. Flera hundra 

år senare skulle drottningen föda barn men blev väldigt sjuk. Folket började söka efter den 

magiska blomman. En kvinna (Gothel) hade länge vetat var blomman fanns, men hållit den 

för sig själv på grund av dess magiska krafter. När kvinnan sjöng för blomman så blev hon 

vacker och ung igen. Folket lyckades hitta blomman, den botade drottningen och Rapunsel 

föddes. De sände upp en svävande lykta mot himlen för att fira deras lycka. Gothel smög in i 

slottet på natten och började sjunga för Rapunsel, då började flickans hår att glöda. Gothel 

försökte klippa av Rapunsels hår, men då försvann dess kraft, så hon stal barnet istället. 

(Berättarröst slutar).	  

	  

Rapunsel är inlåst i ett torn utan dörr eller trapp, bara ett fönster. Hon har sällskap av en 

kameleont vid namn Pascal. Gothel, som hon tror är hennes mamma, säger att hon måste vara 

där för att världen är hemsk och bara vill förstöra hennes magiska hår. Rapunsel ska snart 

fylla 18 år, hon längtar efter att få lämna tornet och se de svävande lyktorna som lyser varje 

gång hon har födelsedag. En pojke vid namn Flynn Rider råkar hamna i hennes torn när han 

jagas av två brottslingar, kungens vakter och hästen Maximus, på grund av att han stulit en 
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krona. Rapunsel får tag i kronan och säger att han bara får tillbaka den om han tar med henne 

till de svävande lyktorna.  

 

Rapunsel lurar iväg Gothel att hämta färg åt henne, en resa som tar tre dagar. Rapunsel och 

Flynn ger sig iväg. Flynn tar med Rapunsel till krogen Den glada ankan för att skrämma iväg 

Rapunsel, men hon blir istället omtyckt och vän med de hemska männen där. Kungens män, 

Maximus och de två brottslingarna som Flynn lurat när han stulit kronan, kommer in på Den 

glada ankan och börjar jaga Rapunsel och Flynn. En av männen på Den glada ankan hjälper 

Rapunsel och Flynn att fly genom en hemlig gång. Rapunsel och Flynn hamnar i en grotta 

som fylls på med mer och mer vatten. De kan inte ta sig ut för det är alldeles för mörkt. 

Rapunsel kommer plötsligt på att hennes hår är magiskt och börjar sjunga. Håret glöder och 

de kan ta sig ut. Gothel har förstått att Rapunsel är på väg till kungariket och börjar sin jakt 

efter henne.  

 

Rapunsel och Flynn befinner sig i skogen och där dyker Maximus upp. Han börjar tycka 

mycket om Rapunsel. Han lovar att inte ta Flynn till kungens vakter förrän hon fått se de 

svävande lyktorna. Rapunsel får mer och mer känslor för Flynn och han för henne. Flynn 

berättar att hans riktiga namn är Eugen och att han inte är så tuff som han verkar. Rapunsel 

och Eugen ser tillsammans de svävande lyktorna. Eugen berättar att kungen och drottningen 

sänder upp lyktorna varje år på den försvunna prinsessans födelsedag. 

 

Eugen stöter på de två brottslingarna och bestämmer sig för att lämna kronan till dem. De vill 

däremot inte ha kronan längre, de vill ha Rapunsel. Gothel har berättat för dem om de 

magiska krafterna som finns i hennes hår. Brottslingarna binder fast Eugen i en båt och 

knuffar ut honom till sjöss. Rapunsel ser hur Eugen seglar iväg och tror att han lämnat henne. 

Brottslingarna ska just kidnappa Rapunsel, men då dyker Gothel upp och slår ner dem. Hon 

tröstar Rapunsel, som tror att Eugen flytt av egen vilja, och tar med henne tillbaka till tornet.  

 

Eugens båt seglar mot kungariket. Han blir tagen av kungens vakter och är på väg att bli 

hängd för sina synder. Då dyker männen från Den glada ankan och Maximus upp och de 

räddar honom. Samtidigt är Rapunsel i sitt torn med Gothel. Plötsligt går det upp för Rapunsel 

att Gothel hela tiden lurat henne och att hon är den försvunna prinsessan. Rapunsel 

konfronterar Gothel och Gothel blir ursinnig. Hon klargör för Rapunsel att hon aldrig kommer 

att få lämna tornet någonsin och binder fast henne. Gothel berättar också att Eugen är på väg 
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att bli hängd i kungariket. Eugen rider på Maximus rygg tillbaka till tornet där Rapunsel sitter 

fastbunden. Han står nedanför tornet och ropar efter Rapunsel. Hennes hår kommer 

nerfarande. Han klättrar upp för tornet och ser att Rapunsel sitter fastbunden. Eugen ska just 

springa fram till Rapunsel när Gothel dyker upp och sticker en dolk i honom. Han faller till 

marken.     

 

Rapunsel går med på att hon ska tillhöra Gothel om hon får rädda Eugen med hjälp av sitt 

magiska hår. Hon går fram till Eugen, men innan hon hunnit göra något tar han tag i en 

spegelskärva och skär av hennes hår. Håret blir mörkt och de magiska krafterna i håret 

försvinner. Gothel blir helt förskräckt och börjar sakta backa. Pascal sätter upp en 

”snubbeltråd” vilket gör att Gothel ramlar ut ur tornets fönster samtidigt som hon tynar bort, 

hon är ju trots allt flera hundra år gammal. Rapunsel börjar gråta på grund av att Eugen inte 

längre lever, men när hennes tårar träffar honom läks hans sår och han vaknar till liv. 

Rapunsel och Eugen tar sig tillbaka till kungariket, hon återförenas med kungen och 

drottningen.  

 

Filmen avslutas med att Eugen som berättare säger: 

Ja ni kan gissa vad som hände sen. Folket i kungariket firade under en hel veckas tid att deras 

älskade prinsessa återvänt. Drömmar slog in för alla möjliga. Tack vare Maximus, som nu 

leder kungens vakter, försvann nästan all brottslighet i riket. Rapunsel och jag (Eugen) gifte 

oss och vi lever lyckliga i alla våra dagar. 
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5	  Grimm	  och	  Disney,	  narrativ	  analys	  och	  komparation	  

	  
5.1	  Karaktärerna	  

Nedan följer en presentation och komparation av de viktigaste karaktärerna som finns med i 

folksagan och filmen. Eftersom att folksagan ”Rapunsel” är så pass kort har jag valt att inte 

ange några sidangivelser på grund av att det enbart blir omständligt.	  

