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Sammanfattning 

Den här uppsatsen undersöker hur mammorna Kala och Gothel i Disneyfilmerna Tarzan och 

Tangled gestaltas. Mitt syfte med uppsatsen är att, genom att jämföra två till synes helt olika 

mammor, uppmärksamma hur Disney signalerar vilka mammor som är ”bra” och vilka som är 

”dåliga” mammor. I analysen jämför jag, utifrån ett feministiskt perspektiv och med hjälp av 

teori från semiotiken, hur mammorna beter sig mot sina barn, huruvida deras egna behov 

framkommer och hur barnet och mamman interagerar mot slutet av varje film, när barnet gör 

valet att lämna modern. Jag skrev den här uppsatsen med förhoppningen att belysa hur 

presentationen av kvinnor, framförallt mammor, kan se ut i ett samhälle som sätter orimligt 

hårda krav i media på hur kvinnor bör bete sig. Eftersom det finns mycket tidigare forskning 

om kvinnlig representation hoppas jag att mitt arbete kommer kunna vara ett bidrag i 

forskningen. 
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Inledning 

“The mother-child relationship is paradoxical and, in a sense, tragic. It 

requires the most intense love on the mother's side, yet this very love must 

help the child grow away from the mother, and to become fully 

independent.” 

(Erich Fromm. Psykolog och filosof) 

“What fabrications they are, mothers. Scarecrows, wax dolls for us to stick 

pins into, crude diagrams. We deny them an existence of their own, we 

make them up to suit ourselves – our own hungers, our own wishes, our 

own deficiencies.” 

(Margaret Atwood, The blind assassin:2001) 

 

Min mamma är feminist. Det har jag vetat så länge jag kunnat förstå vad ordet innebär. För 

mig har ordet feminism aldrig haft en negativ mening, eftersom det varit en självklar del av 

min uppfostran. När jag inte stod emot grupptrycket och valde att börja sminka mig gjorde jag 

det med vetskapen om att detta var precis vad samhället ville. När jag blev äldre och såg på 

film reagerade jag på hur få kvinnliga karaktärer som hade repliker eller viktiga roller. Idag 

händer det sällan att jag ser en film utan att känna irritation och frustration över hur 

mansdominerad och sexistisk gestaltningen av kvinnor i media är. Mitt brinnande intresse för 

bildproduktion har fört med sig ett behov av att genom film uppmärksamma det som inom 

genusforskning kallas patriarkala strukturer, det vill säga en könsmaktsordning där män och 

maskulinitet värderas högre än kvinnor och kvinnlighet i samhället (se tex ”Patriarkat” i 

Nationella sekretariatet för genusforskning:2018). Mitt grundläggande syfte med denna 

uppsats är att undersöka en kvinnlig roll som inte kommer undan patriarkatets påverkan, 

nämligen moderskapet. 

Ett ämne som jag tidigare inte läst mycket om är hur mammor gestaltas i 

Disneyfilmer. Det jag har upplevt av berättelserna är att pappor ofta har en viktig roll i 

berättelsen, medan mammor hamnar i skymundan. Hon har dött när filmen börjar, hon är en 

ond styvmamma eller en ideal hemmafru, som viger sitt liv åt sina barn och inte bär större 

vikt i själva berättelsen. Något jag reagerat starkt på är hur mammor i verkliga livet blir 
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kritiserade i en större utsträckning än vad pappor blir. När pappan tar hand om barnen så 

”passar” han dem, men när mamman gör det är det hennes plikt som förälder. Då familj och 

föräldrar är teman som förekommer i många Disneyfilmer vill jag undersöka hur filmerna 

framhäver goda och dåliga egenskaper hos en mamma. Eftersom det är mammorna jag vill 

undersöka har jag valt ut två filmer där de har en större närvaro och betydelse för narrativet, 

nämligen Tarzan och Tangled. Under uppsatsen kommer jag referera till Disneys filmer och 

citat på originalspråket, som är engelska.  

Bakgrund 

Walt Disney Pictures har gjort tecknade långfilmer sedan 1930-talet, då deras första tecknade 

långfilm Snow White and the seven dwarves (1937) visades på bio. Filmerna är främst riktade 

till barn och många av dem baseras på klassiska folksagor och böcker. Även efter att 

grundaren Walt Disney gick bort 1966 fortsatte företaget att producera filmer. Idag finns 56 så 

kallade Disneyklassiker, där den senaste är Vaiana (2016). Under åren som företaget skapat 

filmer har såväl hyllningar som kritik vänts mot dem. Kritiken rör bland annat hur filmerna 

framställer kvinnliga karaktärer som passiva, unga prinsessor eller onda häxor (Bell, Haas & 

Sells, 1995:107-124).  

Disneys Tarzan kom ut 1999 och var en av de sista i en rad av filmer från 1990-

talet som ofta refereras till som ”Disney-renässansen”. Gorillan Kala hittar Tarzan som 

spädbarn efter att hans människoföräldrar blivit mördade av en leopard. Kala själv har förlorat 

sitt biologiska barn och bestämmer sig där och då för att ta med Tarzan till gorillorna. Tarzan 

blir vän med flocken och lär sig deras språk. Däremot måste han kämpa för att bli en av dem, 

eftersom alfahannen Kerchak, som också är Kalas partner, inte vill acceptera honom helt. När 

två forskare och deras livvakt dyker upp på ön för att observera gorillor vill Tarzan veta allt 

om dem, eftersom han aldrig tidigare sett något djur som ser ut som han själv. Redan från 

början visar Disney att Kala har goda eller önskvärda egenskaper som mor; hon försvarar 

Tarzan när alfahannen Kerchak vill bli av med honom, stöttar honom när han känner sig 

utanför gorillaflocken och ger honom sitt fulla stöd när han bestämmer sig för att lämna ön 

och henne. När Tarzan väljer människorna framför djungeln är det Kala han säger hejdå till, 

snarare än djungeln eller de andra gorillorna. 
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En tydlig kontrast till Kala är Gothel i Tangled (2010). Gothel är i Disneys version av den 

tyska folksagan Rapunzel en mycket gammal kvinna. Hon har använt en magisk blomma med 

läkande krafter för att föryngra sig själv under århundraden. När prinsessan Rapunzel ska 

födas blir hennes mamma sjuk och slottets vakter letar tills de hittar den magiska blomman. 

Blomman förtärs av mamman och den helande kraften överförs till Rapunzels hår. Detta 

motiverar Gothel att kidnappa henne som barn och uppfostra henne själv för att behålla 

blommans kraft. I arton år hålls Rapunzel i sitt torn, långt bort från civilisationen, tills hon en 

dag får besök av tjuven Flynn Rider. Rapunzel har bett Gothel om att gå med henne till 

palatset och uppleva lyktorna som släpps varje år på dotterns födelsedag, vilket Gothel nekar 

henne. Rapunzel rymmer därför hemifrån för att se lyktorna. Gothel etablerar tidigt hur hon 

har fått Rapunzel att stanna kvar i tornet i arton år. Hon övertalar henne att livet utanför är 

mycket farligt för henne, att folk vill klippa av hennes hår och att hon är alldeles för naiv och 

skör för att klara av världen. Dessa två motpoler av mammor i Tangled och Tarzan tillhör två 

skildringar av moderskap som vår kultur framhäver i media: Den vårdande och 

självuppoffrande, men också den själviska mamman, som Elizabeth Bell beskriver i From 

mouse to mermaid (1995:196).   

Syfte och Frågeställning 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur Disney gestaltar moderskap i filmerna Tangled 

(2010) och Tarzan (1999). ”Moderskap” sammanfattar här hur en kvinnlig karaktär tar hand 

om och har huvudansvaret för ett barn. Den aspekt av moderskap som jag fokuserar på är 

delvis mammans relation till barnet, delvis mammans utrymme för att vara en egen individ. 

Mitt syfte är även att framställa hur och varför mammornas egenskaper lyfts fram som bra 

eller dåliga. Frågeställningen är uppdelad i två frågor:  

 

• Vilka egenskaper knyts till moderskap hos Disneymammorna Kala och Gothel? 

• Vad säger denna modersgestaltning om mödrars funktion och närvaro i en 

Disneyfilm? 
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Metod 

Material 

Filmerna som ska analyseras ingår i mitt material, nämligen Tarzan och Tangled. Båda 

filmerna är skapade av Walt Disney Pictures och är tecknade eller animerade. Tarzan kom ut 

1999 och Tangled 2010.  

