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SAMMANDRAG 

Synen på vad som utgör den så kallade starka kvinnliga karaktären har varit objekt för 

förändring, vilket kan synliggöras bland annat via filmmediet. Syftet med studien är att granska 

och jämföra två tecknade kvinnliga protagonister utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv. 

Metoden för studien utgörs av två genusvetenskapliga modeller som kategoriserar manligt och 

kvinnligt beteende, samt semiotisk bildanalys. Materialet består av Disneys The Little Mermaid 

och Studio Ghiblis Kiki’s Delivery Service. Resultatet visade att karaktärerna uppvisar liknande 

personliga egenskaper, då de båda är vackra, sårbara, aktiva, skyddande och självständiga, men 

att de trots detta spelar mycket olikartade rolltyper, samt utformats på olika sätt av sina skapare. 

Slutsatsen är att Kiki förefaller vara den mer feministiska av de två karaktärerna, men att även 

Ariel med tanke på verkets inomtextuella tidsperiod till viss del kan tolkas som feministisk.  

 

Nyckelord: Litteraturvetenskap, genusvetenskap, genuskontrakt, semiotik, Disney, Studio 

Ghibli, The Little Mermaid, Kiki’s Delivery Service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

INNEHÅLL 

1 Inledning ............................................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte ............................................................................................................................................2 

1.2 Avgränsningar ............................................................................................................................2 

1.3 Det vidgade textbegreppet ..........................................................................................................2 

2 Bakgrund och tidigare forskning .......................................................................................................... 2 

2.1 Walt Disney Feature Animation .................................................................................................3 

2.2 Studio Ghibli och Hayao Miyazaki ............................................................................................3 

2.3 Tidigare studier av filmstudiorna och deras verk .......................................................................4 

2.4 Femininitet och maskulinitet i media .........................................................................................5 

2.5 Feministisk filmteori ...................................................................................................................6 

3 Teori ..................................................................................................................................................... 6 

3.1 Genusteori ...................................................................................................................................6 

3.2 Genuskontraktet ..........................................................................................................................7 

4 Material ................................................................................................................................................ 8 

4.1 Materialurval ..............................................................................................................................8 

4.2 The Little Mermaid .....................................................................................................................9 

4.3 Kiki’s Delivery Service ...............................................................................................................9 

5 Metod ................................................................................................................................................. 10 

5.1 Nikolajevas egenskapsschema ..................................................................................................10 

5.2 Rönnbergs feminina rolltyper ...................................................................................................11 

5.3 Semiotik ....................................................................................................................................12 

5.4 Metod i den aktuella studien .....................................................................................................12 

6 Analys ................................................................................................................................................. 13 

6.1 Analys av personliga egenskaper och handlingsmönster .........................................................13 

6.1.1 Ariels personliga egenskaper ................................................................................................ 13 

6.1.2 Kikis personliga egenskaper ................................................................................................. 15 

6.1.3 Huvudrollernas feminina rolltyper ....................................................................................... 18 

6.2 Semiotisk analys av estetisk utformning ..................................................................................19 

6.2.1 Ariels estetiska utformning................................................................................................... 20 

6.2.2 Kikis estetiska utformning .................................................................................................... 22 

7 Slutdiskussion ..................................................................................................................................... 24 

8 Litteraturförteckning .......................................................................................................................... 27 

 



 

1 

 

1 INLEDNING 

1989 markerade slutet på ett decennium präglat av konflikter och artistiskt nytänkande. Det var 

slutet på ett årtionde färgat av politiska spänningar och frostiga relationer mellan öst och väst, men 

det var även en tid då förändringens vindar blåste starka genom världen. Kalla kriget led mot sitt 

slut och i och med Berlinmurens fall återförenades Europa. Det var en omvälvande tid och världen 

skulle just träda in i ett nytt decennium – samtidigt som Disney stod på randen till en ny guldålder. 

Disneys The Little Mermaid är på åtskilliga sätt en produkt av sin tid. De anställda på Walt 

Disney Feature Animation hade likt resten av världen svepts med av förändringens vindar och var 

villiga att både göra upp med det förflutna och blicka framåt i sin adaption av H.C Andersens 

välkända berättelse. Ett modernt grepp på ett gammalt, beprövat koncept visade sig vara en mycket 

framgångsrik formel och filmen lyckades därför mycket bättre än studions föregående adaption av 

en undersaga – Sleeping Beauty – som trettio år tidigare misslyckats fullständigt.1 

The Little Mermaid var banbrytande för sin tid och gjorde succé då den hade premiär under 

hösten 1989 – men faktumet att en film gör succé betyder inte att den är tidlös eller oproblematisk. 

Trots att filmens huvudkaraktär, Ariel, ruckade på många av de konventioner som format de 

tidigare disneyprinsessorna och banade väg för framtidens mer handlingskraftiga hjältinnor var 

filmen fortfarande en produkt av sin samtid. Den rebelliska sjöjungfrun hyllades en gång i tiden 

som Disneys första ”moderna” hjältinna, men anses av många idag snarare vara bakåtsträvande i 

jämförelse med företagets efterkommande kvinnliga huvudroller. 2  

Det var dock inte bara Disney som 1989 hade premiär med en film där en ung kvinna spelade 

huvudrollen. Under ledningen av auteuren Hayao Miyazaki hade japanska Studio Ghibli samma år 

premiär med Kiki’s Delivery Service (Majo no Takkyūbin); en animerad spelfilm som kretsar kring 

en företagsam ung häxa som, likt den lilla sjöjungfrun, söker efter frihet och självständighet.  

Filmerna har många likheter, men skiljer sig på minst lika många sätt; båda utkom 1989 och 

skildrar unga kvinnor i fantastiska världar, men redan vid en ytlig läsning går det att se markanta 

skillnader mellan verken – särskilt sett till porträtteringen av de kvinnliga huvudrollerna. Med tanke 

på Disneys dittillsvarande historik av dansanta, passiva prinsessor och Miyazakis många 

handlingskraftiga, kvinnliga karaktärer, samt uttalade feministiska kvinnosyn, förefaller detta dock 

vara föga förvånande.3 Med dessa skillnader som utgångsläge syftar denna studie till att jämföra 

de två karaktärerna Ariel och Kiki i relation till varandra ur ett genusvetenskapligt perspektiv. 

 
 

1 Bob Thomas, Walt Disney: An American Original, New York: Hyperion Press 1976, s. 294–295.  
2 Lenika Cruz, “The Feminist Legacy of The Little Mermaid’s Divisive, ‘Sexy’ Ariel”, The Atlantic 13/11 2014,    

https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2014/11/the-little-mermaid-at-25-and-the-evolving-definition-of-

strong-female/382581/ (2020-04-01). 
3 Jeremy Mark Robinson, The Cinema of Hayao Miyazaki, Maidstone: Crescent Moon Publishing 2013, s. 80. 
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1.1 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka till vilken grad som huvudrollerna i Disneys The Little Mermaid 

och Studio Ghiblis Kiki’s Delivery Service, Ariel och Kiki, kan tolkas som feministiska dryga 

trettio år efter filmernas debut. Detta görs genom en komparativ genusvetenskaplig analys där de 

två karaktärerna jämförs sett till personliga egenskaper, rolltyper och estetisk utformning. 

Undersökningens syfte konkretiseras i följande tre frågeställningar:  

 

1. Hur framställs huvudrollernas personliga egenskaper och rolltyper? 

2. Vilka konnotationer ger huvudrollernas estetiska utformning?  

3. Hur ställer sig protagonisterna Ariel och Kiki mot varandra i en genusvetenskaplig komparativ 

analys baserad på genuskontraktet, samt till vilken grad kan protagonisterna ses som 

feministiska idag? 

 

1.2 AVGRÄNSNINGAR 

Eftersom feminism idag är en bred, intersektionell samling av rörelser och ideologier som granskar 

genusfrågor från en mängd olika perspektiv bör det göras avgränsningar. Studien behandlar endast 

framställningen av kön och genus i animerad film och utgår från en genusteori för att dra slutsatser 

om porträtteringen av kvinnliga rollfigurer i media. 

 

1.3 DET VIDGADE TEXTBEGREPPET 

Studien utgår från det vidgade textbegreppet, vilket innebär att en text inte enbart utgörs av det 

skrivna ordet, utan även omfattar media som bild, ljud och film. Det material som undersöks i 

denna studie anses därför vara multimediala texter som därmed kan läsas av en läsare genom 

avkodningen av ljud och rörliga bilder. Filmmediet har under flera decennier varit ämne för 

akademiska studier, och texttypen är tacksam för genusvetenskapliga undersökningar eftersom 

uppfattningar om kvinnor och mäns likheter och olikheter på detta multimodala sätt inte bara 

skildras genom text på papper – utan även i toner, former och rörelser.  
 

2 BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt redogörs för studiens bakgrund och tidigare forskning. I bakgrundsdelen presenteras 

först de företag, animationsstudior och enskilda individer som varit drivande i – eller av särskild 

betydelse för – skapandet av filmerna och de två huvudrollerna. Sedan introduceras tidigare 

forskning gällande filmstudiorna, deras verk och genusvetenskap i relation till media. 
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2.1 WALT DISNEY FEATURE ANIMATION 

Walt Disney Feature Animation – studion bakom The Little Mermaid – är ett av flera 

produktionsbolag som arbetar under Walt Disney Studios fana, vilket i sin tur är ett dotterbolag till 

The Walt Disney Company; den globalt verksamma amerikanska koncernen som så småningom 

växte fram ur bröderna Disneys framgångsrika filmbolag.4 Premiären av The Little Mermaid under 

1989 markerade slutet på en svår period för företaget och början på en ny era, under vilken Disney 

skulle komma att producera en rad moderna klassiker. 

Under arbetet med The Little Mermaid var det huvudsakligen sex personer – samtliga män – 

inom Walt Disney Feature Animation som kom att bli ansvariga för utformandet av den lilla 

sjöjungfrun: Ron Clements och John Musker som ansvarade för manus och regi; Glen Keane och 

Mark Henn som båda axlade roller som animationsansvariga; samt Michael Peraza Jr. och Donald 

A. Towns som agerade som grafiska formgivare.5 

I intervjuer med ovanstående har det nämnts att deras artistiska vision på olika sätt hämmats av 

direktiv från utomstående. Perazas tidiga konceptmålningar av Ariel kritiserades exempelvis för att 

vara för etniskt kodade, då hon vid en tidpunkt givits en ljust olivfärgad hudton. Vidare har 

Clements staterat att den idag ikoniska röda hårmanen varit en omstridd punkt; aktörer utanför 

studion ansåg nämligen att sjöjungfrur torde vara blonda och att rött hår dessutom inte skulle sälja 

lika väl.6 Med detta i åtanke kan man därför se Ariel som både en konstnärlig vision och ett 

kommersiellt intresse eftersom animatörerna på Walt Disney Feature Animation inte åtnjöt full 

artistisk frihet under arbetsprocessen utan påverkades av extern press och kommersiella intressen.  