	  
5.1.1	  Rapunsel	  

”Rapunsel”: 

I Grimms folksaga beskrivs Rapunsel som ”det vackraste barnet under solen”. Hon har långt 

ljust hår som är flätat, inget ytterligare framkommer om hennes utseende. Hon framställs som 

en god karaktär. Hon tycker om att sjunga, det är så hon fördriver tiden i tornet. Rapunsel har 

en tendens att inte tänka efter innan hon talar. Detta visas tydligt då hon frågar Gothel hur det 

kan komma sig att hon är så tung att hissa upp i tornet medan kungasonen är så lätt, och på så 

sätt avslöjar den hemliga besökaren. Det skymtar en viss påhittighet hos Rapunsel också. Det 

är hon själv som kommer på idén om att kungasonen varje kväll ska ta med sig ett silkesnöre 

så att hon kan fläta en stege at ta sig ner ifrån tornet på. I slutet av sagan framkommer det att 

Rapunsels tårar är magiska. Rapunsel är protagonisten i sagan, hon är en platt och statisk 

karaktär som inte förändras något under sagans gång.     

 

Trassel:  

Disney måste ge Rapunsel ett utseende i filmen Trassel. Hon har stora gröna ögon och långt 

ljust hår och bär en prinsessliknande rosa klänning som får uttrycka hennes skönhet. I slutet 

av filmen har hon dock kort mörkt hår men framställs fortfarande som mycket vacker. Hon 

bär på magiska krafter i sitt hår. Det kan glöda och göra människor unga eller läka sår/skador, 

det ger liv igen. När håret klipps försvinner dess kraft (1:23:26), men när Rapunsels tårar 

rinner ner på Eugen i en scen så läks hans sår och han vaknar till liv igen, kraften har förflyttat 

sig till hennes tårar (1:25:24). Rapunsel framställs i filmen som en god karaktär.  

 

Rapunsel är en tänkare/funderare. Redan som 4-5 åring undrar hon varför hon inte får gå ut 

(04:08). Under hela filmen är de svävande lyktorna centrala och Rapunsel funderar mycket 

över dem och vad de är för något. Hon har en stor längtan och drömmer om att bli utsläppt för 

att kunna se världen och de svävande lyktorna på nära håll. Rapunsel är mycket godtrogen 
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mot både Gothel och Eugen, men denna godtrogenhet har också gränser. Gothel säger att det 

är fullt av otäcka människor där ute som vill åt Rapunsels hår och att hon därför måste stanna 

i tornet för att bevara sin hemlighet. Rapunsel tror på detta till en början, men när hon, i slutet 

av filmen, får reda på att Gothel inte är hennes mor utan bara vill åt hennes hår vänder detta 

(1:15:14 & 1:17:42). Rapunsel väljer att lita på Eugen på grund av att hon är så pass 

godtrogen. Det ska dock sägas att hon till en början är skeptisk mot honom, är på sin vakt och 

bär med sig sin stekpanna som vapen. 

 

Rapunsel är också en person med mycket kärlek och hon är omtänksam. Hon säger till sin 

mamma att hon älskar henne och kramar om henne varmt (22:12 och 1:12:07). Hon blir också 

förälskad i Eugen, trots att det tar lite tid. I slutet av filmen gråter Rapunsel för att hon tror att 

hennes kärlek Eugen är död (1:25:24). Hästen Maximus och Rapunsel har en fin relation, han 

tyr sig direkt till Rapunsel och detta beror på att hon visar och utstrålar så mycket kärlek till 

honom (59:15). Även Pascal tycker mycket om Rapunsel och sitter gärna på hennes axel eller 

hennes hår. Hon visar sin kärlek till honom genom att ta hand om honom och låta honom vara 

nära. I slutet av filmen (1:28:14), kramar Rapunsel om drottningen och kungen (som visat sig 

vara hennes föräldrar). I detta ögonblick lyser det av lycka och kärlek i hennes ögon. Till och 

med männen inne på Den glada ankan lyckas hon omvända med hjälp av sitt kärleksfulla och 

omtänksamma sätt (36:52 & 40:16 ). Rapunsels omtänksamhet och hennes längtan efter att få 

lämna tornet hamnar ibland i konflikt. På ena sidan står hennes kärlek till sin mor Gothel och 

på andra sidan står längtan och kärleken efter att få se de svävande lyktorna på nära håll. 

Under två tillfällen hamnar hon i en inre konflikt med sig själv över just dessa två saker. Hon 

har dåligt samvete och är ledsen över att hon lämnat tornet och lurat Gothel samtidigt som 

hon är överlycklig för att hon äntligen vågat ta sig ut ur tornet. Hon gråter och skrattar om 

vartannat (30:07 & 32:48).   

 

Rapunsel visar också mycket mod genom hela filmen. Hon tar mod till sig att lämna hemmet 

(30:07). Hon är modig nog att ta sig an männen på krogen Den glada ankan (36:52). Hon 

lyckas med hjälp av sitt mod säga ifrån och motsätta sig Gothel i slutet av filmen (1:17:42). 

Rapunsel gör en resa personlighetsmässigt genom filmen. Hon går från att vara den snälla söta 

flickan inne i tornet som lyssnar på sin mamma Gothel och blint tror på det hon säger, till att 

vara så pass modig att hon kan stå på egna ben och våga säga ifrån. Rapunsel är filmens 

protagonist, hon är en rund och dynamisk karaktär. 

 



Johanna	  Ekelund	   	   2016-‐‑06-‐‑06	  

	   22	  

Likheter och skillnader:  

Rapunsel är protagonisten i både filmen Trassel och folksagan ”Rapunsel”. Den största 

skillnaden är att Rapunsel i folksagan jämfört med filmen framställs genom sina handlingar. 

Hennes sätt att vara och bemöta såväl Maximus som Pascal visar att hon tycker om dem. 

Detta sätt att visa känslor utan ord är något som inte är möjligt i boken. Att Rapunsel är så 

pass godtrogen i filmen är ett motiv, vilket vi inte finner i boken. I filmen av Disney läggs fler 

personlighetsdrag hos Rapunsel till, så som: kärleksfull, omtänksam, äventyrlig, tänkare och 

modig. Man får i filmen syn på hennes egenskaper och personlighet genom de handlingar hon 

utför vilket inte är tydligt i folksagan av Grimm. Rapunsel genomgår inre konflikter och får 

dåligt samvete. Dessa psykologiska faktorer ägnar sig inte folksagor åt.  Rapunsels resa 

personlighetsmässigt går inte att finna i sagan medan den i filmen utgör en viktig del av 

storyn. Likheter som går att finna är hennes utseende, hon beskrivs som det vackraste barnet 

under solen i folksagan vilket går att jämföra med hennes utseende i filmen. Hon är en 

representerar det goda i både Grimms och Disneys version. Hennes längtan att komma ut ur 

tornet finns i både filmen och folksagan. Hennes längtan beror på två helt olika saker. I sagan 

är det kärleken till kungasonen och i filmen längtan efter att få se de svävande lyktorna på 

nära håll. Den magiska kraften i hennes tårar går att finna i både filmen och folksagan. 