Beskrivning av scener 

Vardagsscenen 

Kala [00:12:48-00:13:10, 00:25:23-00:25:48] 

I Tarzan introduceras Kala och Tarzans vardag under två scener [00:12:48-00:13:10 samt 

00:25:23-00:25:48]. I den första scenen vaknar Kala upp och får panik när hon inte ser Tarzan 

ligga bredvid henne. Hon rafsar bland löven, ropar på Tarzan och blir skrämd av hans 

högljudda elefantimitation bakom hennes rygg. Tarzan klättrar på Kalas arm och axel och hon 

frågar om han inte kan imitera ett tystare djur, eller komma på sitt eget. Tarzan springer iväg 

på alla fyra och vrålar, medan Kala tittar på honom och skakar på huvudet med ett leende. I 

den andra scenen är Tarzan vuxen och smyger sig fram på alla fyra bakom Kala, som sitter 

ner och äter frukt. Han ställer sig på två ben och tar in luft för att skrämmas. Kala säger, med 

monoton röst, att han inte ens ska tänka tanken. Tarzan svingar runt henne med en lian tills de 

sitter mitt emot varandra och frågar hur hon kunde veta. Kala svarar att hon vet allt, innan hon 

frågar honom var han varit. Tarzan ler och säger att han trodde hon redan visste allt. 

  
Bild 1 Tarzan skrämmer Kala genom att härma en elefant bakom henne.  
Bild 2 Tarzan försöker skrämmas igen, men den här gången är Kala medveten om att han är bakom 
henne. 
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Gothel [00:10:15-00:12:49] 

I Tangled kommer Gothel upp till tornet efter att ha varit borta hela morgonen och välkomnas 

av Rapunzel vid det öppna fönstret. Rapunzel försöker få hennes uppmärksamhet, men Gothel 

avbryter henne och fokuserar på sitt eget utseende i spegeln. Gothel ber henne Rapunzel för 

henne för att hon känner sig trött. Här har hon gråstrimmigt hår och rynkor runt ögonen. När 

Rapunzel sjunger för henne blir hennes hår svart och ansiktet slätt [00:11:18]. Under scenen 

klappar Gothel henne på huvudet, på kinden och på näsan. När hennes dotter försöker få fram 

det hon vill berätta, avbryter hon henne genom att påpeka att hon hatar när hon mumlar hela 

tiden. Hon slätar över sin förolämpning genom att nypa Rapunzel i kinden och med ljus röst 

säga att hon älskar henne [00:12:02]. Rapunzel berättar att hon vill se lyktorna som syns i 

himlen på hennes födelsedag. Gothel rättar henne och förklarar att de inte är lyktor, utan 

stjärnor på himlen. 

 

                                    

Bild 3 Gothel skrattar åt sitt elaka 

skämt. 

 

 

 

Sångscenen 

Kala [00:08:30-00:12:37] 

Kalas sångscen utspelar sig efter att hon hämtat spädbarnet Tarzan och introducerar honom 

till sin flock. Alfahannen Kerchak påpekar att bebisen inte kan ersätta ungen som dog. Han 

vill inte behålla den, men Kala står på sig, även när han ställer sig på två ben och slår sig på 

bröstet [00:09:53]. Kerchak ger sig och berättar att flocken ska stanna där de är för natten. 

Tarzan börjar gråta när han trillar ned från Kalas axel, varpå hon börjar sjunga sin vaggvisa 

för honom [00:11:08]. Låten spelas medan hon gör iordning sitt näste för sig själv och för 

Tarzan. En mansröst sjunger låten nu. Tarzan skrattar och leker innan Kala ler och lägger ned 

honom bredvid sig. Längre bort ser man gorillaflocken där de andra mammorna lägger sina 

ungar, som bråkar med varandra eller som är redo för att sova. Tarzan och Kala somnar. 
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Bild 4 Kala har sjungit för Tarzan,  
som håller på att somna i hennes 
famn. 
 
  
 

 

 

Gothel [00:12:49-00:15:21, 00:56:18-00:58:27] 

Sångscenen i Tangled är två olika scener och variationer av samma låt. Den första heter 

”Mother knows best” och den andra heter ”Mother knows best (reprise)”. Som svar på 

Rapunzels fråga om att få lämna tornet börjar Gothel sjunga. Hon stänger fönsterluckor och 

drar för gardiner tills rummet är kolsvart. Rapunzel blir rädd och försöker under sångens gång 

tända ljus, vilka Gothel släcker [00:14:10]. I sångtexten berättar hon om alla faror som finns 

där ute, som pesten, skurkar och giftiga växter. När låten lider mot sitt slut låter hon ett ljus 

falla på henne själv, när hon med utsträckta armar välkomnar Rapunzel, som tacksamt 

springer mot henne och kramas [00:14:41]. Gothel varnar henne för att fråga om att lämna 

tornet igen, varpå hon fortsätter sjunga att hon vet bäst och lämnar Rapunzel själv i tornet 

igen. I den andra delen av låten möts mor och dotter igen när Rapunzel lämnat tornet och 

börjat lära känna Flynn Rider bättre [00:56:18]. Gothel dyker upp, gråare och med bittrare 

ton, och försöker dra med henne hem. Rapunzel berättar att hon tror att Flynn gillar henne och 

vill inte följa med sin mamma. Gothel sjunger då för henne att hon är galen som tror att han 

skulle gilla henne. Hon försöker övertyga henne om att han bara är ute efter sitt stöldgods som 

han snott tidigare i filmen, men att Rapunzel inte ska komma och gråta hos henne sen när han 

visar sitt rätta jag. Hon lämnar Rapunzel med ett dramatiskt svep med sin kappa. 

 

   
Bild 5 Gothel kramar om Rapunzels ansikte och sjunger om att hon älskar henne.  

Bild 6 Gothel drar i Rapunzels hår och sjunger om att Flynn inte alls är intresserad av Rapunzel. 
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Frigörelsescenen 

Kala [01:03:20-01:06:25] 

Tarzan känner sig kluven, eftersom han vill följa med människorna, däribland den vackra 

forskaren Jane, till civilisationen. Samtidigt vill han inte lämna familjen och djungeln. Kala 

dyker upp och berättar att hon måste visa honom något. De tar sig till träkojan som Tarzans 

biologiska föräldrar byggde innan de dog. När han inser att Kala inte är hans biologiska 

mamma säger Kala att hon bara vill att han ska vara lycklig, innan hon sätter sig utanför 

kojan. När Tarzan kommer ut igen går han på två ben och har tagit på sig en kostym. Kala blir 

tårögd och tittar bort. Tarzan hukar sig mot henne och säger att hon alltid är hans mamma, 

oavsett vart han åker. Hon svarar med att säga att han alltid kommer finnas i hennes hjärta. De 

kramas och hon gråter. Han reser sig upp och håller hennes hand, innan han vänder sig om 

och går därifrån. Kala tittar efter honom och viskar sitt farväl. 

 

 

 

 

Bild 7 Efter att han tröstat henne reser sig 
Tarzan upp och håller Kalas hand, innan han 
vänder sig om och går. 

 

 

 

 

Gothel [01:17:42-01:19:23] 

När Rapunzel inser att hon är prinsessan som kungen och drottningen har letat efter i arton år 

är hon hemma igen hos Gothel. Gothel hör att något händer på övervåningen och går mot 

trappan, ropandes på dottern. Rapunzel kommer ut och viskar att hon är den försvunna 

prinsessan. Gothel säger irriterat åt henne att sluta mumla och Rapunzel upprepar sig, högt 

och tydligt. Först försöker Gothel förneka det, men Rapunzel knuffar undan henne och 

stampar nerför trappan. Gothel ropar efter henne, men Rapunzel stannar först nedanför 

trappstegen. Hon säger skarpt att det är Gothel hon skulle aktat sig för, inte omvärlden. Gothel 

försöker lugna henne och klappa henne på huvudet, men Rapunzel tar tag i hennes handled 

och svär på att hon aldrig kommer få använda hennes hår igen. Gothel lyckas ta sig loss, men 

snubblar in i spegeln, som går i kras. Hennes ansiktsuttryck blir hårt och argt. Hon säger att 

hon nu kommer bli ”the bad guy”. 
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Bild 8 och 9. Rapunzel får veta att Gothel kidnappat henne och Gothel försöker övertala henne att det 
inte är sant. 