 

2.2 STUDIO GHIBLI OCH HAYAO MIYAZAKI 

Studio Ghibli grundades 1985 av animatören Hayao Miyazaki, hans dåvarande kollega Isao 

Takahata samt producenten Toshio Suzuki. Studion skiljer sig på många sätt från tidigare nämnda 

Walt Disney Feature Animation eftersom Studio Ghibli är en animationsstudio där filmskaparna 

själva har makten.7 På grund av detta har Studio Ghiblis filmer huvudsakligen präglats av de 

individuella filmskaparnas vision snarare än vad som är kommersiellt framgångsrikt, vilket i sin 

tur resulterat i att studions produktioner tenderar att skilja sig från många andra studiors verk. 

 
4 Lennart Weibull & Michael Tapper, “The Walt Disney Company”, Nationalencyklopedin, 

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/the-walt-disney-company (20-04-2020). 
5 Ron Clements & John Musker, The Little Mermaid, Disney, 1989. 
6 ”Little Mermaid art director and Disney concept artist Mike Peraza Interview” (2011), YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=6s8pHjo_EOo (08-04-2020); “The Little Mermaid’s Ariel Was Almost Blonde: 

Interview with Ron Clements & Mark Henn” (2019), YouTube https://www.youtube.com/watch?v=BFcmkQMB3TE 

(2020-04-06). 
7 Colin Odell & Michelle Le Blanc, Studio Ghibli: the films of Hayao Miyazaki and Isao Takahata, Harpenden: 

Kamera 2009, s. 18. 
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Miyazaki är den man vars drivande kraft låg bakom Kiki’s Delivery Service då han ensam agerat 

både producent, regissör och manusförfattare; filmen är på många sätt en realisation av Miyazakis 

artistiska vision, komplett med svindlande höjder och starka flickor i centrum.8 9 Till skillnad från 

Ariel, vars utformning är produkten av en hel grupp av animatörer och författare, kan Kiki alltså 

anses vara produkten av huvudsakligen en person – Miyazaki.  

 

2.3 TIDIGARE STUDIER AV FILMSTUDIORNA OCH DERAS VERK  

Både Disney och Studio Ghibli är framstående aktörer inom den internationella filmbranschen och 

de respektive filmskaparnas produktioner har därför utgjort ett populärt material för allsköns 

studier. I västerländsk diskurs – i synnerhet den svenska – framstår det dock som att Disneys verk 

utgör ett vanligare underlag för akademiska studier än Ghiblis verk. Att döma av funnen litteratur 

och tillgängliga studier som laddats upp på DiVA framstår det som att Disneys verk i större 

utsträckning än Ghiblis verk problematiserats ur genusperspektiv och dessutom verkar det finnas 

ytterst få komparativa studier överlag som jämför de båda filmskaparnas verk i relation till 

varandra. Språkbarriären har dock utgjort ett hinder från att deltaga i den icke-engelskspråkiga 

diskursen och det är därför inte möjligt att i denna studie redogöra för eventuell forskning som 

bedrivits internationellt.  

Disneys långa historia inom filmbranschen kan eventuellt förklara skillnaden i den mängd kritik 

som riktats mot studiorna: Disney har hunnit producera fler filmer, och många av deras äldre verk 

kan idag upplevas som gammalmodiga eller rent av bakåtsträvande sett till porträttering av 

etnicitet, klass och genus. Eftersom Studio Ghibli grundades först under 80-talet tenderar deras 

filmer att reflektera modernare värderingar och det förefaller därför naturligt att de mött mindre 

kritik av porträtteringen av sina karaktärer. Dessutom utgör Disney troligtvis ett mer familjärt 

material för västerländska forskare, vilket skulle kunna vara en ytterligare förklaring till varför 

Studio Ghiblis verk helt enkelt inte undersökts till samma utsträckning i dessa kretsar. 

Trots bristen på komparativa studier av de båda filmstudiornas verk finns det mycket 

facklitteratur som behandlar dem var för sig. Den här studien förankras i tidigare forskning genom 

att referera till huvudsakligen fem olika verk. Filmen The Little Mermaid redogörs för både i 

essäsamlingen From Mouse to Mermaid: the politics of film, gender, and culture, där Elizabeth 

Bell et al. gör kritiska granskningar av Disneys verk, samt Margareta Rönnbergs Varför är Disney 

så populär: de tecknade filmerna ur ett barnperspektiv, där Disneys filmer undersöks från ett 

feministiskt generationsperspektiv. För att granska Kiki’s Delivery Service tillämpar studien 

dessutom forskning som bedrivits i följande: The Cinema of Hayao Miyazaki av Jeremy Mark 

 
8 Hayao Miyazaki, Kiki’s Delivery Service, Studio Ghibli, 1989. 
9 Odell & Le Blanc 2009, s. 22. 
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Robinson; Hayao Miyazaki: Master of Japanese Animation av Helen McCarthy; och Studio Ghibli: 

The Films of Hayao Miyazaki and Isao Takahata av Colin Odell & Michelle Le Blanc. 

 

2.4 FEMININITET OCH MASKULINITET I MEDIA 

Eftersom studien syftar att undersöka hur genuskonstruktioner framställs i animerad film – inte i 

verkligheten – utgår studien från Media, Gender and Identity: an Introduction av David Gauntlett, 

som undersöker hur genus kommer till uttryck i media. Gauntlett menar att media och utbytet av 

information är väsentliga inslag i det moderna livet, samt att sexualitet och genus befinner sig i 

hjärtat av vår identitetsuppfattning.10 Varje dag möter den moderna människan olika bilder och 

budskap rörande genus och sexualitet och dessa konstruktioner förmedlas ofta genom vem som gör 

vad på vilket sätt. På en juridisk nivå åtnjuter män och kvinnor i västerländska demokratier mer 

eller mindre samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter – men de bilder och budskap som 

visas i media antyder att detta kanske snarare handlar om en formell jämställdhet. 11  För att 

exemplifiera detta pekar Gauntlett bland annat på hur det oftast är män som på TV visas som 

statschefer eller högt uppsatta chefer.12 

Maskulinitet och femininitet har genom tiderna framställts på olika sätt i västerländsk media och 

med tiden har många av de konventioner som styrde de konventionella kvinno- och mansrollerna 

ändrats. Gammalmodiga idéer gör sig dock ibland påminda. Medan män enligt Gauntlett historiskt 

sett strävat efter att anpassa sina identiteter för att passa inom gränserna för den snäva, stereotypa 

manlighetsnormen har den moderna kvinnan generellt sätt inte några kval över att röra sig utanför 

den stereotypa femininiteten. 13  Traditionellt sett har maskulinitet förknippats med positiva 

egenskaper som självständighet och bestämdhet, medan femininitet kopplats till mindre 

eftersträvansvärda kvaliteter som underkastelse och skygghet. Detta resulterar i att män, som 

gynnats av dessa föreställningar om mäns goda egenskaper, är angelägna om att fortsätta associeras 

med den traditionella maskuliniteten, medan kvinnor, som istället missgynnats av dessa 

föreställningar¸ tenderar att distansera sig från den traditionella femininiteten.14 Vidare teoretiserar 

Gauntlett kring den moderna, valbara femininiteten som nuförtiden omdefinierats till någonting 

mer positivt; istället för att beteckna ett passivt och eftergivet beteende innebär dagens femininitet 

en sorts glamorös maskerad som medvetet kan användas för att nå vissa ändamål.15  

 

 
10 David Gauntlett, Media, Gender and Identity: an Introduction, London: Routledge, 2002, s. 1. 
11 Gauntlett, s. 3–4. 
12 Gauntlett, s. 5. 
13 Gauntlett, s. 11. 
14 Gauntlett, s. 13. 
15 Ibid. 
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2.5 FEMINISTISK FILMTEORI 

I Feminist Film Theory: A Reader sammanställer Sue Thornham texter som redogör för den 

feministiska filmteorins ursprung, utveckling och centrala idéer. Teorin tillkom under 1970-talets 

kvinnorörelser och film har sedan dess utgjort ”den avgörande terrängen” för feministiska debatter 

kring kultur, representation och identitet, menar Laura Mulvey i “British Feminist Film Theory’s 

Female Spectators: Presence and Absence”.16 Debatten som förs inom ämnet och den feministiska 

filmteorin i sig har förändrats med åren genom att den blivit ett akademiskt ämne och sedermera 

förlorat kontakten med sitt politiskt laddade ursprung. Teorin har utvecklats från 70-talets enspåriga 

fokus på psykoanalys och strukturalism till en bredare, mer mångfacetterad tankevärld som idag 

behandlar ämnen som postkolonialism, queerteori och postmodernism.17     

I ”The Image of Women In Film: Some Suggestions For Future Research” beskriver Sharon 

Smith hur kvinnor under lång tid utelämnats ur både film och litteratur. Det var länge en 

mansdominerad arena, och filmvärldens karaktärer visades därmed ur en manlig synvinkel.18 Smith 

kopplar detta manliga inflytande till det tvådimensionella, orealistiska sättet som kvinnor ofta 

porträtterats på i film, även i de fall då de figurerat som centrala karaktärer: attraktiva, definierade 

av deras relationer till män, förvirrade, hjälplösa eller till och med överdrivet sexuella.19 Denna syn 

på porträtteringen av kvinnor i film är relevant för studien eftersom både Ariel och Kiki 

konceptualiserats och framställts av just män. 
 

3 TEORI 

I detta avsnitt presenteras, definieras och förklaras studiens teoretiska ramverk och tillhörande 

begrepp. Först ges en överblick över förhållandet mellan begreppen kön och genus, och sedan 

förklaras Hirdmans teori om genuskontraktet, vilken tillämpas under studiens komparativa del.  