 

Sammanfattningsvis så är karaktären Rapunsel i filmen mycket mer omfattande, hon har fler 

personlighetsdrag och ett större psykologiskt djup. Hon drivs framåt av en längtan och en 

dröm om att få lämna tornet. I folksagan fattas dessa aspekter, hon är mycket plattare och 

statisk. 

 

5.1.2	  Gothel	  

”Rapunsel”:  

Gothel är en platt och statisk karaktär i folksagan ”Rapunsel”. Hon upplevs som ond eftersom 

hon tar Rapunsel från sina föräldrar (dock var detta en överenskommelse) och låser in henne i 

ett torn. Det framkommer inte varför Gothel egentligen är ute efter Rapunsel. Ytterligare ett 

tecken på att hon är en karaktär som har onda sidor visas då hon jagar ut Rapunsel i 

ödemarken efter att Rapunsel haft besök av kungasonen. Gothel lurar även kungasonen 

genom att slänga ut Rapunsels avklippta hår och stå och vänta på honom uppe i tornet. 
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Trassel:  

I filmen Trassel är Gothel en platt och statisk karaktär. Hon utför, under hela filmens gång, 

handlingar som tyder på att hon är ond och manipulativ. Hennes ondska visas, bland annat i 

början av filmen, när hon kidnappar Rapunsel och låser in henne i ett torn (04:00). Motivet till 

att hon kidnappar Rapunsel är fickans magiska hår som leder till evig ungdom. Gothel lurar 

sedan Rapunsel. Detta gör hon genom att få Rapunsel att tro att hon är hennes mamma. 

Gothel lurar även Flynn/Eugen och sticker en dolk i honom (1:21:56). Hon är manipulativ och 

får Rapunsel att tro att Flynn/Eugen lämnat henne och flytt med kronan. Men i själva verket är 

det Gothel som ligger bakom Flynns/Eugens försvinnande (1:12:07). Gothel har även ett 

humör som svänger snabbt och har inga problem med att visa ilska. Detta visas t.ex. när hon 

diskuterar Rapunsels födelsedagspresent då hon går från att vara lugn och samlad till att bli 

arg och skrika åt Rapunsel (09:27). Gothels sätt att tala till Rapunsel gör att tittarens 

uppfattning att hon är elak förstärks. Gothel säger elakheter och förklarar sedan att hon bara 

skämtar, detta för att rädda sitt eget skinn. Gothels klädnad i filmen består av en klänning och 

en kappa med huva som går i väldigt mörka toner. Att kläderna är mörka (och även hennes 

hår), förstärker för oss som tittare att hon är en mer ond än god som karaktär.     

 

Likheter och skillnader 

I både folksagan ”Rapunsel” och filmen Trassel är Gothel en platt och statisk karaktär. 

Hennes markanta egenskap är att hon är ond. Hon visar sin ondska på fler sätt i filmen jämfört 

med folksagan. I filmen är hon manipulerande vilket hon inte är i sagan. Disney använder sig 

av ansiktsuttryck och rörelser för att tydliggöra Gothels ondska. Filmen förstärker även 

Gothels ondska för oss tittare genom att ge henne mörka och dova kläder, vilket inte 

folksagan ”Rapunsel” gör. Beskrivningar av ansiktsuttryck och kläder förekommer inte i 

”Rapunsel” eftersom Grimm i hög grad avstår från sådana detaljer. Men eftersom film är 

visuell så måste Disney ta ställning till sådana faktorer. 

 

5.1.3	  Kungasonen/Flynn	  Rider/Eugen	  

”Rapunsel”:  

I folksagan av Grimm är kungasonen en platt och statisk biroll. Han visar varken godhet eller 

ondska i sitt sätt att handla. Han är en karaktär som inte ger upp hoppet, detta synliggörs när 

han varje gång tar med sig en bit silkessnöre då han besöker Rapunsel. Detta för att hon ska 

kunna ta sig ut ur tornet och följa med honom till kungariket. 
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Trassel: 

I Disneys film så består denna roll inte av någon kungason, utan en brottsling vid namn Flynn 

Rider/Eugen. Flynn/Eugen har dock samma funktion som prinsen, därför jämförs de med 

varandra. Flynn/Eugen är en rund och dynamisk biroll. Han genomgår en stor förändring 

under filmens gång, från att vara en brottsling som försöker leva på sin charm, till att bli en 

mogen ung man som vet vad som är rätt och fel. Denna förändring tydliggörs bland annat 

genom att han genomgår ett ”namnbyte”. Flynn berättar för Rapunsel att hans riktiga namn är 

Eugen och att han inte är så häftig som han verkar (52:15). Flynn/Eugen visar tecken på att 

han sätter sig själv i första hand, t.ex. när han lurar de två medbrottslingarna och tar kronan 

själv (15.43). Han visar även denna sida mot Rapunsel när han tar med henne till krogen Den 

glada ankan där en massa hemska män befinner sig. Genom att göra detta hoppas 

Flynn/Eugen att hon ska bli rädd och vilja vända hemåt till tornet igen, och på så sätt slippa ta 

med henne till kungariket (36:52). Filmen visar även en charmig sida av Flynn/Eugen, som 

många gånger går över i att vara komisk, t.ex. när han ger henne vad han själv kallar 

”smältblicken”. Han ger då Rapunsel en blick som ska få henne att smälta för honom, detta 

blir för tittaren ganska komiskt (27.51). Flynn/Eugen visar också en mer mogen sida, där han 

vet vad som är rätt och fel. När han väljer att lämna tillbaka kronan till sina två 

medbrottslingar visar han att han har insett att det finns viktigare saker i livet än materiella 

ting (1:11:27).  

   

Likheter och skillnader: 

Den största skillnaden mellan Grimms och Disneys version är att kungasonen och 

Flynn/Eugen har helt olika social bakgrund. I folksagan är han kunglig och i filmen är han en 

föräldralös brottsling. Men de har dock samma funktion i handlingen. Flynn/Eugen besitter 

både bra och dåliga egenskaper. Han genomgår en personlighetsförvandling, vilket leder till 

att hans goda och bra egenskaper hamnar i fokus. Denna förvandling och en rad egenskaper 

finns inte hos kungasonen som är en platt och statisk karaktär. Flynn/Eugen visar en charmig 

sida, vilket Disney flera gånger förlöjligar lite och gör komik av, genom att använda 

Flynns/Eugens tonläge och ansiktsuttryck. Flynn/Eugen har också en viss självironi. Dessa 

faktorer är inte möjliga att synliggöra på samma sätt i folksagans text.    
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5.1.4	  Rapunsels	  föräldrar/Kungen	  och	  drottningen	  

”Rapunsel”: 

Rapunsels föräldrar i Grimms folksaga är ”vanligt” folk. De lider av avsaknaden av ett barn. 