Avgränsningar och urval 

Mitt urval av Disneyfilmer beror på att huvudkaraktärerna har liknande inre resor framför sig, 

men även att varken Rapunzel eller Tarzan bor hos sina biologiska mammor. För att inte 

arbetet ska innehålla för mycket material har jag valt att fokusera på tre scener från varje film, 

snarare än alla scener där mammorna är med. Fokuset ligger på delvis en nyckelscen, delvis 

två uppbyggande scener, från vardera filmer. Enligt Lindqvist (2009:13) är en nyckelscen den 

scenen som mest troligt kommer engagera tittarna emotionellt. Lindqvist (2009:13) menar att 

nyckelscener hänger samman med huvudberättelsen i filmen och att scenerna är centrala för 

att filmen ska vara sammanhängande. Utöver denna scen behöver filmskaparna trappa upp 

berättelsens spänning före, så att nyckelscenen får slagkraft när den kommer. Konflikter, 

motgångar och relationer måste alltså ha tillräckligt med spänning inför nyckelscenen 

(2009:12,13). 

Urvalet av scener bygger alltså på den scen i varje film som jag anser är 

nyckelscenen för mammans roll. Nyckelscenen kallar jag även frigörelsescenen, eftersom den 

handlar om att barnet bestämmer sig för att frigöra sig från och lämna sin mamma. Det är min 

uppfattning att dagen då barnet frigör sig från mamman är monumental för hennes roll, vilket 

innebär att dessa scener är relevanta. De andra två scenerna har jag valt eftersom de hjälper att 

bygga upp nyckelscenen. Dessa kallar jag vardagsscenen och sångscenen. Vardagsscenen 

etablerar hur mamma och barn interagerar i vanliga fall, det vill säga innan filmens 

katalysator dyker upp. En katalysator innebär på filmspråk en händelse som markerar en 

förändring i karaktärernas normala livssituation, den som möjliggör filmens andra akt 

(Lindqvist 2009:40). Sångscenerna i båda filmerna är viktiga eftersom båda sjungs av 

mammorna och beskriver relationerna mellan mor och barn. Sångerna förklarar hur 

mammorna talar till sina barn och hur de positionerar sig själva gentemot dem.  
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Mitt metodval medför en avgränsning i sig, eftersom innehållsanalysen utgår från vad jag 

tolkar utifrån materialet och litteraturen. Metoden är avgränsande eftersom den inte innebär 

tolkningar av filmerna från flera vinklar, då jag inte undersöker hur olika människor uppfattar 

filmscenerna individuellt. Om min intention hade varit att undersöka filmpublikens upplevelse 

av filmerna hade jag behövt göra en betydligt större studie med intervjuer, enkäter eller 

liknande. Min vinkel på analysen är feministisk, vilket innebär att fokuset ligger på hur 

mammorna gestaltas utifrån ett feministiskt perspektiv. Eftersom det finns olika generationer 

och subkulturer av feminism kommer kanske inte mitt perspektiv inte stämma överens med 

vad en annan person definierar som feminism. Utöver detta undviker jag i denna uppsats att 

beröra ett intersektionellt perspektiv, med bland annat rasism eller klasskillnader i åtanke, 

eftersom dessa faktorer, trots att de är viktiga, skulle innebära ett allt för stort arbete. 

Metodmotivering 

Min metod består av det jag kallar ett verktyg och en vinkel, nämligen semiotik och det 

feministiska perspektivet. Semiotik, som är mitt verktyg i metoden, används för att analysera 

och studera såväl uppenbara som dolda innebörder i tecken, exempelvis i skriven text, bild 

eller ljud. Semiotik kan användas för att förstå hur publiken tolkar och ”läser” en film, 

beroende på vilken kultur och ideologi de tillhör, vad individen har för bakgrund och så 

vidare (Lindgren 2009:63). Det finns enligt semiotiken ett samband mellan tecknen, 

förståelsen för dem och deras förhållande sinsemellan. Därför är ett semiotiskt 

tillvägagångssätt passande för denna analys, som syftar till att bryta ned scener i strukturella 

tecken och analysera dem. Genom en kritisk analys av ljud och bild i scenerna kan det 

synliggöras tecken som är kvinnligt och moderligt kodade i Tarzan och Tangled. Min vinkel 

är ett feministiskt perspektiv, eftersom det är just hur gestaltning av moderskap färgas av 

patriarkala strukturer som jag är intresserad av att framhäva i uppsatsen. Just ett feministiskt 

perspektiv, eller genusperspektiv anser jag är nödvändigt för att få fram en intressant slutsats i 

denna text. 

Genomförande 

En del av genomförandet i den semiotiska analysen var att titta på Tangled och Tarzan. Båda 

filmerna såg jag via min bärbara dator, online eller via DVD. Första gången jag gjorde 

observationer på filmerna valde jag ut vilka scener som jag fann mest relevanta för 

undersökningen. Under kommande observationer plockade jag ut sekvenser i scenerna som 
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var intressanta att analysera. De aspekter jag var uppmärksam på var bild och ljud utifrån ett 

semiotiskt perspektiv. Detta innefattade vad bild och ljud berättar om karaktärerna och på 

vilket sätt skaparna presenterade dem. Varje gång jag tittade på samtliga scener fokuserade 

jag på en aspekt av min analys, exempelvis maktposition i bildkompositionen, ansiktsuttryck, 

kroppsspråket, dialogen och samtalstonen.  Jag skrev anteckningar på vad jag såg och hörde 

samt spontana tankar. Till en början skrev jag ned allt jag noterade för att sedan sålla bland 

anteckningarna och strukturera upp observationerna i tydligare avsnitt, ifall jag hittade ett 

mönster eller faktorer som stod ut för mig. Utifrån de denotativa tecknen från observationerna 

undersökte jag den konnotativa betydelsen i sekvenserna som helhet (exempelvis i form av 

återkommande repliker eller gester). Under analysen använde jag mig av termer symbol, myt 

och kod för att förklara de konnotationer jag gjort. Analysen använder semiotiken för att 

kunna tolka betydelserna utifrån en feministisk vinkel, där jag analyserar hur patriarkala 

strukturer påverkar hur mammors karaktärsdrag framhävs, utifrån tidigare forskning. 

 

Kritik mot semiotik  

Det finns en del kritik som riktas mot semiotik som en vetenskaplig metod – nämligen att det 

inte finns en enhetlig, tydlig och etablerad teori som semiotiken kan grunda sig i (Chandler, 

Semiotiscs: the basics 2002:8). Olika semiotiker följer alltså olika versioner av semiotiken 

och det finns inte en helt överenskommen form av semiotisk vetenskap. Metoden är i sig inte 

alltid definierad som akademisk (Chandler, 2002:2). Samhällsforskare kritiserar även den 

strukturfokuserade sidan av semiotik för att vara för inriktad på strukturerna (2002:8). I vissa 

fall kan en till synes semiotisk analys inte vara mer än en individs subjektiva reaktion på 

media (2002:207). Semiotik har blivit kritiserat för att vara imperialistiskt och dess användare 

för att presentera sin forskning som en objektiv sanning, snarare än en subjektiv analys 

(2002:208). Vissa semiotiker tenderar att framhäva sina förutfattade meningar genom att 

plocka ut de exempel som passar deras undersökning bäst (2002:209). Viktigt att poängtera i 

denna uppsats är att semiotik inte går att forska om för att få fram ett helt omfattande resultat; 

tolkningarna präglas av kultur, individer och bakgrund, vilket innebär att semiotiken inte 

presenterar en absolut sanning av materialet den analyserar (2002:211).  
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Tidigare forskning 

Moderskap och film 

Kathleen Rowe Karlyn (2010) analyserar relationen mellan döttrar och mammor i kända 

filmer, som Titanic (1997) och Clueless (1995). Författaren Kathleen Rowe Karlyns analyser 

utgår från en feministisk vinkel och ifrågasätter hur mammor porträtteras, hur de osynliggörs 

eller framställs som ondskefulla. Ett Girlpower-tema som började förekomma på 1990-talet 

visades bland annat i form av emotionellt avlägsna mödrar i filmer. Karlyn menar även att den 

gamla kvinnan är näst intill osynlig i populärkultur och att mammor inte har något särskilt 

eller av vikt att säga (2010:11-13). Författaren (2010) jämför mammor i flera mainstream-

filmer och beskriver ett mönster där de är porträtterade genom döttrarnas ögon. Mammans 

personlighet existerar alltså inte utöver sin roll som mor i filmerna (2010:227,228). Barnens 

perspektiv ger ingen allsidig bild av hur mamman påverkats av sin egen ungdom i ett 

patriarkat, vilket färgar hur hon sedan uppfostrar sin dotter. Karlyn diskuterar hur bilden av 

moderskap påverkas av hur döttrars bilder av sina mammor representeras.  