 

3.1 GENUSTEORI 

Förhållandet som råder mellan kön och genus, samt den distinktion som kan göras emellan dem, är 

central inom genusforskningen. Kön är en biologisk faktor som hos människan grundar sig i vilka 

könsceller en person har, vilket i sin tur avgör dennes biologiska könstillhörighet: en man har 

spermier; en kvinna har äggceller.20 Biologiska skillnader mellan könen är således medfödda och 

 
16 Laura Mulvey, “British Feminist Film Theory’s Female Spectators: Presence and Absence”, Camera Obscura 

1989, s. 77. 
17 Sue Thornham, “Introduction”, i Feminist Film Theory: A Reader, Sue Thornham (red.), Edinburgh: University 

Press 1999, s. 2. 
18 Sharon Smith, ”The Image of Women In Film: Some Suggestions For Future Research”, i Feminist Film Theory: A 

Reader, Sue Thornham (red.), Edinburgh: University Press 1999, s. 14. 
19 Smith, s. 14–15.  
20 “Kön”, Nationalencyklopedin,     

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/k%C3%B6n (2020-04-13). 
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framkommer exempelvis genom generella kroppsliga variationer sett till storlek och form. Genus 

är däremot inget medfött eller biologiskt utan ett beteende som människan socialiseras in i. 

Begreppet genus, även kallat det sociala könet, syftar på de socialt konstruerade skillnaderna 

mellan könen och den process som tillskriver människor kollektiva könsegenskaper: kvinnor 

förväntas vara feminina; män förväntas vara maskulina.21 Hirdman menar att begreppet genus kan 

användas för att synliggöra och skapa förståelse för dessa sociala processer som avgör ”hur 

människor formas till kvinnor och män”. 22   

Genus är därmed ett användbart begrepp för att undersöka relationen mellan ett uppfattat 

biologiskt kön och de konventioner som styr hur kvinnor och män förväntas vara och bete sig – 

även i studier som dessa där undersökningen inte kretsar kring verkliga individer. Fiktiva, 

animerade karaktärer är ej av kött och blod, och saknar därmed biologiskt kön; det rör sig istället 

om en uppsättning rörliga bilder och en röstskådespelares insats som syftar att efterlikna särskilda 

rörelser, språkliga kvaliteter och beteenden för att förmedla ett socialt kön. Varken Ariel eller Kiki 

är riktiga människor, men en läsare som ser eller hör karaktärerna förstår utan tvekan att de två 

huvudrollerna båda ska föreställa just unga kvinnor på grund av deras beteende och utseende. 

Åtminstone från ett västerländskt perspektiv kännetecknar Ariels timglasfigur och höga, behagliga 

röst, eller Kikis klänning och bara, slanka ben att karaktärerna är just kvinnor, trots att de egentligen 

inte alls ser ut som riktiga människor.  

 

3.2 GENUSKONTRAKTET 

Yvonne Hirdman definierar begreppet genuskontrakt som en uppsättning konkreta föreställningar 

som på flera nivåer beskriver hur kvinnor och män förväntas vara eller bete sig mot varandra: 

 

i arbetet – vilka redskap som hör till vem, i kärleken – vem som ska förföra vem, i språket – hur de ska 

prata, vilka ord de får använda, – i gestalten/ den yttre formen, vilka kläder som är de tillåtna, hur långt 

håret ska vara, etc etc, i all otrolig detaljrikedom.23 

 

Genuskontraktet är en outtalad överenskommelse som kan tänkas existera på alla plan: 

föreställningen av idealrelationen mellan en man och en kvinna; arbetsfördelningen mellan kvinnor 

och män på arbetsplatsen; eller skillnaden i hur flickor och pojkar från barnsben socialiseras in i 

olika sociala roller.24 Detta genuskontrakt definieras av Hirdman som en kulturellt nedärvd, styrd, 

 
21 Ulla Manns & Yvonne Hirdman, “Genus”, Nationalencyklopedin, 

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/genus (2020-04-13). 
22 Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas och föränderligas former, Malmö: Liber AB 2001, s. 11. 
23 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, Tidskrift för 

genusvetenskap, 9, 1988:3, s. 54. 
24 Ibid. 
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överenskommelse där de båda parterna – mannen och kvinnan – innehar olika plikter, rättigheter 

och skyldigheter gentemot varandra.25 Det är dock ingen överenskommelse mellan jämlikar, utan 

det rör sig enligt Hirdman snarare om ett kontrakt som skapas av ”den part som definierar den 

andra”.26 Genuskontraktets mest grundläggande tankegång utgörs av den arkaiska uppfattningen 

att det är mannens plikt att beskydda och försörja kvinnan och att kvinnan i sin tur återgäldar 

mannen för denna gärning genom att sköta hemmets sysslor och föda hans barn.27  

Eftersom genuskontraktet kretsar kring det sociala och biologiska könets roller är det en teori 

som går att applicera på studiet av animerad film, trots att de ”kvinnor” och ”män” som återfinns i 

dessa verk egentligen inte är riktiga kvinnor och män utan endast rörliga bilder och lånade röster. 

För att efterlikna mänskligt beteende och upprätthålla illusionen av verklighet måste de animerade 

karaktärerna först och främst ha ett socialt kön. Kvinnliga karaktärer förväntas se ut och bete sig 

på ett visst sätt, och manliga karaktärer förväntas att se ut och bete sig på ett annat vis. Följaktligen 

ingår dessa karaktärer i ett genuskontrakt då de interagerar med varandra, eftersom de spelar olika 

roller, ser annorlunda ut och beter sig på olika sätt. 

 

4 MATERIAL 

Detta avsnitt syftar till att presentera studiens material. I det följande motiveras först 

materialurvalet, sedan presenteras en mer ingående beskrivning av de två filmerna och en 

förklaring av det vidgade textbegreppet. 

 

4.1 MATERIALURVAL 

Det material som undersöks i denna studie utgörs av filmerna The Little Mermaid och Kiki’s 

Delivery Service. Filmerna skiljer sig åt sett till handling, karaktärer och estetisk stil, men de delar 

vissa likheter; de utkom samma år, skapades av framstående filmstudior, och i bådadera figurerar 

unga, kvinnliga huvudkaraktärer. Dessutom har båda filmerna litterära förlagor och är adapterade 

till filmmediet av män. Materialet valdes av två huvudsakliga anledningar. För det första 

utvecklades filmerna under samma tidsperiod och hade premiär med bara några månaders 

mellanrum, vilket innebär att filmerna kan ge en kvalitativ inblick i hur genus porträtterades i två 

animerade filmer under samma år av två olika filmstudior. 28   För det andra befinner sig 

 
25 Hirdman 2001, s. 84. 
26 Hirdman 1988, s. 54. 
27 Hirdman 2001, s. 85. 
28 “The Little Mermaid – Release Info”, IMDb, https://www.imdb.com/title/tt0097757/releaseinfo?ref_=tt_ov_inf 

(20-04-2020); ”Kiki’s Delivery Service – Release Info”, IMDb, 

https://www.imdb.com/title/tt0097814/releaseinfo?ref_=tt_ov_inf (20-04-2020). 
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undersökningen av just detta material i skärningspunkten mellan tre personliga intressen: 

genusvetenskap, animerad film och textanalys. 

 Studiens analys utgår från den engelska originalversionen av The Little Mermaid och den 

engelskspråkigt översatta utgåvan av Kiki’s Delivery Service. Detta val har gjorts på grund av två 

huvudsakliga anledningar: 1) en analys av en japanskspråkig film hade inte fungerat väl eftersom 

undertexter inte förmedlar nyanserna i det som sägs; 2) genom att se båda filmerna på engelska 

istället för svenska är det fortfarande möjligt att undersöka en av filmerna på originalspråk, och 

den andra i en översätt version som godkänts och berömts av skaparen själv.29  

 

4.2 THE LITTLE MERMAID 

The Little Mermaid hade premiär den 13 november 1989 och regisserades av Ron Clements och 

John Musker.30 Filmen är en adaption av H.C Andersens klassiska saga Den lille havfrue och 

utspelar sig under en odefinierad tid i ett förmodat fiktivt Europa. Berättelsen följer den sextonåriga 

sjöjungfrun Ariel, som trots faderns stränga förbud mot all slags kontakt med människovärlden inte 

vill något hellre än att lära sig mer om världen på uppe på land. Under en av hennes förbjudna 

färder till havsytan förälskar hon sig i en människoprins vid namn Erik och hennes fascination för 

människor överlag överskuggas efter detta möte av hennes växande känslor för denna man i 

synnerhet. För att kunna vara med honom beslutar sig Ariel till sist för att ingå ett desperat avtal 

med den ondsinta sjöhäxan Ursula, som i utbyte mot hennes röst förvandlar hennes fenor till ben 

under tre dagars tid. Om Ariel under dessa tre dagar lyckas få prinsen att förälska sig i henne, och 

dessutom ge henne en kyss av sann kärlek, får hon enligt avtalets termer förbli människa – men om 

hon misslyckas förvandlas hon däremot åter till sjöjungfru och tillhör sedan sjöhäxan för all 

framtid. Trots att oddsen är emot den lilla sjöjungfrun får hon dock i vanlig Disneyanda sitt lyckliga 

slut, komplett med röst, ben, make och god relation till fadern.  

 

4.3 KIKI’S DELIVERY SERVICE 

Kiki’s Delivery Service hade premiär 29 juli 1989 och regisserades av Hayao Miyazaki.31 Filmen 

är en adaption av en japansk barnbok vid samma namn skriven av författaren Eiko Kadono och 

kretsar kring den unga häxan Kiki, som vid tretton års ålder ger sig ut på en traditionsenlig 

mognadsresa. Filmen utspelar sig i ett fiktivt Europa kring åren 1950–1960, där andra världskriget 

aldrig ägt rum och häxor genom tiderna levt sida vid sida med vanliga människor.32 I denna värld 

genomgår varje häxa vid tretton års ålder en sorts mognadsrit för att bli erkänd som en fullfjädrad 

 
29 Helen McCarthy, Hayao Miyazaki: Master of Japanese Animation  ̧Berkeley: Stone Bridge Press 1999, s. 143. 
30 Clements & Musker 1989. 
31 Miyazaki 1989. 
32 Robinson 2013, s. 213. 
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häxa, vilket innebär att den unga häxan under ett års tid måste bosätta sig på annan ort – som det 

nya områdets enda häxa – för att sedan omsätta sina magiska förmågor till ett sätt att livnära sig 

på, exempelvis som spåkvinna, brygdkokare eller dylikt.33  

I enlighet med traditionen hittar Kiki så småningom en stad utan bosatt häxa och finner där 

inackordering hos bagaren Osono och hennes man. Kiki, som inte är den mest begåvade unga 

häxan, har endast sin flygförmåga att erbjuda och startar därför sin egen expressbudsservice, där 

hon på sin kvast lätt och smidigt kan leverera paket till stadens invånare. Filmen skildrar Kikis 

vardag under den första tiden som självständig ung kvinna, och berättelsen saknar helt yttre 

antagonist, då Kikis är sitt eget största hinder. Under filmens gång möter den unga häxan 

motgångar, förlorar tron på sig själv och gör därmed dåliga val; men genom målmedvetenhet, 

vänlighet och hjälp från sina nya vänner i staden hittar hon i slutändan tillbaka till sig själv och går 

vidare med livet starkare än förut.   