Modern har ett häftigt begär efter rapunsel (en ätbar växt) som bara tilltar mer och mer. Hon 

lyckas övertala sin man att hämta växten. Fadern verkar bry sig mycket om sin hustru, detta 

eftersom han hämtar växten i Gothels trädgård och till och med lovar bort sitt ofödda barn i 

utbyte mot växten. Karaktärerna har inga specifika egenskaper som Grimm lyfter fram, utan 

de framträder som mycket platta och statiska. De försvinner ur berättelsen så fort Gothel 

hämtat barnet. 

 

Trassel:  

I Disneys film är Rapunsels föräldrar kung och drottning. De framställs i filmen som goda och 

älskade av kungarikets invånare (01:37). Kungen visar också en stor kärlek till sin drottning. 

Då hon blir sjuk i barnsäng skickar han i stor förtvivlan ut stadens folk för att leta reda på den 

magiska blomman som kan rädda henne (01:37). Både kungen och drottningen visar lycka då 

Rapunsel föds och de skickar upp lyktor i himlen för att visa sin kärlek till henne (02:58). 

Kungen och drottningen visar också sin saknad av den bortrövade Rapunsel genom att varje 

år på hennes födelsedag skicka upp lyktor i himlen i hopp om att hon ska komma hem 

(04:49). I slutet av filmen när Rapunsel återförenas med sina föräldrar blir hon rejält 

omfamnad och kungens och drottningens ögon lyser av lycka (1:28:14). Kungen och 

drottningen är karaktärer som inte genomgår någon förändring under filmen, de förblir 

statiska. De har inte heller ett flertal egenskaper vilket gör att de upplevs som platta.    

 

Likheter och skillnader: 

Den största skillnaden mellan Rapunsels föräldrar i folksagan ”Rapunsel” och filmen Trassel 

är den sociala bakgrunden. I sagan är de ”vanligt” folk medan de i filmen är kung och 

drottning. I Disneys film visar föräldrarna mer saknad efter Rapunsel vilket inte alls framgår i 

Grimms saga. Föräldrarna är också viktigare hos Disney eftersom att de återförenas med 

Rapunsel och deras äkta kärlek till Rapunsel står i kontrast med Gothels falska kärlek. Både 

Grimm och Disney gör föräldrarna till platta och statiska karaktärer. 

	  
5.1.5	  Maximus	  

”Rapunsel”: 

Finns inte med. 
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Trassel: 

Maximus är en vit häst som tillhör kungens vakter. Maximus har inte blivit förmänskligad på 

så sätt att Disney gett honom talförmåga. Maximus använder bara gester och gnäggliknande 

ljud för att göra sig förstådd. Maximus finns med från början när han jagar Flynn Rider 

tillsammans med kungens vakter (15:43) fram till slutet när han hjälper Flynn/Eugen att ta sig 

tillbaka till tornet och Rapunsel (1:21:57). Maximus försöker hela tiden att göra det rätta. I 

början jagar han brottslingen Flynn Rider, men när Maximus får förklarat för sig varför 

Rapunsel behöver Flynn/Eugen väljer han istället att hjälpa dem (59:15). I slutet av filmen ser 

Maximus till att hämta männen från Den glada ankan så att de tillsammans kan rädda 

Flynn/Eugen ifrån att bli hängd och istället ta sig till Rapunsel (1:19:23). Detta visar att 

Maximus genomgår en förändring. Maximus finns där för att föra handlingen framåt. Utan 

hans hjälp hade berättelsen blivit stillastående många gånger. Trots att Maximus lär sig tycka 

om Flynn/Eugen genomgår han ingen större förändring, eftersom han hela tiden försöker göra 

det rätta. Därför upplevs han som en platt och statisk karaktär. Men han bidrar med mycket 

komik. 

 
5.1.6	  Pascal	  

”Rapunsel”:  

Finns inte med. 

 

Trassel: 

Pascal är en kameleont som hela tiden finns i närheten av, eller gärna på Rapunsel. Pascal har 

inte fått någon talförmåga, utan gnyr bara lite och gestikulerar, men Rapunsel förstår honom. 

Rapunsel och Pascal konverserar på sitt speciella sätt, bland annat när hon har beslutsångest 

och inte vet om hon ska lita på Flynn/Eugen (27:51). Pascal som karaktär tillför inte så 

mycket inom berättelsen, men det finns ett underliggande syfte med att Pascal just är en 

kameleont. En kameleont är föränderlig, vilket speglar hela berättelsen. Saker och personer 

kan förändras. Både Rapunsel och Flynn/Eugen genomgår som nämnts tidigare en stor 

förvandlig under filmens gång, framförallt prsonlighetsmässigt. Pascal är väldigt platt och 

statisk som karaktär men bidrar med mycket komik. 
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5.1.7	  De	  två	  brottslingarna	  

”Rapunsel”: 

 Finns inte med. 

 

Trassel: 

De två brottslingarna, som också kan tänkas vara syskon då de är näst intill identiska med 

varandra, jagar Flynn/Eugen under hela filmen. De har hårda och vassa drag i ansiktet och är 

stora till kroppsbyggnaden men också ganska korkade, vilket kan verka stereotypiskt för en 

typ av brottslingar. De är lättlurade, vilket synliggörs vid framförallt två tillfällen i filmen. Det 

första tillfället är då Flynn/Eugen lurar av dem kronan (15:43). Vid det andra tillfället lurar 

Gothel dem att kidnappa Rapunsel men när de gjort det slår Gothel ner dem och ”befriar” 

Rapunsel (1:12:07). De två brottslingarna utför handlingar som tyder på att de är onda. De har 

så pass få egenskaper att de kan karaktäriseras som platta. De genomgår heller ingen 

förändring under filmens gång, utan förblir onda vilket gör dem statiska.   

	  
5.1.8	  Männen	  på	  Den	  glada	  ankan	  

”Rapunsel”:  

Finns inte med. 

 

Trassel:  

Männen på den glada ankan verkar först vara elaka och onda. Men Rapunsel lyckas locka 

fram det goda i dem och tillsammans med Rapunsel och Flynn/Eugen sjunger de en sång som 

handlar om drömmar som kan bli sanna (36:52). De visar också sin godhet genom att hjälpa 

Flynn/Eugen och Rapunsel att fly ifrån Den glada ankan när kungens vakter och Maximus 

dyker upp (40:16). I filmens slutskede räddar männen från Den glada ankan och Maximus 

Flynn/Eugen från att bli hängd (1:19:23). Det sista vi får veta om männen är att deras 

drömmar (som de sjöng om tillsammans med Rapunsel och Flynn/Eugen) gick i uppfyllelse. 

