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Abstrakt 

Johanna Andersson och Anna-Lotta Larsson: Havet är djupt: En komparativ analys av H.C. 

Andersens och Disneys Den lilla sjöjungfrun (2018). Självständigt arbete, svenska avancerad 

nivå, inriktning f-3, 15 högskolepoäng. Institutionen för humaniora, utbildnings- och 

samhällsvetenskap. 

 

Uppsatsen analyserar de adaptioner och/eller de transformationer som skett mellan H.C. 

Andersens saga Den lilla sjöjungfrun till Walt Disneys filmatisering av Andersens saga, med 

fokus på intrigerna och karaktärerna. Syftet med denna uppsats är att, genom en komparativ 

analys, få syn på hur intrigerna och karaktärerna framställs i de båda versionerna. Bland annat 

användes Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlssons (1999) och Maria Nikolajevas (2004) 

för att får större förståelse till karaktärsanalyserna. Analysen visar att stora adaptioner och en 

del transformationer främst Disneys egen form av transformation, Disneyfication, har skett 

från sagan till filmen, både när det kommer till intrigen och karaktärerna.  

 

Nyckelord: Walt Disney, Disney, H.C. Andersen, Den lilla sjöjungfrun, Adaption, 

Komparativ analys, Jämförelse, Saga till film, Saga, Film, Karaktärer, Intrig 
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1. Inledning  

Många barn och vuxna i världen vet vad en Disneyfilm är, men många vet kanske inte att de 

flesta är baserade på gamla sagor. När en film baseras på en gammal saga, kallas den typen 

av anpassning för adaption. Detta är någonting som språkvetarna Phyllis Frus och Christy 

Williams (2010) skriver i sin bok Beyond adaptation: essays on radical transformations of 

original works (s. 7). Just den saga som vi har valt att basera vårt arbete på, Den lilla 

sjöjungfrun, är skriven av H.C. Andersen för över 150 år sedan, 1837. The Walt Disney 

Company har sedan gjort en filmatisering av Den lilla sjöjungfrun, som kom ut 1989. I detta 

arbete kommer vi att jämföra sagan och filmen med varandra. Anledningen till varför vi 

valde att jämföra dessa två verk är att vi älskar och är uppvuxna med Disneyfilmer och 

dessutom var vi inte bekanta med H.C. Andersens version av sagan. Eftersom ingen av oss 

hade läst sagan innan så kände vi att vi kunde läsa den utan några tidigare åsikter och 

uppfattningar om den, vilket vi ansåg var en fördel för arbetet. En annan anledning till vårt 

val av saga var att vi ser den som potentiellt användbar och givande för att arbeta med några 

av de kunskapskrav som lågstadieeleverna har i svenskämnet. I den reviderade läroplanen 

från 2017 (Lgr 11) står det skrivet, under det centrala innehållet i svenska för årskurserna 1-3, 

att elever ska få kunskaper om "Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider 

och skilda delar av världen." (Skolverket 2017, s. 253). Denna punkt i kunskapskraven berörs 

eftersom sagan är en berättande text och är skriven under en annan tid. Eleverna ska 

dessutom känna till en berättande texts uppbyggnad och att en saga består av en inledning, 

händelseförlopp och en avslutning (Skolverket 2017, s. 254), vilket de får göra om de arbetar 

med en saga. Då vi jämför sagan med en film så berör vi också punkten, "Texter som 

kombinerar ord och bild" (Skolverket 2017, s. 254), som eleverna ska känna till. 

 

H.C. Andersen är en av världens mest kända författare. Även detta är någonting som går att 

koppla till kunskapskraven då eleverna ska känna till ”Några skönlitterära barnboksförfattare 

[...]” (Skolverket 2011, s. 254). 	