 

5 METOD 

I följande avsnitt redogörs för studiens metodik. De olika delarna som utgör studiens metod 

presenteras först var för sig och sedan förklaras det hur de tillsammans tillämpats för att genomföra 

aktuella undersökningen. 

 

5.1 NIKOLAJEVAS EGENSKAPSSCHEMA 

I Tabell 1 visas det schema över stereotypa kvinnliga och manliga egenskaper som Maria 

Nikolajeva introducerar i Barnbokens byggklossar.34  I den här studien utgör detta schema ett 

konkret, avgränsat ramverk för att visa hur genuskontraktet uttrycks i verken.  

 

 Tabell 1. Nikolajevas schema över kvinnligt och manligt kodade egenskaper. 

Kvinnor/flickor Män/pojkar 

Vackra Starka 

Aggressionshämmande Våldsamma 

Emotionella, milda Känslokalla, hårda 

Lydiga Aggressiva 

Självuppoffrande Tävlande 

Omtänksamma, omsorgsfulla Rovgiriga 

Sårbara Skyddande 

Beroende Självständiga 

Passiva Aktiva 

Syntetiserande Analyserande 

Tänker kvalitativt Tänker kvantitativt 

Intuitiva Rationella 

 
33 McCarthy 1999, s. 149. 
34 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, Lund: Studentlitteratur 2017, s. 193. 
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Genom att använda detta egenskapsschema kan studien systematiskt kategorisera de stereotypa 

kvinnligt och manligt kodade egenskaper som huvudkaraktärerna uppvisar under filmens gång. 

Eftersom genuskontraktet utgår från att kvinnor och män bör vara och bete sig på ett stereotypt 

feminint eller maskulint sätt så görs tolkningen att brott mot ovanstående normer sammanfaller 

med borde brytningar mot genuskontraktet. Genuskontraktet konkretiseras således i de personliga 

egenskaper som tilldelats de båda könen i Nikolajevas schema. Ett exempel på brott mot 

genuskontraktet uttrycks därmed i denna undersökning genom att de kvinnliga huvudrollerna 

uppvisar egenskaper som i Nikolajevas aktivitetsschema kategoriserats som stereotypa manliga. 

Användandet av Nikolajevas egenskapsschema innebär dock vissa begränsningar. Det är endast 

de personliga egenskaper som definierats av Nikolajeva som tillämpas i analysen, vilket innebär 

att den information som presenteras där inte nödvändigtvis täcker alla aspekter av en karaktärs 

pesona. Nikolajevas schema omfattar nämligen inte mer komplexa egenskaper som exempelvis 

icke-fysisk styrka och mod; mer nyanserade egenskaper som kan bestå av konstellationer av andra 

egenskaper. Mer komplexa personliga egenskaper som dessa kan inte visas i tabellerna eftersom 

detta hade blivit för svåröverskådligt och godtyckligt. Dessutom kan tabellerna inte redogöra för 

kvantiteten av de individuella uppvisade egenskaperna utan endast huruvida de uppvisas eller inte.  

 

5.2 RÖNNBERGS FEMININA ROLLTYPER 

I studien används de feminina rolltyper som Margareta Rönnberg presenterar i TV är bra för barn 

för att komplettera Nikolajevas egenskapsschema och vidare analysera vilka feminina roller som 

protagonisterna egentligen spelar.35 I Tabell 2 som visas nedan listas Rönnbergs sju arketypiska 

feminina rolltyper: 

 
 Tabell 2. Rönnbergs feminina rolltyper. 

Feminina rolltyper 

Skönheten 

Bruden 

Modern 

Den självständiga (yrkes)kvinnan 

”Horan”/”Häxan” 

Den fogliga flickan 

Hönshjärnan/huskorset 

 

Genom att använda dessa feminina rolltyper kan studien dra kopplingar mellan de egenskaper och 

handlingsmönster som huvudkaraktärerna uppvisar, och avgöra vilken sorts roll som denne spelar, 

vilket i sin tur kan ge utslag för till vilken grad som filmen fortfarande kan ses som feministisk. På 

 
35 Margareta Rönnberg, TV är bra för barn, Stockholm: Ekerlids Förlag 1997, s. 124–126. 
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detta sätt kan metoden även på detta sätt knyta an till studiens teoretiska ramverk – genuskontraktet 

– eftersom vissa av dessa roller är mer benägna att bryta mot genuskontraktet än andra. 

 

5.3 SEMIOTIK 

Då en betydande del av denna undersökning består av att analysera estetisk utformning måste 

studien givetvis tillämpa något slags ramverk för att göra detta på ett systematiskt och strukturerat 

sätt. Därför används semiotiken – vetenskapen om tecken och hur de kan tolkas för att skapa 

mening – för att analysera karaktärernas estetiska utformning.  

Två centrala begrepp som används inom semiotiken är denotation och konnotation. Denotation 

används för att beskriva ett teckens mest ytliga, bokstavliga mening och handlar om vad läsaren 

faktiskt ser. En ros, till exempel, denoterar endast en särskild sorts blomma.36 Konnotation, å andra 

hand, handlar om de djupare bibetydelser som ett tecken kan kopplas till – exempelvis kan rosen 

dra tankarna till kärlek, passion eller ett visst politiskt parti.37   

En ytterligare central del av semiotiken rör förhållandet mellan tecken och kultur. Den franska 

teoretikern Roland Barthes påpekade att en läsare måste behärska rätt sorts kulturella koder för att 

kunna göra konnotativa läsningar av tecken, vilket innebär att semiotik till viss grad kan vara 

kulturbunden.38 Med detta i åtanke är det därför viktigt att understryka att denna studie genomförs 

inom en svensk akademisk kontext, men att materialet tillkommit i USA och Japan, vilket betyder 

att det finns en risk att de semiotiska tecken som hittas i denna undersökning inte nödvändigtvis 

motsvarar de som skaparen avsett förmedla. 

 

5.4 METOD I DEN AKTUELLA STUDIEN 

Ovan nämnda metoder operationaliseras tillsammans i studien för att genomföra undersökningen i 

två steg: 1) analys av personliga egenskaper och handlingsmönster; 2) semiotisk analys av estetisk 

utformning. Under det första steget används Nikolajevas egenskapsschema och Rönnbergs 

feminina rolltyper för att undersöka protagonisternas personliga egenskaper och handlingsmönster. 

Sedan, under det andra steget, genomförs den semiotiska bildanalysen för att analysera 

protagonisternas estetiska utformning. I slutdiskussionen kopplas sedan analysen till teorin om 

genuskontraktet för att besvara studiens frågeställningar. 
 

  

 
36 Rosalind Gill, Gender and the Media  ̧Cambridge: Polity Press 2007, s. 48. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
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6 ANALYS 

I detta avsnitt presenteras den genusvetenskapliga analysen av de båda filmerna. Sektionen är 

uppdelad i två delar: inledningsvis redogörs det för analysen av de två huvudrollernas personliga 

egenskaper, handlingsmönster och rolltyper; sedan följer den semiotiska analysen av deras 

estetiska utformning.  

 

6.1 ANALYS AV PERSONLIGA EGENSKAPER OCH HANDLINGSMÖNSTER  
De två huvudrollernas personliga egenskaper och handlingsmönster har analyserats i enlighet med 

Nikolajevas egenskapsschema och Rönnbergs rolltyper. Undersökningens resultat presenteras först 

i form av tabeller där de uppvisade personliga egenskaperna listas, och sedan analyseras dessa i 

samband med de scener där egenskaperna uppvisas. De egenskaper och det handlingsmönster som 

karaktärerna visat under filmens gång anknyts sedan till Rönnbergs rolltyper för att avgöra vilken 

sorts feminin roll de spelat. 

 

6.1.1 ARIELS PERSONLIGA EGENSKAPER 

I Tabell 3 som visas nedan presenteras de personliga egenskaper som protagonisten Ariel uppvisat 

i filmen The Little Mermaid. De uppvisade egenskaperna presenteras först i tabellform och 

redogörs sedan för mer ingående i den följande analysen. 

                         

                           Tabell 3. Ariels personliga egenskaper. 

 

 

 

 

Resultatet som presenteras i Tabell 3 visar att sammanlagt nio personliga egenskaper har 

identifierats hos karaktären Ariel och att en knapp majoritet utav dessa är kvinnligt kodade. Vidare 

kan de kvinnligt kodade personliga egenskaperna huvudsakligen kopplas till karaktärens utseende 

och känsloliv, medan de manligt kodade personliga egenskaperna däremot främst uttrycks genom 

hennes aktiva handlande och emancipatoriska strävan. 

Bedömningen huruvida Ariel är vacker eller inte lämnas inte till läsaren av verket och dennes 

kulturbundna uppfattning av skönhetsideal, utan det är istället en egenskap som befästs i verkets 

narrativ genom att övriga karaktärer beskriver henne som attraktiv. 39  Eftersom karaktären är 

 
39 Clements & Musker 1989, tid: 43:14–43:24; Clements & Musker 1989, tid: 51:21–51:31. 

Kvinnliga egenskaper Manliga egenskaper 

Vacker Stark 

Aggressionshämmande Skyddande 

Emotionell, mild Självständig 

Sårbar Aktiv 

Beroende  



 

14 

 

utformad av män är det rimligt att koppla detta till Smiths tankar om kvinnans roll i filmvärlden. 

Eftersom det är män som skapat sjöjungfrun och filmen där hon figurerar är det antagligen ur deras 

manliga synvinkel som hon skildras. Historiskt sett har kvinnans roll i film kretsat kring hennes 

attraktivitet och hennes relation till männen i hennes omgivning – och Ariel är inget undantag.40 

Ariels aggressionshämmande tendenser förblir okommenterade i verket, men uttrycks 

fortfarande genom sjöjungfruns reaktioner på andra karaktärers agerande. Under konfrontationen 

med fadern i hennes hemliga skattgömma väljer hon exempelvis att vädja för förståelse istället för 

att eskalera konflikten, och senare då hon hamnar i en konfrontation med krabban Sebastian lyckas 

hon lugna honom med endast en blick.41 

Vidare visas Ariels känslosamhet på ett flertal sätt under berättelsens gång, och denna 

mångfacetterade egenskap går hand i hand med hennes sårbarhet. Ariel är en emotionell karaktär 

som oavsett humör alltid visar sina känslor för omgivningen.42 Det faktum att hon väljer att visa 

sina känslor och inte dölja dem gör att hon uppvisar egenskapen sårbarhet, men den kvinnligt 

kodade sårbarheten bör dock inte tolkas som en svaghet eller en binär motsvarighet till den manligt 

kodade hårdheten i egenskap av en styrka. De två egenskaperna är endast två olika sätt att hantera 

känslor och hennes sårbarhet är således inget som gör henne skör eller passiv. 