Den glada ankan heter på engelska The Snuggly Duckling vilket är en direkt anspelning på 

H.C Andersens saga Den fula ankungen som på engelska heter The Ugly Duckling. Den 

engelska titeln utgör en poäng eftersom att männen på krogen är precis som den fula 

ankungen något annat än vad de synes vara, på ytan ugly men till det inre snuggly. De växer 

till svanar.  
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5.2	  Genre	  

Nedan följer en komparation av folksagan och filmens början-mitten-slut och vilka av 

folksagans karaktärsdrag som går att finna i såväl ”Rapunsel” som Trassel. Slutligen berörs 

begreppen adaptation och transformation. 

 

5.2.1	  Början-‐mitten-‐slut	  i	  Grimms	  folksaga	  jämfört	  med	  Disneys	  film	  

Början: 

Både folksagan ”Rapunsel” och filmen Trassel börjar med att Gothel, en trollpacka, får tag i 

Rapunsel på något sätt. I folksagan lovar Rapunsels pappa bort henne mot att han får plocka 

hur mycket av växten rapunsel han vill ur Gothels trädgård. Gothel har dock inget motiv till 

att vilja ha Rapunsel. I filmen kidnappar Gothel Rapunsel på grund av att Rapunsels hår har 

magiska krafter som hon vill åt. Det finns magi med i filmens början, blomman och Rapunsels 

hår, som vi inte finner i folksagan. Växten som motiv finner vi både i ”Rapunsel” och Trassel 

men de har olika funktion. I sagan finns växten rapunsel och i filmen finns den magiska 

blomman. Rapunsels föräldrar är inte samma heller, i folksagan är de ”vanligt” folk medan de 

i filmen är kung och drottning.  

 

Mitten: 

Folksagan ”Rapunsel” och filmen Trassel skiljer sig markant under ”mittendelen”. Folksagan 

har inte ett så stort innehåll, medan filmen är rejält utbyggd och handlingen mer fokuserad på 

äventyr. Fokus i filmen ligger på att Rapunsel vill ta sig till de svävande lyktorna och 

Flynn/Eugen vill ha tillbaka kronan som hon gömt för honom. I folksagan däremot ligger 

huvudpunkten i mittendelen på att kungasonen friar till Rapunsel och att de vill ta sig ner ifrån 

tornet. Kärlekssagan finns även i filmen, men den byggs upp genom hela handlingen. Här blir 

psykologin viktig eftersom att kärleken ska växa fram. Drömmen som motiv hittas inte 

”Rapunsel” medan den i Trassel återkommer ett flertal gånger genom Rapunsels dröm att få 

lämna tornet och se lyktorna. Vi får se henne stå vid fönstret och längtansfullt titta ut och hon 

målar hela världen inne i sitt rum. Ett flertal sånger i filmen handlar också om drömmar. 

 

Det finns partier i sagan som också hittas i filmen. Att Rapunsel är inlåst i ett torn utan dörr 

eller trapp är utgångspunkten för handlingen i både folksagan och filmen. Hon får sedan 

besök av kungasonen i boken och Flynn/Eugen i filmen. Det som skiljer är att kungasonen tar 

sig upp i tornet för att han vill träffa flickan med den vackra rösten. I filmen, däremot, klättrar 
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Flynn upp i tornet för att han flyr från kungens vakter och Maximus. Han är omedveten om att 

Rapunsel finns där. Gothel lurar både kungasonen och Flynn/Eugen i folksagan och filmen. 

Kungasonen blir lurad av Gothel genom att hon själv kastar ner Rapunsels hår och står och 

väntar på honom uppe i tornet. Rapunsel finns inte längre där eftersom Gothel jagat ut henne i 

skogen. Gothel attackerar inte kungasonen, utan han blir själv så förskräckt att han ramlar 

baklänges ut genom tornets fönster. Denna del av folksagan påminner mycket om filmen, där 

Gothel också kastar ut Rapunsels hår. Sedan står hon och väntar på Eugen uppe i tornet, där 

Rapunsel sitter fängslad. När Flynn/Eugen kommer upp i tornet ser han att Rapunsel är 

fastbunden och ska just springa fram och hjälpa henne när Gothel sticker en dolk i honom. 

Både Kungasonen och Flynn/Eugen blir skadade och Gothel är orsak till detta.     

 

Slut: 

Både folksagan ”Rapunsel” och filmen ”Trassel” slutar lyckligt och Rapunsel återförenas 

med sin kärlek. Rapunsel gifter sig och blir prinsessa. I filmen är hon född till prinsessa och 

Flynn/Eugen är en man av folket. I sagan är Rapunsel en flicka av folket men gifter sig med 

en kungason. I filmen så förenas Rapunsel med sina föräldrar vilket hon inte gör i folksagan. I 

Trassel läggs stort fokus på den riktiga kärnfamiljen och kärleken däri, men i ”Rapunsel” 

lämnas föräldrarna redan i berättelsens början och nämns aldrig mer. Rapunsels magiska tårar 

finns med i både filmen och sagan. I filmen läker de Eugens sår och i sagan återfår 

kungasonen sin syn. Vad som händer med Gothel skiljer sig däremot i filmen och sagan. I 

filmen tynar hon bort eftersom Rapunsels hår klipps av. När håret klipps av och dess magiska 

kraft förloras blir Gothel gammal igen. Gothel är flera hundra år gammal vilket gör att hon 

tynar bort. Dessutom ser Pascal till att hon snubblar och ramlar baklänges ut genom tornets 

fönster. I folksagan framkommer det inte vad som händer med Gothel. Sammanfattningsvis 

kan konstateras att folksagan inte alls lägger samma fokus på att verkligen knyta ihop säcken 

utan handlingen bara fortlöper, den är mycket rapsodisk. När en person fyllt sin funktion 

lämnas den och återkommer inte. I filmen däremot knyts början, mitt och slut samman och 

bildar en gemensam enhet där vi får reda på hur det gått för de olika karaktärerna. Detta gäller 

även för Maximus, männen från Den glada ankan och de två brottslingarna.      

 

5.2.2	  Genrefrågan	  

”Rapunsel” brukar betecknas som folksaga men den är inte helt typisk. Både ”Rapunsel” och 

Trassel är flerepisodiska. De båda har ett kronologiskt och logiskt sammanhängande 

händelseförlopp, varken folksagan eller filmen hoppar fram och tillbaka i tiden. Det som 
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skiljer filmen från folksagan är att i filmen händer flera saker samtidigt, d.v.s. att flera scener 

utspelar sig under samma tid vilket brukar kallas cross-cutting (1:15:14 och 1:17:15). 