 

1.1 Syfte   

Syftet med denna uppsats är att lyfta fram de adaptioner och/eller de transformationer som 

har skett från Den lille Havfrue av H.C. Andersen (översatt till svenska under titeln Den lilla 

sjöjungfrun av Karl Johan Backman, 1877) till Walt Disneys filmversion The Little mermaid 
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(1989). För att få fram de adaptioner och/eller transformationer som skett har vi jämfört och 

undersökt de likheter och skillnader som finns mellan de båda verken. Vi har främst fokuserat 

på hur karaktärerna framställs i de båda verken och jämfört dem med varandra. Intrigen 

ligger också i fokus, här har vi främst analyserade två viktiga scener från verken för att sedan 

jämföra dem med varandra. I slutet av arbetet kommer vi diskutera hur en saga och en film 

kan användas i relation till varandra i undervisningen. 

  

1.2 Frågeställningar  

• Vilka adaptioner och/eller transformationer har skett från H.C. Andersens saga till 

Disneys film? Hur gestaltas intrigen och karaktärerna? Vilka likheter och skillnader 

finns mellan sagan och filmen?	

• Hur kan en saga och en film användas i relation till varandra i undervisningen för 

elever i grundskolan? 	

    

1.3 Disposition  

I denna uppsats kommer vi först att redogöra valet av vårt primärmaterial. Därefter kommer 

Teori och metod, där vi går igenom våra teoretiska utgångspunkter och de metoder och 

tillvägagångsätt vi har använt oss av i detta arbete. Sedan kommer avsnittet Tidigare 

forskning. Efter Tidigare forskning finns Bakgrunden. I Bakgrunden beskriver vi genrerna 

konstsaga och folksaga, författarna presenteras och sammanfattningarna av primärmaterialet 

avslutar avsnittet. Därefter följer Analysen av arbetet, där går vi igenom karaktärerna först för 

att sedan skriva om två utvalda scener. Vi avslutar med Diskussion, där vi först diskuterar 

analysens resultat, sedan kopplar vi arbetet till hur det kan användas i undervisningen i 

skolan. Avslutningsvis diskuterar vi vad som skulle kunnat göras annorlunda. 

 

2 Val av primärmaterial 

Vi har valt att analysera den svenska översättningen av H.C. Andersens saga Den lille 

havfrue (1837). Den svenska versionen som vi har valt är översatt av Karl Johan Backman 

1877, vilket också är den äldsta översättningen vi har kunnat hitta. Vi gjorde ett medvetet val 

att försöka hitta den äldsta översatta versionen, för att den förhoppningsvis skulle vara så lik 

originalet som möjlig
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Vi valde även att analysera den svenska översättningen av Disneys originalfilm The Little 

Mermaid (1989) med svenskt tal. Filmen är producerad av The Walt Disney Companys 

dotterbolag Walt Disney Productions och den kom ut år 1989 på engelska. Filmen är baserad 

på förlagan Den lille havfrue. Den svenska utgåvan av filmen kom år 1990 och översattes 

från engelska till svenska av bolaget VK Barnfilm Animation (Svenska filmdatabasen). 

Filmen är 1 timme och 23 minuter lång och webbsidan IMDB klassar den bland annat som 

familjefilm, musikal och animation   

 

Vi har valt att analysera de svenska versionerna av verken och vi är medvetna om att 

översättningar i olika hög grad kan skilja sig från originalspråket. Det kan bli fel och/eller 

missvisande budskap, exempelvis har vi själva uppmärksammat att låttexterna skiljer sig åt 

mellan den engelska och den svenska versionen av filmen. Litteraturvetaren Hans Holmberg 

(1988) skriver i sin bok Från prins Hatt till prins Mio: om sagogenrers utveckling, att 

Andersens verk borde läsas på det språket som han skrivit på, det vill säga danska. Holmberg 

(1988) skriver inte varför, men vi antar att det kan bero på att sagans innehåll och syfte kan 

förändras vid översättningen till ett annat språk (s. 6). Detta är någonting som också går att 

koppla till filmen, eftersom det även där kan bli missar vid översättningen. Även författaren 

Nils Ahnland (2011) skriver i sin bok Från pärm till skärm - om böcker som har blivit film att 

han anser att ”[…] hur bra den än är, så är en översättning ändå aldrig originaltexten” (2011, 

s. 8). Vi valde ändå att analysera de svenska översättningarna, dels på grund av att det är så 

de svenska barnen oftast kommer i kontakt med verken och dels på grund av att vi inte 

behärskar det danska språket, som originalsagan är skriven på. Vi valde att analysera filmen 

på svenska, för att ha samma språk på båda verken. 