Ariels nyfikenhet, livslust och strävande efter frigörelse från fadern gör henne till en tilltalande 

karaktär, men denna längtan efter autonomi placerar henne paradoxalt nog vid upprepade tillfällen 

i en position där hon är totalt beroende av andra karaktärer. Under filmens gång skildras hon först 

som beroende av fadern som omyndig dotter, sedan av prinsens välvilja då hon träder in i 

människovärlden. Faktumet att Ariel vid flera tillfällen befinner sig i positioner där hon måste 

hjälpas av andra handlar dock snarare om rådande genuskonstruktioner under verkets inomtextuella 

tidsperiod och problematiken med berättelsens ramverk än brister i hennes personlighet, enligt 

Rönnberg.43 Redan vid läsarens första möte med den lilla sjöjungfrun porträtteras hon nämligen 

som en nyfiken, orädd och kapabel ung kvinna som är tillräckligt snabb och klipsk för att överlista 

en attackerande haj, vilket tydligt visar att Ariels beroende grundar sig i de utsatta situationer hon 

hamnar i – inte hennes personlighet.44  

I de situationer där Ariel befinner sig utanför den kontrollerande faderns räckhåll visar Ariel 

både handlingskraft och mod. När prins Eriks skepp förliser och han kastas medvetslös i havet, 

 
40 Smith 1999, s. 14. 
41 Clements & Musker 1989, tid: 35:51–36:14; Clements & Musker 1989, tid: 47:26–48:07. 
42 Clements & Musker 1989, tid: 25:20–25:59. 
43 Margareta Rönnberg, Varför är Disney så populär?: de tecknade filmerna ur ett barnperspektiv, Uppsala: 

Filmförlaget 2001, s. 118. 
44 Clements & Musker 1989, tid: 05:53–08:55. 
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visar den lilla sjöjungfrun en förvånande styrka då hon lyckas dra upp honom ur djupet och föra 

honom tillbaka till säkerheten på land – en bedrift som tyder på både kraft och uthållighet.45 

Ariels skyddande natur är även den ett återkommande inslag i berättelsen, då hon vid ett flertal 

tillfällen agerar för att rädda andra karaktärer från fara. Hon räddar vännen Blunder från hajens 

anfall, den medvetslöse prinsen från att drunkna till havs, och krabban Sebastian från att bli någons 

middag. 46  Vid de tillfällen då Ariel faktiskt ges utrymmet att agera är hon noterbart 

handlingskraftig. När prinsen vid filmens slut räddar Ariel från sjöhäxans vrede har hon redan 

räddat hans liv två gånger och med sina djurvänners hjälp brutit sjöhäxans förtrollning över honom, 

vilket är en bedrift då hon varken besitter övernaturlig styrka eller magiska förmågor.  

Vidare går Ariels självständighet hand i hand med hennes aktiva karaktär. Likt många tonåringar 

gör Ariel uppror mot föräldraväldet och söker sig, trots risken för sanktioner, mot den stora världen 

utanför hemmets gränser. Då Ariels fader, havskungen Triton, konfronterar henne angående hennes 

enligt honom orimliga intresse för människor och hennes olovliga resor till havsytan gör han det 

tydligt att han förväntar sig att hans uppsatta regler bör åtlydas.47  Eftersom fadern är havets 

oinskränkte kung är det därmed inom denna uppsättning regler som dottern Ariel tvingas handla. 

För att förverkliga sina drömmar kan hon inte vända sig till sin familj för stöd, och därmed är 

hennes enda utväg att vända sig till den ondsinta sjöhäxan Ursula – trots att det är ett uppenbart 

dåligt val. Det är Ariels självständiga val och hennes aktiva förmåga till handling som genom hela 

filmen driver berättelsen framåt, men paradoxalt nog innebär detta även att det är hennes aktiva val 

och strävande efter självständighet som återigen placerar henne i utsatta positioner. 

 

6.1.2 KIKIS PERSONLIGA EGENSKAPER 

I detta avsnitt analyseras de personliga egenskaper som huvudrollen Kiki uppvisat i Kiki’s Delivery 

Service. I Tabell 4 som visas nedan återfinns de personliga egenskaper som Kiki uppvisat under 

filmens gång: 

 

 

      Tabell 4. Kikis personliga egenskaper.  

Kvinnliga egenskaper Manliga egenskaper 

Vacker Känslokall, hård 

Lydig  Skyddande 

Självuppoffrande Självständig 

Omtänksam, omsorgsfull Aktiv 

Sårbar Rationell 

Intuitiv  

 
45 Clements & Musker 1989, tid: 24:39–25:00. 
46 Clements & Musker 1989, tid: 55:09–55:19; Clements & Musker 1989, tid: 05:53–08:55; 

Clements & Musker 1989, tid: 24:39–25:00. 
47 Clements & Musker 1989, tid: 34:59–35:08. 
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Sammanlagt har elva personliga egenskaper identifierats hos karaktären Kiki och en knappt 

övervägande majoritet av dessa är kvinnligt kodade. Kikis kvinnligt kodade personliga egenskaper 

visar sig huvudsakligen genom hennes samtal och interaktioner med andra karaktärer, medan 

hennes manligt kodade egenskaper kommer till uttryck både genom interaktioner och fysiska 

handlingar. 

Kiki är inte en överdrivet utseendefixerad karaktär, men verkar ändå bry sig om sitt utseende 

och vill gärna passa in i den normativa mall som samhället föreskriver. Kiki tycks lägga ett högt 

värde vid att uppfattas som vacker, vilket är ett återkommande inslag i berättelsen. Den unga häxan 

fäller vid ett flertal tillfällen negativa kommentarer om sitt eget utseende eller sina gammalmodiga 

kläder, men det finns nästan alltid någon annan där för att påpeka att hon duger precis som hon är 

– och att hon till och med är väldigt söt – vilket Kiki tycks uppskatta.48 Hennes vackra yttre är 

därmed något som explicit pekas ut för läsaren av verket. 

Kiki är både artig och väluppfostrad; hon visar stor respekt för äldre karaktärer och 

omsorgsfullhet för sina ägodelar. Denna respekt för omgivningen resulterar i att hon med få 

undantag tenderar att vara väldigt lydig gentemot andra. Kiki går exempelvis med på att låna sin 

mors kvast då hon ger sig ut på sin resa, trots att hon hellre velat använda sin egen, men tvekar 

däremot inte alls från att smita från en upprörd trafikpolis efter att ha orsakat störningar i 

innerstadstrafiken. 49  På detta sätt manifesterar sig en av de brister som Nikolajevas 

egenskapsschema medför – att egenskaperna inte alltid utgörs av binära motsatspar. Kiki är utan 

tvekan lydig i de flesta sammanhang, men hon är även tidvis olydig, vilket inte ger utslag i tabellen. 

Vidare manifesterar sig Kikis artighet stundom i självuppoffrande tendenser, då hon ibland är 

hjälpsam till den grad att det åsamkar henne själv egna svårigheter. Kiki är en mycket omtänksam 

och omsorgsfull flicka som för det första bryr sig väldigt mycket om andra människor och för det 

andra tycks vara helt oförmögen att göra någonting halvdant. Då hon vid ett tillfälle ska leverera 

en paj åt en äldre dam vars elspis visar sig vara trasig erbjuder hon sig exempelvis att bygga upp 

en eld i damens gamla vedspis och dessutom se över pajen medan den bakas så att ingenting går 

fel, vilket gör så att hon i slutändan missar chansen att besöka en fest.50  

Den lilla häxan lyckas förhållandevis väl med att upprätthålla en respektfull, vänlig och 

kompetent fasad, men vid ett fåtal stunder gör sig hennes ringa ålder påmind genom den 

ungdomliga sårbarhet hon visar. Då Kiki insjuknar efter en flygtur i regnet delar hon med sig av 

sin dödsångest till Osono, som skrattande försäkrar henne om att det endast rör sig om en 

 
48 Miyazaki 1989, tid: 04:04–04:26; Miyazaki 1989, tid: 51:00–51:07; Miyazaki 1989, tid: 1:25:46–1:26:15. 
49 Miyazaki 1989, tid: 06:14–06:56; Miyazaki 1989, tid: 17:04–17:50. 
50 Miyazaki 1989, tid: 54:40–57:46. 
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förkylning, och senare, efter att Kiki förlorat sin förmåga att flyga öppnar hon upp sig för vännen 

Ursula om sin oro gällande hennes osäkra framtid som häxa.51  

Kiki är en intuitiv karaktär som tenderar att följa sina instinktiva föraningar. Redan i filmens 

öppningssekvens blir läsaren varse om att detta är en central del av Kikis karaktär. Då hon på radion 

hör att det ska bli en klar, molnfri natt far hon upp i all hast för att packa ihop sina tillhörigheter; 

avresan som enligt planerna skulle skett först om en månad ska nu ske samma kväll, eftersom hon 

känner att hennes äventyr rätteligen borde inledas under en stjärnklar natt med fullmåne. Att 

familjen planerat att fara på camping under helgen är för henne oviktigt.52    

Kiki är en synnerligen aktiv karaktär vars handlingskraft manifesterar sig på åtskilliga sätt: 

hennes förmåga att som trettonåring klara sig på egen hand; hennes status som egenföretagare; och 

inte minst sagt hennes hissnande, högt flygande räddningsaktion vid filmens klimax.53 Den unga 

häxans benägenhet för aktivt handlande ger på detta sätt även utslag för andra personliga 

egenskaper – skyddande och självständig. Kikis strävan att skydda andra uttrycks huvudsakligen 

under de två tillfällen då hon genom sin flygförmåga räddar vännen Tombos liv, och hennes 

självständighet genomsyrar – tillsammans med aktiviteten – hela berättelsen. 54 

Kiki är tretton år gammal och berättelsen kretsar kring hennes första tid som en självständig 

ungdom. Miyazaki menar att filmen handlar om de svårigheter som flickor möter då de strävar efter 

självständighet och självbestämmande under den osäkra tid då de fortfarande befinner sig nära 

barndomens familjära säkerhet men ändå vill finna sin plats som frigjord ung vuxen.55 Med detta i 

åtanke är det föga förvånande att den unga Kiki beter sig som hon gör: hemlängtan är inget problem 

som Kiki brottas med under berättelsen, då hon tycks vara mer än redo att utforska världen. Kiki 

har en hög arbetsmoral och förväntar sig inte att få någonting gratis – allt hon får är alltid i utbyte 

mot det arbete hon utfört eller de tjänster hon gjort andra karaktärer. Detta visas bland annat i 

scenen där hon berättar för hyresvärden Osono att hon skulle vilja installera en egen telefon; hon 

tar sig inte friheten att fråga om det skulle gå för sig att låna bageriets telefon utan är helt inställd 

på att klara sig själv.56 Kiki handlar sin egen mat, införskaffar eget husgeråd och försöker sköta sig 

själv så gott hon kan.57 Trots att hon ibland tycks känna sig osäker, ensam eller otillräcklig är hon 

i slutändan en karaktär som löser sina egna problem. 