Tresegsregeln, som innebär att en folksaga ofta stegras i tre steg och löser ut i ett 

spänningsmaximum, förekommer inte riktigt i ”Rapunsel”. Folksagan stegras dock hela tiden 

och ett spänningsmaximum löses ut då Gothel står och väntar på kungasonen, men det finns 

inga tydliga tresteg. I filmen infinner sig inte denna stegring, där går handlingen lite upp och 

ned, och spänning infinner sig då och då, men visst är slutet extra spänningsfyllt. ”Rapunsel” 

börjar med frasen ”Det var en gång” och i filmen Trassel används frasen ”Det var en gång för 

länge sedan” (01:09). Det kan verka som att både filmen och folksagan därför är oprecis i 

både tid och rum. Men filmen ger ändå uttryck för tids- och rumsaspekten. Disney måste måla 

upp karaktärerna och miljön runt omkring dem. På så sätt får tittaren en hint om var och när 

filmen utspelar sig. Det är dock inte helt enkelt att placera Trassel i en exakt tid. Kläderna 

som Rapunsel och Eugen har på sig, byggnader, vapen och musik påminner om medeltiden. 

Rustningarna som kungens soldater bär anspelar däremot på 1800-talet. Det hittas även spår 

av romartiden, detta genom hästens namn, Maximus. Disney har alltså försökt att härma 

folksagan lite grann genom att blanda olika tider så att tittaren får svårare att precisera exakt. 

Både filmen Trassel och folksagan ”Rapunsel” slutar lyckligt och optimistiskt, 

Flynn/Eugen/kungasonen överlever, kärleksparet får varandra och blir prins och prinsessa. I 

filmen Trassel återförenas även Rapunsel med sina föräldrar och Gothel får sitt straff. Det går 

även bra för Maximus och männen från Den glada ankan.   

 

Tretalet är inte centralt i folksagan ”Rapunsel”. Det enda som kan påminna om detta är när 

mammans längtan efter växten rapunsel beskrivs: ”Dagen därpå längtade hon tre gånger så 

mycket efter rapunsel”. I filmen hittas inte tretalsupprepningen alls. Övernaturliga inslag är 

vanligt förekommande i folksagor. I Grimms ”Rapunsel” sker det övernaturliga när Rapunsels 

tårar gör så att kungasonen återfår sin syn. I Disneys Trassel finns det övernaturliga med 

mycket mer, nämligen blomman, Rapunsels hår, hennes tårar och Maximus slutgalopp som 

överskrider naturlagarna. Det övernaturliga och magiska tar en sådan stor plats i filmen att det 

kan ses som ett motiv. Hjälten, kungasonen/Flynn/Eugen, spelar en central roll i både 

folksagan och filmen. I filmen däremot är det inte lika lätt att peka ut hjälten till en början 

som i sagan. I folksagan är kungasonens syfte att faktiskt agera hjälte, medan Flynns/Eugens 

syfte i filmens början inte alls är att försöka vara någon hjälte. I början är Flynns/Eugens syfte 

att endast få tillbaka kronan, han bryr sig inte om Rapunsel, men allt eftersom filmen pågår 

förändras hans syfte och hjältegestalten framhävs. Han går från skurk till hjälte.           
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Dualism och kontrastverkan är vanligt förekommande i folksagor. Detta visas i ”Rapunsel” 

genom karaktärerna, den onda Gothel och den goda Rapunsel. I Trassel finns också denna 

kontrast mellan ont och gott, framförallt mellan Gothel och Rapunsel. Flynn/Eugen har 

däremot sidor som kan klassas som både onda och goda, precis som en vanlig människa. 

Denna blandning av goda och onda egenskaper inom en och samma person är inte möjligt hos 

karaktärerna i en folksaga. Karaktärerna i en folksaga är entydiga, enkla och saknar 

psykologiskt djup. Detta stämmer väl in på karaktärerna i Grimms ”Rapunsel” som alla är 

platta och statiska. I Disneys Trassel har ett flertal av karaktärerna ett större djup som tittaren 

lär känna, de är mer runda och innehar en större dynamik. Inte ens männen på Den glada 

ankan är vad man först kan tro.  

 

5.2.3	  Adaptation	  och	  transformation	  

Det finns många tecken som tyder på att adaptationsbegreppet inte räcker till när Disney gjort 

om Grimms folksaga ”Rapunsel” till filmen Trassel. Transformationsbegreppet täcker istället 

upp bättre för den förändring som skett när folksagan blivit film. Först och främst har titeln 

genomgått en stor förändring, från att heta ”Rapunsel” till att bli Trassel, vilket är ett tecken 

på transformation. Det tillkommer nya motiv i Disneys film, t.ex. äventyret, den sanna 

familjen och drömmen. Karaktärerna från folksagan går att finna motsvarigheter till i filmen. 

En del har dock fått annan social bakgrund även om de fortfarande har samma funktion. 

Karaktärerna har byggts ut och fått mer utpräglade personligheter och egenskaper i Disneys 

version jämfört med Grimms version. Disney har också valt att lägga till en rad nya 

karaktärer. Handlingen är också i storhet förändrad, hela ”mitten-partiet” består av andra 

inslag än i Grimms folksaga. ”Mitten-delen” i Disneys version fokuserar på äventyret, vilket 

inte allt är aktuellt i Grimms ”Rapunsel”, förändringen är radikal. Flertalet av de 

karaktärsdrag som finnes i en folksaga är försvunna i Disneys Trassel. Men även ”Rapunsel” 

är lite problematisk den har också en avsaknad av typiska drag av folksagogenren, t.ex. 

tretalet. Transformationen är såpass stor att genren har ändrats, från att vara folksaga till att bli 

en äventyrsfilm med inslag av romantik, komedi och musikal. 

 

5.3	  Tema,	  värden	  och	  värderingar	  i	  Grimms	  folksaga	  jämfört	  med	  Disneys	  film	  

Att finna det egentliga temat, d.v.s. författarens djupare mening och budskap i folksagan 

”Rapunsel” var ingen lätt uppgift. Detta för att det egentligen inte finns något huvudtema. Ett 
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flertal motiv, så som flickan i tornet, det långa håret, de magiska tårarna o.s.v. är lätta att se, 

men de bygger inte upp något klart gemensamt tema. Att ”Rapunsel” är så rapsodisk och 

lämnar karaktärerna så fort de fyllt sin funktion kan vara en bidragande faktor till att temat 

blir svårfångat. Huvudtemat i filmen Trassel är mycket tydligare. Disneys huvudsakliga 

mening och tanke med filmen är att förmedla att vi måste ha drömmar. Temat synliggörs 

redan i början av filmen då Rapunsel sitter och tittar ut genom fönster och drömmer om ett liv 

utanför tornet (05:10). Drömmar är till för att vi ska kunna ta oss vidare i livet och inte bli 

stillastående. Om vi har uppnått en dröm måste vi skaffa oss nya för att livet ska fortgå. Men 

drömmar slår enbart in, i Disneys mening, för dem som är goda. Därför är det inte så konstigt 

att Rapunsel uppnår sin dröm att få lämna tornet (30:07), se de magiska lyktorna (1:07:00) 