På grund av västvärldens tryck på unga människor att vara individer för att 

lyckas, känner döttrar att de måste distansera sig själva från sina mammor, menar Karlyn 

(2010:28). De kan alltså inte identifiera sig med sin mamma eftersom de måste vara sin egen 

person. I kapitlet ”A Wicked powerful feminism” skriver Karlyn även om åldrande kvinnors 

roll (2010:239-243). Karlyn menar att ålder används som en kategorisering av människor, 

som kön eller etnicitet, först när personen är gammal. Kvinnor passerar gränsen till ”gammal” 

tidigare än män, vilket brukar vara definitivt när de passerat klimakteriet. Ålder i film 

separerar även goda och onda, där de unga är goda och äldre är onda. Att åldras i film, menar 

författaren (2010), kan också representera att tiden går och att karaktärer utvecklas (2010:239-

243). 

Kritik mot Disneys ideologier 

I antologin From mouse to mermaid: the politics of film, gender and culture (Bell, Haas & 

Sells, 1995) samlas essäer som täcker kritik mot Disney-institutionen från olika håll. Essän 

”Somatexts at the Disney Shop” av Elizabeth Bell pekar på problematiken som uppstår när 

tecknade filmer med kvinnliga protagonister huvudsakligen animeras och skrivs av män 

(1995:107). Bell poängterar att allt som syns i en animerad film är ett medvetet val av 
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filmskaparna (1995:108). Eftersom majoriteten av skaparna är män kommer detta färga av sig 

i karaktärerna de skapar. Kvinnliga karaktärer är baserade på en utgångspunkt från män och 

presenterar därför inte en kvinnlig syn. Kvinnans kropp och ålder i Disneyfilmer, menar Bell 

(1995), baseras på hennes roll i filmen; den kvinnliga protagonistens kropp tecknas utifrån 

ballerinors slanka former. Hon befinner sig i tonåren, på väg att bli vuxen, men inte där än. De 

ondskefulla kvinnorna är mitt inne i medelåldern, något som Bell (1995) beskriver som den 

perioden då kvinnor är som mest sexuellt befriade och auktoritära. De goda feerna och 

tanterna som vårdar och hjälper protagonisten är gamla, har passerat klimakteriet och är runda 

i formen. De är ofta en del av skämten och humorn i filmerna (Bell, Haas & Sells 1995:108). 

Om prinsessorna är tonåringar med inspiration från balettdansöser, är de onda 

kvinnorna hämtade från Film Noir-tropen Femme Fatale (1995:110,116). Femme fatale 

beskrivs som ”En kvinna som använder sin sexualitet som vapen, för att snärja den olycklige 

hjälten. Frasen kommer från franska och betyder ’olycksbringande kvinna’.” (Voodoo 

Film:2018). De onda kvinnorna har kurvor, halvöppna ögon och mörka färger. Medelåldern 

representeras här av farliga, osympatiska, opålitliga kvinnor. Bell beskriver animering av 

onda kvinnor som häxor med en liknelse till rovdjur som exempelvis vargar (1995:116,117).  

Där tonårsflickan i filmen lär sig att hennes plats i världen är en tyst, passiv roll, är den 

medelålders kvinnan den som har fått en enorm kraft som hotar och ruckar på samhället 

(1995:115,117). Den mäktiga, medelåldershäxan är alltså farlig och måste förgöras, vilket hon 

alltid blir i slutet av filmen (1995:118). Den goda tanten eller fen har passerat klimakteriet och 

presenteras därför som helt avsexualiserad och ofarlig (1995:119). Exempel som tas upp är 

feerna i Törnrosa. Att dessa karaktärer tar hand om ett barn som inte är deras biologiska 

avkomma menar Bell (1995) ska representera en genomgod, kvinnlig modersinstinkt, 

osjälvisk och uppoffrande.  

I ”Eighty-six the mother” av Lynda Haas diskuteras moderskap (Bell, Haas & 

Sells, 1995). Haas, som själv är mamma i skrivandets stund, beskriver mammarollen som att 

alltid vara tillgänglig för sina barn och deras behov, eftersom det är främst hon som har det 

vårdande ansvaret (1995:193). Vidare nämner Haas Sara Ruddick som förklarar att den 

kulturella förståelsen för vad en mamma är inte är taget ur blotta intet, utan har utvecklats ur 

det befintliga samhället. Haas (1995) förklarar att eftersom modern inte haft någon nedärvd 

makt att tala om i historien har hennes berättelse inte heller varit av vikt i sagor eller böcker 

(1995:196). Kvinnor som är mammor identifieras endast som mödrar och faller inom följande 

kategorier: Den döda, den onda, den goda eller den vars alla egenskaper reflekteras i dottern. 
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Haas (1995) menar att mammorna gör uppoffringar för att kunna vara vårdande och 

uppmuntrande för sina barn, vilket blir det enda de gör i filmen (1995:196).  

Teori 

I följande kapitel presenterar jag den teori jag använde för att analysera Gothel och Kalas 

moderliga egenskaper ur ett feministiskt perspektiv, nämligen semiotik. Jag tar upp binära 

oppositioner, denotation och konnotation, koder, myter och symbolik. Dessa termer arbetar 

jag sedan med under analysen för att utveckla och fördjupa. 

 

Semiotik 

Semiotik innebär ”studiet av tecken och teckensystem” (Lindgren 2009:62). Lindgren betonar 

att text i detta sammanhang betyder all form av verk som konsumenter av verket kan läsa av 

och tyda (detta gäller även bild) (2009:63). Det finns inte endast en betydelse av ett tecken, 

utan tolkningen av betydelsen kan skilja sig, både kulturellt och individuellt (2009:64). Enligt 

Roland Barthes (Lindgren, 2009) kan tecken bära på betydelser som tillhör en sorts ideologi 

som är särskilt stark i samhället. Ideologi betyder hur folket ser världen de lever i (2009:77).  

John Fiske (1990) förklarar att tecknens inneboende betydelser kan delas upp i 

två nivåer; Denotation och konnotation. Dessa termer etablerades av Roland Barthes (Fiske 

1990:117,118). Den första nivån kallas denotation, eller den uppenbara betydelsen av ett 

tecken, vilket är en betydelse som samtliga observatörer kan se (Lindgren 2009:83). 

Konnotation är det andra lagret av betydelse, där meningsskapande börjar ta form för 

observatören. Ett och samma tecken kan få olika betydelser beroende på hur läsaren skapar 

mening utifrån det (2009:84).  Alltså innehåller denotationen samma mening, medan 

konnotation skiljer sig mellan kulturer och även mellan individer i samma kultur. Konnotation 

finns även, till exempel, i sättet vi talar eller i de ordval vi gör (Fiske 1990:119).  

Binära oppositioner 

Ferdinand de Saussere menade att man kunde definiera ett tecken, inte utifrån vad det betyder, 

utan vad det inte betyder (Fiske 1990:67,68). Fiske (1990) introducerar det som Lévi-Strauss 

kallade för binära oppositioner, det vill säga ett slags förklaring av hur människor förklarar 

och förstår världen (1990:157).  
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”I ett perfekt binärt motsatsförhållande tillhör allting antingen kategori A 

eller kategori B, och genom att införa sådana kategorier i världen börjar vi 

förstå den: Kategori A betyder någonting enbart därför att den inte är 

kategori B. Utan kategori B skulle det inte finnas någon gräns mot kategori 

A och därmed ingen kategori A över huvud taget.” (Fiske 1990:157) 

Lévi-Strauss menade, enligt Fiske, att detta motsatstänk är mänskligt och är därför ett 

fenomen som sträcker sig igenom all kultur, oavsett var den börjar (1990:158). Det finns även 

anomalistiska kategorier som innebär att saker inte är varandras motsatser, utan befinner sig 

på en skala som visar olikheter mellan varandra (1990:159).  