Trots hennes intuitiva natur råder det ingen tvekan om att Kiki är en förnuftig och rationell 

karaktär. Under berättelsens gång ställer Kiki ofta frågor och utifrån informationen hon har till sitt 

 
51 Miyazaki 1989, tid: 1:02:15–1:04:05; Miyazaki 1989, tid: 1:21:23–1:22:15. 
52 Miyazaki 1989, tid: 00:30–02:02. 
53 Miyazaki 1989, tid: 28:50–29:07. 
54 Miyazaki 1989, tid: 1:09:57–1:10:06; Miyazaki 1989, tid: 1:32:58–1:39:17. 
55 McCarthy 1999, s. 140. 
56 Miyazaki 1989, tid: 29:10–29:36. 
57 Miyazaki 1989, tid: 31:02–31:33. 
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förfogande drar hon logiska slutsatser. När hon stöter på problem är hon även kapabel till att tänka 

ut rimliga lösningar. Då Kiki för första gången besöker staden Koriko – där hon så småningom 

bosätter sig – frågar hon vaktmästaren i klocktornet huruvida det redan finns någon häxa i staden, 

och när han svarar nej drar hon slutsatsen att hon därmed kan bosätta sig där.58 Vidare visar Kiki 

rationellt tänkande under hennes första leverans då hon flyger högt ovanför staden för att undvika 

ytterligare kontroverser med trafikpoliser, samt för att hennes vy vid den altituden gör det lättare 

att navigera i enlighet med hennes karta.59 Senare, efter att den unga häxan temporärt förlorat 

förmågan att flyga tycks hon dessutom dra den logiska slutsatsen att man genom träning övar upp 

färdighet och ger sig därmed ut för att träna på sin flygning.60 

En bieffekt av Kikis artighet och goda uppfostran är att hon i pressade situationer döljer sina 

känslor bakom en hövlig mask av känslokall artighet.61 Kiki verkar egentligen inte vara en blyg 

flicka, men storstaden och dess människor verkar bete sig annorlunda än vad hon är van vid ute på 

landsbygden. Särskilt i interaktioner med Tombo och hans vänner uppstår dessa spända 

situationer.62    

 

6.1.3 HUVUDROLLERNAS FEMININA ROLLTYPER  

Utifrån de personliga egenskaper som karaktärerna visat är det möjligt att utröna övergripande 

handlingsmönster som motsvarar olika sorters feminina rolltyper. Ariels personliga egenskaper och 

agerande i The Little Mermaid placerar henne i skärningspunkten mellan två snarlika roller: 

skönheten och bruden. Skönheten utmärks av fyra huvudsakliga drag: hennes vackra yttre; hennes 

fixering vid utseendet; hennes materialistiska tänkande; och hennes platta personlighet.63 Ariel kan 

dock inte anses vara en renodlad skönhet, då hon trots sitt attraktiva utseende och materialistiska 

tendenser varken är personlighetslös eller fåfäng. Istället visar hon många av de utmärkande drag 

som kännetecknar rolltypen bruden, eftersom hon utöver sin skönhet och fixering vid prinsen Erik 

även är god, glad och framförallt formbar.64  Ariel går bevisligen till extrema längder för att 

säkerställa en framtid tillsammans med människoprinsen på land, då hon ger upp sin röst och 

försakar hela sin värld för chansen att få spendera tre dagar på land tillsammans med honom.  

Rönnberg menar dock att Ariels ”längtan efter prinsen [är] detsamma som längtan efter ett eget 

självständigare liv”, vilket innebär att det är omständigheterna som ligger till grund för sjöjungfruns 

 
58 Miyazaki 1989, tid: 15:18–15:33. 
59 Miyazaki 1989, tid: 34:18–34:48. 
60 Miyazaki 1989, tid: 1:17:30–1:18:30. 
61 Miyazaki 1989, tid: 17:50–18:58. 
62 Miyazaki 1989, tid: 1:12:55–1:14:08. 
63 Rönnberg 1997, s. 124. 
64 Ibid.  



 

19 

 

drastiska val.65 Ariels val att ge upp delar av sig själv för att få tillgång till världen ovanför ytan 

kan rimligtvis anses vara ett av de få alternativ som erbjuds henne. Detta kan i sin tur knytas an till 

det som Laura Sells nämner i ”Where do the Mermaids Stand?”: att Disneys The Little Mermaid  

kan läsas som en kritik mot det snäva utbudet av alternativ som begränsar kvinnors liv, och att 

filmen dessutom betonar frågor om valmöjligheter och agens.66 Faktumet att Ariel beter sig som 

rolltypen bruden kan därmed rimligen anses vara en bieffekt av den situation hon befinner sig i 

som en ung kvinna i ett samhälle där hon inte erbjuds samma frihet som sina manliga motparter.  

Till skillnad från Ariel så motsvarar Kiki endast en av Rönnbergs feminina rolltyper, nämligen 

den självständiga (yrkes)kvinnan. Denna rolltyp definieras av intelligens, självständighet och 

handlingskraft, vilka alla är egenskaper som återfinns hos Kiki.67 Faktumet att den unga häxans 

egenskaper och handlingar korresponderar med den självständiga (yrkes)kvinnan kan tyckas vara 

givet eftersom denna självständighet bygger på en av handlingens premisser – att flickan måste 

lämna hemmet för att påbörja sin träning som häxa – men vid en närmare granskning framstår det 

inte vara lika uppenbart. Den självständiga (yrkes)kvinnan spelas oftast av äldre, mognare kvinnor 

med karriär, eller utgörs av mer självständiga variationer av rolltyperna skönheten eller bruden. 

Kiki är trots sin ringa ålder både självständig och företagsam, då hon på eget bevåg startat sin egen 

budfirma för att kunna omsätta sina magiska förmågor till ett genomförbart sätt att livnära sig på.  

 

6.2 SEMIOTISK ANALYS AV ESTETISK UTFORMNING 

I följande semiotiska analys av huvudkaraktärernas estetiska utformning används begreppen 

denotation och konnotation för att undersöka de tecken som karaktärerna uppvisar under filmernas 

gång. Varje estetisk aspekt som behandlas av analysen undersöks på två nivåer: först genom att 

fastställa vad det är för denotativt tecken som granskas, sedan genom att granska de konnotativa 

associationer som det tecknet kan kopplas till. Analyserna börjar med att först granska helheten 

och sedan mindre detaljer, vilket innebär att karaktärerna granskas enligt följande ordning: 1) 

kroppstyp; 2) kroppsdelar; 3) kläder och ytterligare utsmyckning. Vidare anknyter analysen i den 

mån det är möjligt till information som delgivits av filmernas skapare gällande karaktärernas design 

för att undvika godtyckliga tolkningar. 

 

 

 

 

 
65 Rönnberg 2001, s. 123. 
66 Laura Sells, “Where Do the Mermaids Stand?”, i From Mouse to Mermaid: the politics of film, gender, and 

culture, Elizabeth Bell et al. (red.), Indiana: University Press 1995, s. 176. 
67 Rönnberg 1997, s. 125. 
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6.2.1 ARIELS ESTETISKA UTFORMNING 

Analysen har redan berört Ariels utseende på en ytlig nivå, men i detta avsnitt undersöks den lilla 

sjöjungfruns estetiska utformning på ett mer genomgående sätt genom att analysera de denotativa 

tecken och medföljande konnotativa budskap som karaktärens utseende förmedlar till läsaren.  

Ariels kropp är smärt och gracil; välskapt, nätt och symmetrisk. Den kroppstyp som 

animatörerna givit den lilla sjöjungfrun är på ett denotativt plan endast en späd finlemmad kropp, 

men på en konnotativt plan går den att associera till en rad olika föreställningar om kvinnlig 

skönhet. Ariels kropp motsvarar på många sätt de hyperfeminina, ouppnåeliga västerländska 

skönhetsideal som glorifierar den smala, men lagom kurviga kvinnokroppen. Det är tydligt att 

Ariels estetiska utformning är kvinnligt kodad, och att hennes kropp är menad att efterlikna en ung 

kvinnas – inte en mans eller ett barns. Karaktärens välformade byst, smala midja och breda höfter 

kan tänkas signalera kvinnlig fertilitet och faktumet att det är en mogen ung kvinna och inget annat 

som avbildas. Med hennes kroppstyp tycks animatörerna på Walt Disney Animation Studios vilja 

förmedla budskapet att Ariel är en synnerligen vacker ung kvinna, vilket går helt i linje med Smiths 

observation om hur kvinnliga karaktärer tenderar att skildras ur den manlige filmskaparens 

synvinkel.68 

Ariels kroppstyp som helhet kan således kopplas till västerländska skönhetsideal och kvinnlig 

fertilitet, men karaktärens enskilda kroppsdelar bär även dessa på sina egna konnotativa budskap. 

Sjöjungfruns stora, uttrycksfulla blå ögon är ett denotativt tecken vars konnotationer signalerar 

ungdomlig oskuldsfullhet och naivitet. Hennes estetiska utformning kan därför tyckas vara 

utformad för att göra henne så tilltalande som möjligt. 