och att få sin kärlek (1:29:36). Eugens dröm, att få sin kärlek Rapunsel, går också i 

uppfyllelse. Han är föräldralös och får också en familj (1:29:36). Kungen och drottningens 

dröm, att återfå sin försvunna dotter, slår in (1:26:36). Även för männen på Den glada ankan 

går drömmar i uppfyllelse (1:29:36). Männen på Den glada ankan verkade till en början vara 

elaka och ondskefulla, men först när Rapunsel börjar tala med dem om drömmar förändras 

hela situationen och det blir en god stämning. På så sätt blir det mycket tydligt hur viktig 

drömmen är i Disneys Trassel. En av männen har som dröm att bli pianist, problemet är bara 

att han inte har någon vänsterhand. I slutet av filmen sitter just denna man och spelar piano 

och hans till synes omöjliga dröm har gått i uppfyllelse (1:29:36). För de onda karaktärerna, 

så som Gothel och de två brottslingarna, blir inte drömmen sann, de straffas istället. De två 

brottslingarna blir fängslade (1:17:14) och Gothel dör (1:23:36) Temat återkommer även i 

många av de musikaliska inslag som filmen innehåller, där sångernas texter syftar till att följa 

sin dröm. När Rapunsel ska lämna tornet för att bege sig iväg med Flynn/Eugen sjunger hon 

en sång med texten ”Se på mig jag är rädd men jag står här nu, ska jag klart jag ska ... min 

första stund i frihet är berusande ... jag jublar och känner att livet börjar här” (30:07). Denna 

sång handlar just om att våga följa sin dröm för annars stannar hela livet upp. När Rapunsel 

och Flynn befinner sig inne på Den glada ankan sjunger de tillsammans med männen där en 

sång som syftar till att alla har drömmar som kan slå in med textraden ”Alla har en dröm som 

kan bli sann” (36:52). 

  

I temat lägger Disney in ett flertal värderingar som inte återfinns i Grimms ”Rapunsel”. Bland 

annat vikten av den riktiga familjen, betydelsen av att följa sina drömmar och vad som 

värderas som ont respektive gott. Visst går det att utskilja vad som är ont respektive gott i 

folksagan också, men det blir inte lika tydligt eftersom att Gothel inte får något straff utan 
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bara lämnas till tomma intet. I Trassel har Disney däremot valt att ge Gothel ett straff, hon 

förlorar sin eviga ungdom, tynar bort och dör (1:23:46).	  
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6.	  Diskussion	  

Diskussionen inleds med en resultatsummering som innehåller de insikter jag fått under 

studien. Efter detta följer en diskussion där resultatet sätts in i den pedagogiska verksamheten. 

	  
6.1	  Resultatsummering	  och	  insikter	  

En insikt som har gjorts är hur mycket som kan förändras även om grundelementet är 

desamma till och med tema och genre kan förändras. Karaktärerna från ”Rapunsel” återfinns i 

Trassel i olika former. En del har bytt social bakgrund men har samma funktion. Det finns 

även nya karaktärer i Disneys film, men dessa karaktärer är alla biroller, de är också platta 

och statiska. Ytterligare en insikts som gjorts är att Disney har byggt in ett psykologiskt djup 

och lagt till egenskaper hos vissa av karaktärerna, framförallt hos Rapunsel och Flynn/Eugen 

(vars funktion är samma som kungasonen).  

 

Handlingen i filmen Trassel skiljer sig mycket från folksagan ”Rapunsel”. Detta är tydligast i 

framförallt ”mitten-delen” där fokus i filmen ligger på äventyret, vilket inte alls återfinns i 

folksagan.  Flertalet drag som karaktäriserar en folksaga har tagits bort från filmen Trassel. 

Vissa saker så som oprecist tid och rum är näst intill omöjligt i film då karaktärer och miljö 

ger tittaren en ledtråd om tid och rum. En insikts som gjorts är att förändringarna är så pass 

stora att adaptationsbegreppet inte räcker till. Därför passar begreppet transformation bättre. 

Filmen Trassel framstår snarare som inspirerad av folksagan ”Rapunsel” än baserad på den. 

När Disney transformerat Grimms folksaga har han också genomfört ett genrebyte, från 

folksaga till äventyrsfilm med inslag av romantik, komedi och musikal. En reflektion och 

insikt som jag gjorde var att det inte fanns något riktigt tema i ”Rapunsel”. I Trassel däremot 

så genomsyrade temat hela filmen. Temat handlar om att följa sina drömmar för att föra sitt 

liv framåt. När drömmarna uppfylls är det viktigt att finna nya drömmar för att inte bli 

stillastående. Drömmen är livets drivkraft.  

 

6.2	  I	  den	  pedagogiska	  verksamheten	  

Att använda sig av just filmen Trassel och folksagan Rapunsel för att upptäcka hur början-

mitten-slut och karaktärer kan förändras när text transformeras till film verkar enligt resultatet 

i min studie vara lyckat. Genom att studera början-mitt-slut blir det också tydligt hur en intrig 

skapas. ”Rapunsel” är mycket rapsodisk i sitt händelseförlopp medan Trassel fokuserar på att 

knyta ihop alla trådar. Eftersom folksagan genomgår så pass stora förändringar när den 
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transformerats till film öppnas stora möjligheter till diskussion. Frågor som skulle kunna 

diskuteras med eleverna är t.ex. Vilken version är lättast att förstå, folksagan eller filmen? 

Varför just denna? Är det bra att saker som finns med från början kommer tillbaka i slutet? 

Varför? Varför inte? Att just diskutera dessa aspekter anser jag kan vara ett bra sätt för elever 

att utveckla kunskaper kring inledning, handling och avslutning när eleverna ska skriva egna 

berättande texter. Detta belyser även skolverket i kunskapskraven för åk 3 i kursplanen för 

ämnet Svenska (2011, s.227). 

 

Resultatet tyder också på att transformationen har inneburit ett genrebyte, från folksaga till 

äventyrsfilm med inslag av romantik, komedi och musikal. Något som tyder på att genrebytet 

kan verka troligt är avsaknaden av folksagans karaktärsdrag i filmen Trassel. Runda 

karaktärer, dynamiska karaktärer, psykologi, musikaliska inslag ingår inte i folksagogenren 

men de finns med i Trassel vilket kan styrka idén om ett genrebyte. Om äventyret (som är 

fokus i Trassel) inte kan ingå i en folksaga står inte på mitt bord att avgöra men dock är 

”sökandet” ett motiv som är vanligt förekommande inom folksagogenren. Ett sökande kan, 

enligt mig, innehålla ett äventyr på resan mot målet. Komiska inslag är däremot inte något 

som finns inom folksagor. En klassrumsdiskussion kring detta ämne skulle kunna skapa och 

fördjupa kunskaper inom olika litterära genrer, vad de innehåller och hur de är uppbyggda. 