Koder 

Fiske (1990) beskriver system för att kategorisera tecken, som han kallar ”koder” (1990:91). 

Koderna representerar den sociala kommunikationen, där betydelse härstammar från en 

bestämmelse av folk med gemensam kultur (1990:92). En sorts kod kan vara sättet en person 

säger en mening på, då tonläget kan påverka starkt vad personen menar (1990:98). Dessa 

sorters koder kallas framställande koder. Koderna gäller endast när kommunikationen pågår 

och fungerar som ett sätt att ge information om personens egenskaper, som personlighet, hens 

känslor, klasstillhörighet, med mera. Koderna berättar också om hur personen önskar förhålla 

sig till samtalspartnern (1990:94,95).  Alltså finns det aspekter i tonläge och kroppsspråket 

med information om personens karaktär och sinnesstämning. Exempelvis finns koder i två 

personer som skakar hand; Vem sträcker ut handen först? Hur hårt klämmer den ena handen? 

Ser de varandra i ögonen? Vad kan man avkoda av dessa detaljer? Varje detalj i kroppsspråket 

kan skapa en mening för den som observerar.  

Myter 

Fiske tar även upp myter i relation till semiotik (1990:121).  Barthes (Fiske 1990) använde 

ordet ”myt” i dess egentliga betydelse. En myt är ett verktyg för olika kulturer att förstå eller 

förklara världen. Myten är alltså inte vetenskapligt testade och bevisade teorier, utan en 

förklaring eller berättelse som upprepats ofta och av så pass många att den nästan upplevs 

som en sanning. Hur en kultur förklarar döden och vad som händer efter döden är exempel på 

en myt – gudarna i den grekiska mytologin tillhör just myter. Eftersom myter fungerar som en 

berättelse färgas dem av den tidens dominerande befolkningsgrupp och dess åsikter 

(1990:122). Kvinnor är naturligt vårdande och uppfostrande medan mannen har en 
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inneboende förmåga att försörja hushållet, enligt en myt som startades under 

industrialiseringen (Fiske 1990:123). Människor flyttade in till städer och bodde trångt på 

gatorna. Rika män kunde utnyttja den familjestruktur som arbetarklassen tvingades leva efter, 

nämligen att mannen arbetade och kvinnan stannade hemma. Eftersom dessa män hade mest 

makt kunde myterna som gynnade dem mest stärkas och leva vidare (1990:123).  Dessa myter 

om kvinnor och män förstärks genom att samhället förväntar sig att en person ska bete sig på 

ett sätt, beroende på vilket biologiskt kön de tillhör.  

Författaren Peg Streep (2015-02-25) beskriver i en artikel ur Psychology today 

myter om moderskap. Enligt Streep (2015) existerar myter i samhället som påstår att 

moderskap är helt instinktivt, att det innebär ovillkorlig kärlek och att mammor formar starkt 

band med sitt barn direkt och problemfritt. Streep (2015) menar att dessa påståenden är just 

myter. Även Amy Johnson-Grass listar olika myter som hon menar stressar kommande 

mammor (Health Foundations Birth Center: 2015-08-04). Johnson-Grass (2015) berättar att 

många tror på att mammor formar starka band med sina barn direkt och instinktivt eller att 

mammor som fokuserar på sig själva ibland inte tar hand om sina barn. Hon menar dock att 

dessa myter inte stämmer, utan att mammor sätter väldigt stor press på sig själva att vara 

perfekta mammor och att myter om instinktivt moderskap inte stämmer för alla kvinnor. 

Johnson-Grass (2015) poängterar även att det är en myt att mammor tycker om sina barn hela 

tiden. 

Symboler 

Symboler är en annan form av avläsning av bilder som Barthes tog upp (Fiske 1990:125). En 

symbol är ett tecken som utöver sin denotativa betydelse kan skapa en annan mening, tack 

vare att kulturen flitigt har använt tecknet i denna bemärkelse. Fiske använder en Rolls Royce 

som exempel, vilken han menar kan betyda att ägaren till bilen i sammanhanget är välbärgad 

(1990:125). En symbol kan även vara en skylt, exempelvis skyltar som förekommer i trafiken. 

Analys 

Analysen av Kala och Gothel är uppdelad efter semiotiska begrepp: koder, symbolik, myter 

och binära oppositioner. Utifrån begreppen undersöker jag de moderliga egenskaperna hos 

Kala och Gothel. Jag undersöker även deras roll i filmerna. 
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Kala och Gothel som koder 

I det här avsnittet behandlar jag semiotiska koder utifrån det som skrivits tidigare i texten, 

nämligen att en kod innehåller olika signaler som i sig skapar en mening eller förståelse hos 

personen som avkodar den. Koder kan finnas i sättet en person talar och rör sig i en 

konversation. Betydelserna i koder kan även berätta hur personer i en konversation förhåller 

sig till varandra, exempelvis om de tycker om varandra eller om det finns en maktskillnad 

mellan dem (Fiske 1990:94,95). Genom att titta närmre på hur en karaktär talar, eller hur den 

rör sig, kan man läsa av vad dessa koder säger om personen. Detta är just vad jag ska göra i 

detta avsnitt. 

Kalas kroppsspråk visar på att hon är en trygg person som vill att Tarzan också 

ska vara trygg. När hon tar med honom till gorillaflocken håller hon honom nära sitt bröst, 

särskilt när Kerchak ställer sig emot henne. Under vardagsscenen tror Kala att Tarzan har 

försvunnit; hon rafsar mellan löven och hennes röst är panikartad, tills Tarzan dyker upp och 

skrämmer henne. Då börjar hon genast le och skratta. Hennes tidigare stressade kroppsspråk 

är borta och nu framställs hennes kroppsspråk (en ickeverbal kod) som lugn och trygg. När 

Tarzan är vuxen fortsätter han att försöka skrämma henne, vilket tyder på att de har en lekfull 

relation till varandra. Kala vänder sig inte om, vilket kan tolkas som en trygg gest, eftersom 

hon inte behöver försäkra sig om var Tarzan är, till skillnad från den förra vardagsscenen. När 

Tarzan sätter sig mittemot henne tar han en av frukterna hon har plockat, vilket jag uppfattar 

som att han är avspänd; Barn som tar mat från sina föräldrar är avspänd och är inte rädd för 

dem. Det jag läser av i denna gest är att det inte finns någon fråga i hans kroppsspråk. Han vet 

att han kan ta vad han vill av Kala, eftersom hon är hans mamma och tillåter det. Gesten är 

inte spänd; han försöker inte provocera genom att ta maten, utan vet att det är okej.  

I frigörelsescenen är Kalas röst tystare än vanligt, men lika vänlig som den varit 

i tidigare scener. När Tarzan kommer ut ur kojan med kostymen på sig vänder hon sig bort 

och börjar gråta – jag upplever att personer som vänder ansiktet till när en emotionell stund 

uppstår inte vill visa sina känslor. De kramar om varandra medan Kala gråter – en gest som är 

typiskt mänsklig men som Kala utövar ändå. Till skillnad från tidigare scener, när Kala fått ta 

hand om Tarzan, har rollerna vänt och det är Tarzans tur att trösta och lugna henne istället. 

Denna gest blir en kod för hur deras relation skiftat, då Kala inte längre kommer kunna 

skydda honom, eftersom han lämnar sitt barndomshem och blir vuxen. Sammanfattningsvis 

tyder koderna mellan Kala och Tarzan på att deras relation är kärleksfull och lekfull. Det finns 
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en emotionell trygghet hos båda två, där Kala befinner sig nära Tarzan, som en trygg hamn i 

ett stormigt hav. Kalas motvilja att visa sina negativa känslor, som sorg eller rädsla, visar på 

hur gärna hon vill upprätthålla bilden av sig själv som trygg.  

 

 

Bild 10 och 11 Kala gråter och Tarzan torkar tårarna. De kramar om varandra. 