Ytterligare är sjöjungfruns ljusa hy och illröda hår båda tecken som bär på sina egna 

associationer. En blek hy kan vara resultatet av ett liv spenderat i havsdjupets mörka dunkel, men 

hudfärgen har även etniska konnotationer. Det kan vara svårt att utläsa etniskt kodade drag i en 

animerad figur, men faktumet att hon givits en blek hy är i sig ett ställningstagande från 

animatörernas sida enligt Peraza, som givits direktivet att porträttera Ariel som en ung kaukasisk 

kvinna, trots att hon snarare är en varelse då hon innan sin transformation inte ens är mänsklig.69 

Vidare är Ariels hårsvall illrött, yvigt och böljande och konnotativa kopplingar baseras här på både 

färg och form. Färgen röd valdes enligt animatörerna för att färgen får henne att sticka ut från de 

grumliga bakgrundsmiljöerna under havet, men färgen i sig symboliserar även passion, vildhet och 

impulsivitet.70 Som den första rebelliska tonåringen i Disneys panteon av sagoprinsessor markerar 

 
68 Smith 1997, s. 14. 
69 ”Little Mermaid art director and Disney concept artist Mike Peraza Interview” (2011), YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=6s8pHjo_EOo (08-04-2020). 
70 The Little Mermaid’s Ariel Was Almost Blonde: Interview with Ron Clements & Mark Henn” (2019), YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=BFcmkQMB3TE (2020-04-06). 
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hennes då utstickande hårfärg passande nog även hennes avvikande, energiska personlighet. Ariels 

långa hår kan givetvis associeras med kvinnlighet, men ytterligare är Ariels vilda, oregerliga 

hårman även ett påbud om vad som komma skall. Ariel är den enda av Tritons döttrar med utsläppt 

hår, och hon är även den enda som han inte kan tämja – den enda som bryter sig loss från hans 

fadersvälde.71 

Utöver de fysiska attribut som Ariel besitter går det även att granska de kläder hon bär under 

filmens gång. Som sjöjungfru bär hon väldigt lite kläder, då havsfolket överlag inte verkar bemöda 

sig särskilt mycket med att skyla sina kroppar – bortsett från sjöjungfrurnas bröst. Denna denotativa 

avsaknad av kläder kan ge konnotativa kopplingar till frihet, eller frigörelse, men paradoxalt nog 

är det när hon bär mer kläder som Ariel för första gången närmar sig något slags autonomi eller 

emancipation från fadern. När hon transformerats till människa förefaller hennes relativa 

avkläddhet plötsligt som någonting tabubelagt eller problematiskt, eftersom människor tydligen 

inte vanligtvis visar lika mycket av sina kroppar som havsfolket gör.72 Ariels transformation från 

sjöjungfru till kvinna innebär således även en övergång från varelse till människa. I samband med 

detta blir hennes kropp objektifierad och sexualiserad på ett helt annat sätt. Då hon börjar bära 

människornas kläder visar hon mindre av sin kropp, men det som visas framhävs mycket mer.  

Under filmens gång bär Ariel fyra olika klänningar varav alla bär på sina egna konnotativa 

budskap. Den första klänningen bär Ariel då hon för första gången – rentvättat och uppfixad enligt 

mänskliga standard – presenteras för prins Erik. Det är en voluminös, ljusrosa klänning vars smala 

liv och djupa dekolletage döljer mycket men fortfarande framhäver det som visas. Hennes utseende 

utvärderas i denna scen av prinsen och hans betjänt och i och med detta objektifieras hennes kropp. 

Klänningens form och färg är konnotativa tecken som leder tankarna till feminin passivitet, då 

klänningen är både rosa och opraktisk.73 Den andra klänningen som Ariel bär är däremot blå och 

förefaller vara mycket mer funktionell; under scenerna då hon bär denna klänning är hon både 

handlingskraftig, målmedveten och äventyrlig. 74  I stereotypa könskodade sammanhang utgör 

färgen blå den binära motsatsen till färgen rosa, då blått förknippas med pojkar – maskulinitet – 

och rosa förknippas med flickor – femininitet. Faktumet att Ariels klänning är rosa under scener då 

framställs som passiv och blå under scener där hon visar många av sina mer aktiva egenskaper är 

därför talande och klänningarnas färg kan kopplas till uppvisandet av stereotypiskt manligt och 

kvinnligt kodade egenskaper. Ytterligare kan den blå färgen tänkas symbolisera Ariels koppling 

till vattnet och havet, det element där hon är som mest aktiv och handlingskraftig. Den tredje 

 
71 Clements & Musker 1989, tid: 05:36–05:45. 
72 Clements & Musker 1989, tid: 46:00–48:35. 
73 Clements & Musker 1989, tid: 51:13–51:42. 
74 Clements & Musker 1989, tid: 57:26–58:43; Clements & Musker 1989, tid: 1:07:16–1:07:47. 
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klänningen är även den blå, men tycks inte vara lika praktiskt utformad.75 Den blå färgen som 

tidigare konnoterat manliga egenskaper och havet blandas i detta plagg med en opraktisk och 

feminin utformning – glittrande, ärmlös, släpförsedd och med en lång slits. Blandningen av det 

manliga och kvinnliga, samt det havsliga och det mänskliga,  kan här tänkas signalera ett möte av 

de två. Ariel har funnit sin frihet och uppnått en viss autonomi, vilket visas i den blå färgen, men 

det är genom havskungens tillåtelse som detta sker och hon måste nu istället spela efter de regler 

som gäller för kvinnor på land, vilket visas i den feminina utformningen. Den sista klänningen är 

vit, voluminös och bärs under Ariels bröllop.76 Den vita färgen kan tänkas vara associerad med 

renhet och oskuld – de dygder som förväntas av en blivande brud – men klänningens storlek som 

nästan sväljer den nu före detta sjöjungfrun kan även tänkas symbolisera hur den unga kvinnan 

tyngs ned av de konventioner som styr mänskliga kvinnors liv.      

 

6.2.2 KIKIS ESTETISKA UTFORMNING 

Det går att utläsa mycket ur karaktären Kikis estetiska utformning och i detta avsnitt undersöks de 

konnotationer som går att koppla till den unga häxans utseende och klädval. Robinson menar att 

Studio Ghibli har en tendens att designa sina unga huvudroller på samma sätt oavsett kön: den 

klassiska skönhetens rena linjer; stora, glittrande ögon; små knappnäsor och munnar; samt mörkt, 

spretigt hår. Vidare understryker Robinson att de även oftast är smidiga och smala. 77  Kikis 

kroppstyp överensstämmer med alla ovanstående punkter och kan därför anses vara utformad som 

en av studions typiska hjältinnor.78 Den unga häxans slanka figur, bleka hy och rena anletsdrag kan 

dessutom ses som ett denotativt tecken med tydliga associationer till vedertagna skönhetsideal. 

Den unga häxans hår och kinder utgör även dessa konnotativa tecken. Hon är för det första 

ständigt äppelkindad, vilket är ett tecken som kan kopplas både till aktivitet och god hälsa. Kikis 

rosiga kinder leder tankarna både till hennes flitiga natur och benägenhet för fläkt och fart, då den 

sortens rodnad uppkommer vid fysisk aktivitet. För det andra är den unga häxans mörka hår är 

dessutom klippt i en kort, spretig page. Hår är högst personligt och används ofta som ett sätt att 

uttrycka individualitet. Därmed är det möjligt att utläsa en rad saker om Kikis persona och 

prioriteringar ur hennes frisyr: den korta, spretiga pagefrisyr som Miyazaki givit Kiki konnoterar 

framförallt funktionalitet, men även faktumet att Kiki snarare är flickaktig än kvinnlig. Långt hår 

associeras inom många kulturer med kvinnlighet, och därmed förmedlar Kikis korta men feminina 

hår inte bara att hon värderar funktionalitet utan även att hon har mycket växande kvar innan hon 

kan klassificeras som vuxen kvinna. 

 
75 Clements & Musker 1989, tid: 1:16:22–1:16:39. 
76 Clements & Musker 1989, tid: 1:16:40–1:18:00. 
77 Robinson 2013, s. 84. 
78 Miyazaki 1989, tid: 34:47–34:52. 
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Denna symbolik där tecknen konnoterar att Kiki är vacker men inte mogen återkommer i en rad 

olika aspekter av hennes estetiska utformning. Som karaktär kännetecknas den unga häxans design 

av den stora, klarröda rosett som hon bär i sitt hår. Rosetten konnoterar både femininitet och 

oskuldsfullhet. Rosetter tenderar att pryda saker som ämnas att förskönas, eller framställas som 

särskilt fina eller mer tilltalande. Vidare associeras håruppsättningar med rosetter dessutom med 

femininitet av den flickaktiga, oskuldsfulla sorten. Tolkningen att Kiki framställs som en flicka – 

inte en mogen kvinna – framkommer även i de vinklar från vilka läsaren skådar karaktären. Kikis 

underkläder figurerar regelbundet i filmen, men det är inte något som på något sätt förefaller vara 

laddat med någon sorts voyeuristisk spänning.79 Istället tycks detta framställas som en aspekt av 

verkligheten – folk bär underkläder, och i och med att Kiki spenderar dagarna med sina luftburna 

företaganden förefaller det vara naturligt att hennes oformliga mamelucker ibland skymtar till 

under kjolkanten. Vidare kan Kikis formlösa underkläder konnotera både renhet och oskyldighet 

då de är både vita och konservativa.80  

Kikis övriga kläder utgör även de konnotativa tecken. Under filmen får läsaren se Kiki iklädd 

två olika klänningar som symboliserar olika aspekter av Kikis personlighet. Den första klänningen 

bär Kiki under filmens öppningssekvens, innan hon bestämt sig för att lämna familjehemmet för 

att praktisera som häxa. Det är en blekgrön, voluminös affär med korta, överdimensionerade 

puffärmar, åtsittande liv och underkjol, ovan vilken hon bär ett rosa förkläde.81 Både färgen och 

passformen kan kopplas till Kikis femininitet, då klänningens mjuka linjer skapar en kurvig siluett 

och det rosa förklädet både konnoterar till femininitet och ansvar för hushållssysslor. Då Kiki 

förbereder sig för att resa får hon dock sin andra klänning: formlös, enkel och mörkt lila.82 

Klänningen är inte lika estetiskt tilltalande – men den kan tyckas ha ett stort symboliskt värde. Den 

simpla, mörka klänningen kan associeras både med utanförskap och inträdet i en ny gemenskap, 

eftersom Kiki genom att bära klänningen markerar att hon inte är en vanlig människa utan något 

mer ovanligt – en häxa. Detta distanserar henne från normala, mänskliga ungdomar, men innebär 

även att hon är i processen att upptagas i ett slutet, exklusivt häxgille. Kikis motstridiga känslor 

över sin identitet som häxa, vilket separerar henne från andra jämnåriga, är något som kommer till 

uttryck genom hennes blandade känslor rörande klänningen. Hon hade gärna velat ha en finare 

färg, eller mer smickrande modell eftersom den både är simpel och gammalmodig, men eftersom 

hon vill bli en lyckad häxa väljer hon ändå att behålla den traditionella men tråkiga häxklänningen.  