För en sådan diskussion går det att hitta stöd i Skolverkets Lgr 11, där det i syftet för ämnet 

svenska står att ”eleverna ska möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och 

skilda delar av världen” (Skolverket, 2011, s. 222). 

 

Resultatet visar att ”Rapunsel” inte har något tydligt tema medan Trassels tema kring 

drömmar genomsyrar hela filmen. Inom temat drömmar lade Disney in ett flertal värderingar, 

så som värdet av den riktiga familjen och vad som är ont respektive gott. Både folksagan och 

filmen slutar lyckligt men i Trassel går det illa för bland annat Gothel. Genom att diskutera de 

olika sluten kan eleverna ges möjligt att få upp ögonen för vilka olika värderingar som ligger i 

dem. Även temat drömmar anser jag kan vara möjligt att fördjupa i klassrummet. Frågor som 

eleverna tillsammans med varandra kan undersöka är t.ex. Är det viktigt att ha drömmar? Slår 

de alltid in? Eller sker det bara i sagorna? Blir man besviken om de inte slår in? Detta kan 

göras i skolan då det faller i enighet med vad som står i Lgr 11. Läraren ska ”klargöra och 

med eleverna diskutera det svenska samhället värdegrund och dess konsekvenser för det 

personliga handlandet ... öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar 

och problem” (Skolverket, 2011 s. 12-13). 
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Sammanfattningsvis anser jag att folksagan ”Rapunsel” och filmen Trassel mycket väl kan 

användas i skolans yngre årskurser för att arbeta mot en del av kunskapskraven i åk 3. 
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7.	  Sammanfattning	  

I denna studie är syftet att undersöka vilka förändringar som skett och vad som har behållits 

när Grimms folksaga ”Rapunsel” har adapterats till Disneys film Trassel. De specifika delarna 

som undersöks är karaktärerna, folksagans karaktärsdrag, genre, början-mitten-slut, tema och 

värden och värderingar, vilka har valts ut i samklang med läroplanen Lgr 11. Detta görs 

genom narrativ analys och komparativ analys. Resultatet visar att förändringarna är så pass 

stora att adaptationsbegreppet blir problematiskt, därför används istället begreppet 

transformation. Karaktärerna har genomgått stora förändringar, de har fått fler egenskaper och 

en del genomgår en personlighetsutveckling under filmens gång. Det finns även karaktärer i 

filmen som inte hittas i folksagan. I filmen hittas inte så många av de drag som karaktäriserar 

en folksaga, den har genomgått en så pass stor förändring att hela genren har ändrats. Från 

folksaga till äventyrsfilm med inslag av romantik, komedi och musikal. Folksagan är mer 

rapsodisk medan filmen är noga med att knyta ihop alla trådar i slutet. Temat är svårt att hitta 

i folksagan, men i filmen handlar temat om att följa sina drömmar för att livet ska kunna 

fortgå. 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Johanna	  Ekelund	   	   2016-‐‑06-‐‑06	  

	   38	  

Referenser	  
 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) (2012). Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. (3., [utök.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Bettelheim, Bruno (1978). Sagans förtrollande värld: folksagornas innebörd och betydelse. 

Stockholm: AWE/Geber. 

 

DelRosso, Jeana (2015). De-tangling Motherhood: Adoption Narratives in Disney´s Tangled. 

The Journal of Popular Culture 48 (3): 520-533. 

 

Edström, Vivi (2013). Barnbokens form: en studie i konsten att berätta. (3. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Frus, Phyllis & Williams, Christy (red.) (2010). Beyond adaptation: essays on radical 

transformations of original works. Jefferson, N.C.: McFarland & Co. 

 

Gamble, Nikki (2013). Exploring children's literature: reading with pleasure and purpose. (3. 

ed.) London: SAGE. 

 

Grimm, Jacob & Grimm, Wilhelm (1987). Bröderna Grimms sagor. Första samlingen. 

Stockholm: Läseleket. 

 

Holm, Alexandra (2014). Törnrosa: En studie av hur sagan Törnrosa har adapterats genom 

tiderna. (Examensarbete). Uppsala universitet. Tillgänglig: http://www.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pip=diva2:683952 

 

Holmberg, Claes-Göran. & Ohlsson, Anders. (1999). Epikanalys: en introduktion. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Hutcheon, Linda (2006). A theory of adaptation. New York: Routledge. 

 

Jernudd, Åsa (2010). Filmanalys i ett filmpoetiskt perspektiv. I Ekström, M. & Larsson, L 

(red.). Metoder i kommunikationsvetenskap. (2. uppl.) s. 289-303; Lund: Studentlitteratur. 



Johanna	  Ekelund	   	   2016-‐‑06-‐‑06	  

	   39	  

 

Kittang, Atle & Aarseth, Asbjørn (1980). Lyriske strukturer: innføring i diktanalyse. 3. utg. 2. 

uppl. Bergen: Universitetsforlaget 

 

Klintberg, Bengt Af (red.) (1986). Svenska folksägner. ([Ny utg.]). Stockholm: Norstedt. 

 

Lüthi, Max (1986). The European folktale: form and nature. (1. Midland ed.) Bloomington, 

Indiana: Indiana University Press. 

 

Nikolajeva, Maria (2000). Narratologisk teori och dess tillämpning i 

barnlitteraturforskningen. I Palmenfelt, Ulf (red.), Barnkulturforskning i Norden. 2, Aspekter 

på narrativitet, s. 15-36; Åbo: NNF. 

 

Nikolajeva, Maria (1998). Barnbokens byggklossar. Lund: Studentlitteratur. 

 

Nordlinder, Eva (1991). Sekelskiftets svenska konstsaga och sagodiktaren Helena Nyblom. 

Diss. Uppsala: Universitet Stockholm. 

 

Propp, Vladimir Jakovlevič (1968). Morphology of the folktale. 2. ed. Austin, Tex.: University 

of Texas Press. 

 

Robertson, Alexa (2012). Narrativ analys. I Bergström, Göran & Boréus. Kristina (red.), 

Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. (3., 

[utök.] uppl.) s. 219-262; Lund: Studentlitteratur. 

 

Skjønsberg, Kari (1982). Vem berättar?: om adaptationer i barnlitteratur = [Who tells the 

story?] : [on adaptation in children's literature]. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

 

Steiner, Nora (2014). Prinsessan i det animerade tornet: En undersökning av genus i 

animerad barfilm på 1950-talet och 2010-talet. (Examensarbete). Tillgänglig: 

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:777226 

 



Johanna	  Ekelund	   	   2016-‐‑06-‐‑06	  

	   40	  

 

Film: 

 

Greno, Nathan & Howard, Bryon (2010). Trassel. Walt Disney Pictures. 

 

 

 

 

 