 

Som jag gjort med Kala, undersöker jag Gothels kroppsspråk, tonläge och närhet 

till Rapunzel för att avkoda vad dessa koder säger om hennes egenskaper. Gothels röst är 

melodiös och ljus. När hon rör på sig är hon teatralisk; hennes händer viftar och hon sveper 

med sin kappa och klänning. Tonläget och kroppsspråket signalerar till tittaren att hon vill ha 

fokus på sig själv, att hon är medveten om att hon får uppmärksamhet. Hennes kropp och 

ansikte utstrålar sexualitet och kodas som en Femme Fatale, precis som Bell (1995) beskriver 

att de onda kvinnorna i Disneyfilmer brukar porträtteras som. Gothel rör främst vid Rapunzel 

genom gester mot hennes huvud; hon klappar henne på huvudet eller kinden och petar henne 

lätt på nästippen med pekfingret. Dessa gester kodas som nedlåtande och tyder på en stor 

åldersskillnad, där personen som mottar dessa gester är betydligt yngre. Speciellt när Gothel 

nyper i Rapunzels kind upplever jag hennes gester som betydligt äldre än hennes visade ålder. 

Kindnyp känner jag igen som en kulturell kod för något som äldre damer gör mot barn och 

klappar på huvudet som ett sätt att förminska den andra personen. 

 

Bild 12 Gothel nyper Rapunzel i kinden. Bild 13 Gothel klappar henne på kinden och drar undan 
handen så snabbt att det ser ut som en örfil. 
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Kroppsspråk och gester är mycket lika mellan Gothels låtar, men där den ena spelas i dur 

(glatt) och där Gothel sjunger ”snällt” mot Rapunzel, kodas rösten i den andra låten som 

betydligt mer hotfull. Gothels ansikte är inte snällt längre, utan hårt. Rösten är också hårdare 

och klapparna är snarare våldsamma än kärleksfulla.  

I frigörelsescenen används de koder som Gothel och Rapunzel signalerat för att 

visa hur deras relation håller på att förändras. Här är Rapunzel och Gothels röster hårdare och 

argare, eftersom Rapunzel nu känner till Gothels hemlighet. Tonläget är rasande, vilket skiljer 

sig från hennes ljusa och svaga röst i tidigare scener med Gothel. Gothels ansikte och kropp 

ändras beroende på Rapunzels ton mot henne; Hon gestikulerar inte längre med händerna när 

Rapunzel blir arg, utan hon står rakt med händerna längs sidorna och talar med en mörkare, 

mer bestämd röst. Gothel försöker försonas genom att klappa Rapunzel på huvudet, som hon 

gjort tidigare i filmen, men för första gången stoppas hon. När Gothel använt dessa gester 

tidigare har det varit med en nedlåtande ton, som jag uppfattar som ett sätt för henne att 

påminna Rapunzel om att hon är mamman och därför den som bestämmer. Nu däremot håller 

Rapunzel fast i Gothels handled och berättar att hon aldrig kommer få använda hennes hår 

igen. Där Rapunzel tidigare passivt har tillåtit Gothels beröringar berättar denna 

mönsterbrytande gest om att Rapunzel inte längre är beroende av sin mamma. Gothel och 

Rapunzels kroppsspråk och tonlägen under filmen signalerar till publiken att båda två har, likt 

Tarzan och Kala, en invand jargong. Gothel får sitt utrymme och Rapunzels uppmärksamhet, 

en stjärna på scenen. När Rapunzel slår sig fri försvinner uppmärksamheten, all kärlek och 

beundran som hennes dotter tidigare gett henne.  

    

 

Från övre vänstra hörnet:  

Bild 14 Sångscenen del 1. Gothel 
klappar Rapunzel på huvudet. 

Bild 15 Sångscenen del 2. Gothel 
klappar Rapunzel på huvudet. 

Bild 16 Frigörelsescenen. Gothel 
försöker klappa, men Rapunzel tar 
tag i hennes handled. 
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Kala och Gothel som symbolik 

Symboler är tecken som ser ut på ett sätt, men som har en annan betydelse. Att använda 

symboler är ett sätt att förklara händelser i filmer, som med Fiskes exempel på en dyr bil 

(1990:125). Filmen kan alltså etablera en persons ekonomiska ställning genom en visuell 

symbol som publiken kopplar till rikedom, snarare än att en karaktär säger ”Jag är jätterik”. I 

detta avsnitt kommer jag undersöka vilka symboler som används för att underförstått förklara 

Kala och Gothel som mödrar. 

I del två av vardagsscenen är den tydligaste symbolen just när Tarzan och Kala 

delar på maten som Kala plockat. Att äta mat tillsammans kan läsas som en symbol för 

gemenskap eller en brygga mellan kulturer, vilket är vad Tarzan och Kalas relation står för, på 

ett sätt. Tarzan och Kala har byggt en nära relation trots att de är så olika; de har hittat 

aspekter hos varandra som de känner igen hos sig själva. Maten kan vara ett sätt att återkoppla 

med varandra och socialisera.  

 

Bild 17 Tarzan tar en av 
Kalas frukter och sätter 
sig för att äta 
tillsammans. 

 

 

 

 Hjärtat är en vanlig kulturell symbol som står för kärlek, värme och empati, 

vilket träder fram genom filmen på olika ställen, till exempel när Kala försöker förklara för en 

ledsen Tarzan att de båda har hjärtan och att de därför är likadana [00:22:25]. Eftersom de är 

olika arter är de till synes mycket olika, men genom hjärtat som symbol kan de hitta en 

gemensam nämnare mellan varandra. Även Kalas sång ”You’ll be in my heart” berättar om 

hennes moderliga känslor för Tarzan genom att sjunga om hjärtat. Melodin till denna låt dyker 

upp under emotionella scener i filmen och symboliserar på så sätt Kalas moderliga kärlek. 

Låten är mjuk, varm och stilen påminner om vaggvisor. Oavsett hur vuxen Tarzan är, kommer 

Kala se honom som hennes lilla bebis som hon hittade i trädkojan. Kala och Tarzan har alltså 

ett kärleksfullt band mellan varandra vars betydelse förhöjs i den här låten. Tarzan sover nära 

Kala som barn, vid hennes hjärta. När de säger farväl till varandra i frigörelsescenen förklarar 
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Tarzan att hon alltid kommer vara hans mamma och hon svarar att han alltid kommer finnas i 

hennes hjärta. Hjärtat är alltså symbolik för hennes kärlek till honom.  

Ljuset är i Tangled en symbol för friheten och kunskapen om omvärlden som 

Gothel berövat Rapunzel. Ljus strömmar in via fönstret som Gothel kommer och går genom. 

När hon kommer hem under vardagsscenen blockerar hon solljuset för Rapunzel. Vid första 

sångtillfället utnyttjas ljuset och mörkret för att Gothel ska manipulera Rapunzel. Tornet är 

kolsvart och skrämmande, förutom när Gothel låter ljuset komma in, då hon är säker på att 

Rapunzel är rädd för att lämna tornet. Rapunzel får alltså bara det ljus, eller den frihet, som 

Gothel tillåter. När Gothel sjunger för andra gången försvinner det varma ljuset från brasan i 

tidigare scen successivt. Dimman omkring dem symboliserar Gothels otäcka försök att dra 

undan Rapunzel från ljuset och upplysning. Å andra sidan kan Gothels kontroll av ljuset även 

symbolisera hennes försök att skydda Rapunzel, något som mammor alltid försöker göra, 

anser jag. Ljuset kan, från Gothels perspektiv, även vara en symbol för verkligheten som 

mammor till slut behöver släppa ut sina barn i. Även om hennes motiv upplevs som enbart 

själviska i filmen tror jag att det finns en orolig kärlek till barnet som också motiverar Gothel 

att kontrollera Rapunzel. Då Rapunzels hår lyser när hon sjunger och låter den helande kraften 

verka skulle man kunna säga att Rapunzel är Gothels ljus, både symboliskt och bokstavligt 

talat. Gothel vet att hennes liv är över om hennes dotter lämnar henne, vilket gör att hon håller 

ett krampaktigt tag om henne. Fram tills frigörelsescenens slut finns en underliggande kärlek 

som gör att Gothel inte enbart agerar som en ondskefull skurk, utan som en överbeskyddande 

mamma.  

  

Bild 18 Gothel kommer in genom fönstret. Bild 19 Gothel sjunger, omgiven av dimma och skugga. 