  

 
79 Miyazaki 1989, tid: 15:38–16:06. 
80 Miyazaki 1989, tid: 11:22–12:49. 
81 Miyazaki 1989, tid: 0:50–01:20. 
82 Miyazaki 1989, tid: 04:00–4:33. 
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7 SLUTDISKUSSION 

I denna slutdiskussion besvaras studiens frågeställningar genom en komparativ analys grundad i 

en sammanställning av studiens resultat. Först jämförs huvudrollernas personliga egenskaper och 

sedan ställs dessa i relation till de rolltyper de spelat. Därefter jämförs de två karaktärernas estetiska 

utformning och de semiotiska tecken som identifierats i Ariel och Kikis respektive utseenden. 

Slutligen jämförs studiens sammanställda resultat för att avgöra hur de två huvudrollerna ställer sig 

mot varandra i en genusvetenskaplig granskning baserad på teorin om genuskontraktet, samt 

huruvida de idag – dryga trettio år senare – kan tolkas som feministiska.   

Studiens första frågeställning gäller huvudrollernas personliga egenskaper, rolltyper och det sätt 

som dessa framställs på i de respektive filmerna. Ariels och Kikis uppsättningar av personliga 

egenskaper sammanfaller vid ett antal tillfällen och det visar sig att karaktärerna delar fler manligt 

kodade egenskaper än kvinnliga. Både Ariel och Kiki uppvisar de stereotypa feminina 

egenskaperna vacker och sårbar men de delar också de manligt kodade egenskaperna skyddande, 

självständig och aktiv. Detta innebär att Ariel och Kiki trots sina många olikheter båda framställs 

med egenskaper som gör dem attraktiva och orädda för att blotta sina känslor, men även 

handlingskraftiga, frigjorda och värnande för andras säkerhet.  

Utav de sju arketypiskt feminina rolltyper som karaktärerna jämfördes med motsvarar de 

däremot helt olika rolltyper – trots att de sett till personliga egenskaper förefaller vara mycket lika. 

Ariel verkar befinna sig i skärningspunkten mellan två olika rolltyper: bruden och skönheten. Kiki 

å andra hand tycks vara en renodlad självständig (yrkes)kvinna. Från detta är det möjligt att dra 

slutsatsen att huvudrollernas personliga egenskaper framställs på liknande sätt i de båda filmerna, 

men att deras olikartade motivationer och mål leder till att karaktärerna uppfattas på olika sätt. 

Ariels goda egenskaper förringas på grund av hennes mål: att förföra och gifta sig med prinsen hon 

beundrat på avstånd för att få tillgång till människovärlden, medan egenskaperna i Kikis fall 

premieras då hon visar dem i samband sitt oberoende från föräldrarna och egenföretagande.  

Studiens andra frågeställning handlar om de konnotationer som karaktärernas estetiska 

utformning ger i och med en semiotisk bildanalys. Analysen fann att de konnotativa kopplingar 

som kan göras till de tecken som återfinns i de två huvudkaraktärernas utseende på många sätt 

sammanfaller, även om karaktärerna till synes verkar vara väldigt olika. De huvudsakliga 

konnotationerna som karaktärernas estetiska utformning ger kan sammanfattas i punkterna: 

kvinnlig/flickaktig, skönhet och olika typer av övergångar. 

Både Ariels och Kikis slanka, finlemmade kroppar och stora, tindrande ögon ger konnotationer 

till skönhet och oskuldsfullhet, men där Ariel utformas som en mogen, attraktiv kvinna vid sin 

ungdomliga skönhets kulmen porträtteras Kiki snarare som flickaktigt vacker och på randen till 
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pubertetens fysiska förändringar. Deras kroppar är därmed utformade föra att signalera kvinna 

respektive flicka. Smiths teori om den manliga filmskaparen och dennes synvinkel är relevant för 

denna aspekt av karaktärernas utformning eftersom både The Little Mermaid och Kiki’s Delivery 

Service är visualiserade och skapade av män och därmed kan anses vara produkter av en denna 

manliga synvinkel. Ariel, den äldre av de båda karaktärerna, skildras vid flera tillfällen ur vinklar 

och perspektiv där hennes kvinnliga former tycks belysas och accentueras för läsaren, vilket 

därmed framställer henne som ett objekt för den manliga läsarens begär. Kiki verkar däremot inte 

sexualiseras på detta sätt och skildras inte heller från detta perspektiv. Trots att den unga häxan 

etablerats som vacker och blottar både ben och underkläder i diverse scener sänder dessa bilder 

inga signaler om objektifiering eller sexualisering. Denna distinktion mellan kvinna och flicka 

förmedlas även i en rad andra tecken i karaktärernas estetiska utformning, till exempelvis 

hårlängden samt färgen och formen på kläderna.  

Den tredje frågeställningen handlar om hur protagonisterna ställer sig mot varandra i en 

genusvetenskaplig komparativ analys baserad på genuskontraktet, samt till vilken grad de båda 

karaktärerna kan ses som feministiska idag. Genuskontraktet används för att beskriva de vedertagna 

föreställningar om hur kvinnor och män förväntas vara och bete sig och i denna studie har de 

manligt kodade egenskaper som huvudrollerna uppvisat därför kategoriserats som kontrakt-

brytande. Med detta i åtanke går det att dra slutsatsen att karaktärerna upprätthåller genuskontraktet 

sett till estetisk utformning eftersom de porträtteras som feminina till synes biologiska kvinnor av 

varierande åldrar, men att de däremot bryter kontraktet i samband med sina handlingar.  

Faktumet att både Ariel och Kiki uppvisat de manligt kodade egenskaperna skyddande, 

självständig och aktiv – och därmed brutit mot genuskontraktet på samma grunder – är värt att 

belysa eftersom deras respektive rolltyper sedan kan tyckas vara mycket olika. Ariel, vars roll 

befinner sig i skärningspunkten mellan två passiva, närmast hyperfeminina rolltyper, visar samma 

agens och handlingskraft som Kiki, vars rolltyp generellt förväntas vara mer benägen att visa detta 

sorts beteende. Det faktum att båda karaktärer, trots sina olikheter, agerar handlingskraftigt vid 

krissituationer, strävar efter självständighet och värnar om andras välmående borde egentligen göra 

karaktärerna relativt jämbördiga ur ett feministiskt perspektiv – men detta är inte fallet.  

Utifrån genuskontraktets perspektiv på manligt respektive kvinnligt beteende är Ariel en 

motsägelsefull karaktär då hon använder sig av stereotypa manligt kodade egenskaper för att uppnå 

ett mycket stereotypt kvinnligt mål: att ingå i äktenskapets heterosexuella, monogama tvåsamhet. 

Ytterst få val presenteras för Ariel då hon strävar efter emancipation från den allsmäktiga fadern, 

havskungen Triton och detta begränsar den lilla sjöjungfruns valmöjligheter. Hon uttrycker vid 

filmens början önskan om ett självständigt liv på land, men detta verkar inte vara en möjlighet 
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eftersom hon i enlighet med verkets inomtextuella tidsperiod verkar behandlas som ett omyndigt 

barn, trots att hon är en ung kvinna i övre tonåren.  

I linje med Sells drar denna undersökning slutsatsen att The Little Mermaid kan läsas som en 

kritik av det historiskt snäva utbudet av alternativ som begränsar kvinnors liv. Ariels emancipation 

från fadern kan endast ske genom att hon lämnar familjen via äktenskapet – vilket resulterar i att 

hon synbarligen utbyter en förmyndare mot en annan.  Det är dock värt att notera vem det är som 

uppvaktar vem i The Little Mermaid. Ariel är den aktiva parten som bestämmer sig för att hon vill 

ha Erik – bli hans maka – och hon skyr inga medel för att åstadkomma detta, eftersom ett liv med 

prinsen just så händelsevis även sammanfaller med hennes dröm om att utforska världen bortom 

havet. Med detta i åtanke är det möjligt att tolka Ariels strävan efter prinsen som en strävan efter 

den enda sortens frigörelse hon erbjuds inom verkets interna kontext. 

Från genuskontraktets binära syn på manligt och kvinnligt beteende är Kiki mindre 

motsägelsefull som karaktär, men desto mer av en kontraktbryterska. Kiki tycks bete sig som en 

vanlig, ung flicka men till skillnad från Ariel har hon helt andra förutsättningar för att uppnå 

självständighet. Kikis äventyr kan rimligtvis antas utspela sig hundratals år efter den lilla 

sjöjungfruns, och den unga häxan har därför helt andra förutsättningar till självständigt leverne. 

Medan Ariel måste nöja sig med att gifta sig för att uppnå sina drömmar på grund av samhällets 

struktur tillåts Kiki uppnå sina drömmar helt på egen hand. 

I slutändan visar det sig således att Ariel och Kiki i många avseenden är väldigt lika som 

karaktärer. Båda är aktivt handlande och självständigt tänkande, men verkens inomtextuella 

tidsperioder ger dem mycket olika förutsättningar att lyckas med sina respektive åtaganden, vilket 

i sin tur innebär att karaktärerna måste agera på mer eller mindre feministiskt föredömliga sätt för 

att nå sina mål. Ariel förefaller inte vara en bakåtsträvande, könsrollsbevarande proto-hjältinna 

utan framstår vid en närmare läsning snarare vara en nyanserad karaktär som tvingas välja mellan 

dåliga eller sämre val, men som aktivt kämpar för att nå sina drömmars mål – även om detta mål 

helt enkelt kan tänkas utgöra det minst dåliga valet för någon i hennes position. Kiki, å andra sidan, 

tillåts en mycket större grad av frihet och autonomi och framstår därför som en mycket mer 

handlingskraftig karaktär. Hennes omgivning ämnar inte kontrollera och övervaka hennes beteende 

i samma utsträckning och därmed erbjuds hon fler valmöjligheter än Ariel. I slutändan framstår det 

därför som att den unga häxan Kiki från Kiki’s Delivery Service kan tolkas som en mer feministisk 

karaktär trettio år efter filmernas debut, men att The Little Mermaid erbjuder en noterbart aktiv 

huvudroll i den rebelliska prinsessan Ariel, som samhället till trots bestämmer sig för att göra allt 

i sin makt för att först skaffa sig – och sedan stå – på egna ben. 
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