 

Sammanfattningsvis berättar symboliken i filmerna om mammornas 

förhållningssätt till sin uppfostran. Där Kala delar med sig och låter Tarzan utvecklas fritt, 

kontrollerar Gothel Rapunzels frihet och utveckling. Kalas främsta symbol är hjärtat, som 

symboliserar hennes kärlek till Tarzan, medan Gothels symbol är ljus och mörker. En stor 
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skillnad på vad dessa symboler berättar är att Kalas symbol handlar om hennes behov av att 

hennes son ska växa upp och vara lycklig och frisk, medan Gothels symbolik berättar att 

hennes motiv är själviska. 

Kala och Gothel som myter 

En myt är en förklaring av världen utifrån en dominerande ideologi inom en kultur. Exempel 

på myter är religioners förklaringar av döden och livet, eller västvärldens syn på män och 

kvinnors olikheter. I den här delen undersöker jag vilka myter som Disney presenterar, 

omedvetet eller medvetet, i filmerna, baserat på myter från olika artiklar. Dessa myter kan 

hjälpa till att förklara hur den västerländska kulturen syn på moderskap kan ha hjälpt att forma 

moderskapet i Tarzan och Tangled. 

I Tarzan sträcker sig myter om kvinnors vårdande egenskaper även över arter, 

då Kala presenterar en instinktiv moderlighet. Eftersom Kala presenteras som en god mamma 

antas hennes karaktärisering av moderskap vara ett slags ideal. Hennes beteende som mamma 

liknar många myter från det Streep (2015) beskriver som myt i ”A Mother's Love: Myths, 

Misconceptions, and Truths”. Kala får ett starkt band till Tarzan direkt och hennes vård av 

honom blir instinktiv, trots att de tillhör olika arter. Det finns dock en del svårigheter som 

uppstår, eftersom hon trots allt vårdar ett barn från en helt annan art. Detta resulterar ändå 

aldrig i ett tvivel på om hon verkligen gjort rätt val att uppfostra honom. Hennes moderliga 

instinkt får henne att lägga tid och energi på att Tarzan ska få det så bra som möjligt i livet. 

Kala har en partner, men hon verkar inte ha något eget romantiskt eller sexuellt intresse under 

filmens gång. Hennes liv kretsar kring Tarzans välmående, vilket jag tolkar från att filmen 

endast visar Kala i relation till antingen Kerchak eller till Tarzan och människorna. Hennes 

egen sexualitet eller sensualitet mot sin partner existerar inte i filmen.  

Under vardagsscenen sätter Kala ord på en myt som jag själv har hört mammor 

uttala och som liknar det som även Gothel påstår. ”I’m your mother, I know everything”, 

säger hon när Tarzan undrar hur hon kunde veta att det var han som smög sig bakom henne. 

Som mamma till en människa i den farliga djungeln måste hon ha koll på allt, för att se till att 

Tarzan är skyddad. Denna visdom verkar hon dock inte besitta under första delen av 

vardagsscenen, när hon vaknar upp utan att finna Tarzan bredvid sig och panikslaget börjar 

leta efter honom. En moderlig typ får inte visa negativa känslor, som sorg eller rädsla, för 

barnet. Hon vill visa upp en bild av sig själv som helt stabil och pålitlig för sitt barn. 
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Gothel följer inte de myter om goda mammor som Kala gör. När en kvinna inte 

har en vårdande personlighet eller om hon inte stannar hemma med barnen går hon emot den 

naturaliserade myten om hemmafrun som glatt balanserar arbetslivet och livet som förälder. 

Gothels omoderliga personlighet etableras alltså genom att inte följa myten om mammor som 

sköter hem och hushåll. Hon har lämnat Rapunzel ensam, förmodligen hela natten eftersom 

Rapunzel är själv på morgonen. Hon visar sig vara upptagen av sitt utseende och försöker hela 

tiden flytta uppmärksamheten i ett rum till sig själv. Hon är en moder som sätter sig själv 

först. Kvinnor i Disneyfilmer som visar sig ha kontrollen över sin egen sexualitet brukar vara 

onda eller moraliskt avvikande (Bell, Haas & Sells,1995). Gothel visar även en irritation mot 

Rapunzel, exempelvis att Rapunzel mumlar när hon blir nervös [00:11:47]. Till skillnad från 

Kala så döljer inte Gothel sina negativa känslor, utan visar dem klart och tydligt för sin dotter. 

Där Kala upprätthåller myter om goda mammor som lever sina liv för att ta hand om sina 

barn, går Gothel emot dem. 

Kala och Gothel som binära oppositioner 

För att återkoppla till Levi-Strauss teori om binära oppositioner (Fiske 1990) ställer jag 

Gothel och Kalas egenskaper mot varandra som oppositioner, eftersom den ena representerar 

en ”dålig” mamma och den andra en ”god” mamma. Eftersom Gothel är antagonisten och 

kodas som ond i berättelsen påstår jag att hon representerar en dålig modersfigur, medan 

Kala, som betraktas som god i Tarzan representerar en god modersfigur. Gothel kan beskrivas 

som en dålig mamma utifrån att hon inte besitter de moderliga egenskaper som Kala 

presenterar, och tvärtom kan Kala beskrivas som en moderlig figur eftersom hon inte beter sig 

som Gothel. Följande jämförelser är uppdelade i underrubriker, där egenskapen som Kala 

besitter står åt vänster och Gothels åt höger. 

 

Ålderslös – ålderfixerad 

Med ”ålderslös” menar jag att Kalas ålder är otydlig och förändras inte fysiskt under filmens 

gång; trots att Tarzan åldras från bebis till vuxen finns inga tecken på att Kala blivit äldre. 

Hennes kropp och ansikte är konstant och därför osynliggörs hennes åldrande, vilket innebär 

att filmen inte låtsas om det faktum att hon, eller kvinnor, blir äldre. Hon är lika rörlig och 

talar med samma röst i början av filmen som i slutet av filmen. Trots att hon onekligen blir 

äldre verkar hon vara lika livfull som tidigare och verkar inte tänka på sitt eget åldrande över 

huvud taget. Hon ser naturligt ung ut. 
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 Gothels ålder står i centrum i Tangled. Hon kan inte undvika sin kropps 

åldrande, att hennes hår blir grått och hennes ansikte ihopsjunket. Till och med hennes röst är 

annorlunda när hon blir gammal. Så länge hon ser ung ut är hon en mamma som verkar vilja 

sitt barn väl, även om hon är överbeskyddande. När hennes egentliga ålder träder fram blir 

hon elakare. Att hon är besatt av sin egen ungdom, exempelvis när hon undersöker sig själv i 

spegeln, är inte presenterat som en kritik mot samhället där kvinnor inte tillåts åldras. Snarare 

upplevs hennes åldersfixering som ett negativt personlighetsdrag. Antingen åldras hon 

naturligt och blir en oälskad, ond gammal kvinna, eller så håller hon uppe sin ungdomliga 

fasad och upplevs som oäkta av publiken, som vet att hon egentligen är gammal. Eftersom 

hennes personlighet inte är osjälvisk eller vårdande kan hennes åldrande jag inte tillhöra 

kategorin ”Goda tanten” som Bell beskrev (1995:119).   

 

Osjälvisk – självisk 

Kala vill att Tarzan ska vara lycklig och är redo att offra sin egen lycka för hans. När han vill 

följa med människorna men inte vill göra valet själv gör hon det lätt för honom genom att visa 

att han tillhör människornas värld. Detta gör hon utan hänsyn till sina egna känslor. I slutet av 

scenen accepterar hon att hon inte kan hålla kvar honom hos sig, trots att det gör ont. Hon 

accepterar denna del av moderskapet, att viga flera år av sitt liv åt att uppfostra ett barn som 

sedan kommer lämna henne. Gothel å andra sidan berövar Rapunzel hennes frihet för sin egen 

lyckas skull, utan en tanke på att hon offrar Rapunzels lycka. När Rapunzel ber om att få 

vandra utanför tornet gör Gothel allt hon kan för att stoppa henne, trots att hon gör Rapunzel 

illa. Hon beter sig martyriskt och suckar, ”Great, now I’m the bad guy”. Ett av hennes sätt att 

kontrollera är att ge sin dotter dåligt samvete. I sångscenen del 1 sjunger hon om allt farligt 

som kan hända Rapunzel i ett försök att hålla kvar henne så hon inte blir skadad, vilket skulle 

kunna betyda att hon är en överbeskyddande mamma. Även om det presenteras som ett 

ondskefullt drag av Gothel att kontrollera Rapunzel finns det en realistisk sida av beteendet 

som berättar om hur rädd en mamma kan vara för att hennes barn ska skada sig.  

 

Avsexualiserad –sexuell 

Rapunzel, Gothel och Kala representerar alla tre de kvinnliga karaktärerna som Bell (1995) 

beskriver: Den unga och passiva ballerinan, den medelålders, sexuella antagonisten samt den 

bredhöftade, avsexualiserade och vårdande kvinnan som passerat klimakteriet (1995:108). 

Kalas kropp är, som Bell beskriver de äldre Disneykvinnorna, avsexualiserad. Hennes ansikte 
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är fortfarande vackrare än de andra mammorna i filmen, vars näsor är stora och ansikten 

långa. Hennes kropp är tydligt kodat som gorillaliknande, trots att hennes ansikte har 

mänskliga uttryck och ögon. Hon har en partner, men det syns inga tecken på att de två umgås 

intimt förutom i början av filmen, när deras gorillaunge dör. Kala presenteras som en person 

utan sexuella begär eller åtråvärdhet. Detta, anser jag, beror på det faktum att hon ska 

föreställa en gorilla, som dessutom är en mamma. Sexualitet hos en mamma kan vara 

kontroversiellt att visa, vilket jag tror förklarar att hennes kropp förblir mer likt ett djurs, 

snarare än ett förmänskligat djurs kropp med kvinnliga kurvor. Som karaktär är hon mamma 

först och främst, på bekostnad av hennes egen individualitet och sexualitet. Kvinnliga djur i 

Disneyfilmer med en så kallad Sex appeal är däremot inget som Disney har undvikit tidigare 

(se nedan). 

   

Bild 20-22 Exempel på sexualiserade kvinnliga djur i tidigare Disneyfilmer. Från vänster: The fox and 
the hound (1981), Bambi (1942), Hercules (1997). 

 

Gothel däremot klär sig sexuellt och visar att hon bryr sig om sitt utseende. 

Hennes Femme Fatale-stil beskriver en kvinnlig karaktärstyp som förlitar sig till sin 

attraktivitet hos män, exempelvis när hon övertalar två skurkar att hämnas på Flynn Rider 

(00:51:28). Hennes ungdomliga utseende är därför det mest kraftfulla vapen hon har. Hennes 

användning av blomman härstammar inte från en önskan om evigt liv, utan en önskan av att 

se ung ut för alltid. Det första hon gör när hon kommer hem under vardagsscenen är att se sig 

själv i spegeln och undersöka hur många skavanker hon har. Den sexuella energin trappas ned 

ju äldre hon blir. Gothel representerar även den gamla kvinnan i sin film, kvinnan vars 

synlighet är minimal i media och vars kraft i berättelsen kan vara enorm om hon får ta plats 

(Karlyn 2010:11, 12, 239 - 243). En viktig sak att poängtera angående båda mammornas 

utseende gäller det som tidigare berörts av Elizabeth Bell (1995), nämligen att 

animationsavdelningen oftast består av män, vilket påverkar de medvetna och omedvetna 
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valen som tecknarna gör. Ett citat från chefen för animeringen till Frozen (2013) påstod att 

det var extra svårt att animera kvinnliga karaktärer, eftersom de måste se snygga ut, samtidigt 

som de ska visa känslor. Detta påstående har fått stor kritik efter publicering, eftersom det 

visar på hur kvinnliga karaktärer förväntas se ut i animerade filmer – snygga, först och främst 

(Huffington post:2013-09-10).  

 

Sammanfattning 

Av dessa rubriker att döma kan man se tydliga kontraster mellan mammorna. Kala har fått de 

egenskaper som uppfattas som positiva hos en mamma och Gothel tvärtom. Samtidigt är det 

intressant att se närmre på varför egenskaperna upplevs som dåliga eller bra. Att Kala lägger 

sin tid och uppmärksamhet på sitt barn verkar vara positivt för Tarzan, men å andra sidan får 

hon inget eget liv, vare sig med sig själv eller med partner och vänner. Gothel däremot 

presenteras negativt för att hon fokuserar på sig själv, eftersom det når en extrem där hon inte 

lägger tillräckligt med tid på Rapunzel. 

Slutsats 

Vilka egenskaper knyts till moderskap hos Disneymammorna Kala och Gothel? 

En bra moder bör vara som Kala – god, vårdande, uppoffrande och ha naturligt ungt utseende 

utan att visa att hon försöker dölja sitt åldrande. Kalas karaktär får inte plats att fundera kring 

sitt eget åldrande och hon blir ålderslös. Hon är mamman vars godhet och kvinnliga instinkt 

givit henne ett ansikte och en kropp som inte åldras på film. Eftersom hon inte åldras behöver 

hon inte heller lägga tid på vad åldrandet innebär. Gothel däremot är självupptagen, 

åldersfixerad, manipulativ och överbeskyddande. Hon har dock många drag som kan kännas 

igen hos verkliga mammor, vilket regissörerna förklarade var meningen, när de intervjuades 

av Bill Desowitz (Animation world network:2010-11-18).  

Följande exempel visar tydligt att karaktärerna besitter mycket olika egenskaper; 

Där Kala offrar sin lycka för Tarzans skull, gör Gothel allt i sin makt för sin egen lycka. Där 

Kalas åldrande, sexualitet och identitet utanför moderskap suddas ut, ligger Gothels i fokus. I 

sin helhet tyder skillnaderna på att Kalas karaktär förminskas till en moderlig roll som är där 

för att stötta sin son, medan Gothels roll i filmen existerar för att motverka Rapunzel, 

samtidigt som hennes karaktär är en moder.  
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Vad säger denna modersgestaltning om mödrars funktion och närvaro i en Disneyfilm? 

Bilden av moderskapet som Kala presenterar visar att man måste offra sitt eget liv för att 

uppfattas som en bra mamma. Man måste ägna sin tid åt att barnen har det bra, tills man inte 

har ett eget liv eller en egen identitet. En sämre, eller mer komplex moder beter sig som 

Gothel. Rapunzels första steg in i verkligheten utanför tornet innebär att Gothel genast börjar 

åldras, därför vill hon inte släppa ifrån sig sin dotter. Denna symbolik är i sig en intressant 

kommentar på moderskap; När mammor lagt decennier på att skydda och vårda sitt barn 

lämnar barnet henne, ungefär 20 år äldre. Då ålder är en faktor som samhället använder för att 

döma kvinnor spelar detta givetvis en stor roll för många kvinnor vars barn vuxit upp. Även 

om Gothel blir otvivelaktigt ond mot slutet, när hon börjar åldras, besitter hon egenskaper i 

början som påminner om verkliga, kärleksfulla mödrar, om än extrema. Hon skyddar sitt barn 

från faror utanför tornet, ger henne målarfärg och böcker, vilka syns i bakgrunden i tornet. 

Hon ger henne även kärlek verbalt, genom att säga att hon älskar henne, och genom 

kroppskontakt.  

Sammanfattningsvis kan signalerna som Kala och Gothel presenterar berätta om 

hur Disney gestaltar kvinnor i allmänhet, nämligen ur ett manligt perspektiv (se Bell, Haas & 

Sells:1995) där ålder, skönhet och den instinktivt vårdande personligheten står i fokus hos 

kvinnorna. Gemensamt för dessa mammor är att deras roller i filmerna främst kretsar kring 

barnen. Även om det insinueras att Gothel har ett liv utanför tornet får publiken aldrig reda på 

vad hon gör. Kalas liv handlar om att hålla Tarzan borta från Kerchak eller se till att han växer 

upp i en trygg miljö, men publiken får inte veta mer av hennes liv före moderskapet.  

I Tarzan och Tangled har Disney fångat två väldigt olika mammor som visar till 

viss del att moderskap är komplext, fyllt av smärtor och kamp, och kräver mer än tid från 

mammorna i fråga. Samtidigt använder sig Disney, medvetet eller omedvetet, av stereotypa 

bilder av mammor för att förklara vad moderskapet innebär.
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