 

I hela arbetet kommer primärmaterialets titlar skrivas med kursiv stil, Den lilla sjöjungfrun. 

När vi skriver om karaktärerna så använder vi vanlig stil och stor bokstav för att förtydliga att 

det är ett namn, Den lilla sjöjungfrun.  

 

3. Teori och metod  

I detta avsnitt kommer vi att förklara innebörden av relevanta begrepp, vi beskriver vårt 

tillvägagångssätt samt de metoder som vi har använt oss av i arbetet.  
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När en film är baserad på en text kallas det adaption enligt Frus och Williams (2010, s. 5). 

Litteraturvetaren Jörgen Bruhn och filmvetarna Anne Gjelsvik och Eirik Frisvold Hanssen 

skriver i Adaptation studies: new challenges, new directions att adaption definieras som 

"transport" från en källas innehåll till ett resultat, exempelvis från en roman till en film (2013, 

s. 9). Oftast så fokuserar en adaptionsstudie på romaner omvandlade till filmer (Bruhn, 

Bjelsvik, Frisvold Hanssen 2013, s. 6). Frus och Williams (2010) skriver att adaption är en 

anpassning från originalet till det nya, så att en bok, saga, roman eller liknande ska passa in 

till en ny miljö, nytt syfte och/eller ny publik. Exempelvis kan en klassisk roman göras om till 

en uppdaterad text/film så att den blir anpassad till 2000-talet genom en adaption (2010, s. 3). 

Frus och William (2010) anser att när det skett en adaption ska det synas likheter mellan 

originalet och det nya verket (2010, s. 3). 	

 

Frus och William (2010) skriver även om transformation. Transformation liknar enligt dem 

en adaption men här går inte det gamla verket att känna igen. Det är alltså en mer drastisk 

förändring (s. 3). Medan en adaption är baserad på en text så är en transformation endast 

inspirerad av en annan text. En transformation kan även vara inspirerad av flera texter (s. 5). 

Frus och William (2010) använder en metafor för att förklara en transformation, de beskriver 

den som en larv som utvecklas till en fjäril, de menar att det blir en sådan stor skillnad efter 

ett verk gått igenom en transformation (s. 3). När ett originalverk gått igenom en 

transformation så är intrigen, karaktärerna och miljön så pass annorlunda att filmen kan ses 

som ett eget verk utan tydliga kopplingar till originalverket. När det sker en adaption på ett 

originalverk så behålls oftast samma intrig, karaktärer samt miljö. Men en adaption tar bort 

eller lägger till element som gör att det nya verket blir anpassat till publikens behov (Frus & 

William 2010, s. 3-4). När vi har analyserat likheterna och skillnaderna från sagan till filmen 

har vi valt att använda oss av Frus och Williams beskrivning av begreppet adaption och vad 

det innebär, i vårt arbete. Framkommer det många likheter mellan sagan och filmen räknar vi 

det som en adaption. Om vi har svårt att upptäcka likheter mellan verken räknar vi det som att 

det har skett en transformation istället för en adaption. Frus och Williams (2010, s. 7) menar 

även att Disney har en egen typ av transformation, "Disneyfication", där de omvandlar 

välkända berättelser till animerade Disneyfilmer. Disneyfication introducerar bland annat 

talande djur som oftast är huvudpersonens medhjälpare och musiknummer för att göra om 

gamla myter, legender, historiska händelser och klassiska sagor till framgångsrika filmer 
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(Frus & William 2010, s. 7). Litteraturvetaren Maria Nikolajeva (2004, s. 61) påpekar i sin 

bok Barnbokens byggklossar att Disney ofta gör om sluten vid adaptioner för att det ska 

passa dagens publik. Exempelvis kan det lyckliga slutet på filmen Den lilla sjöjungfrun ses 

som en sådan anpassning. Eftersom vi har analyserat en film skapad av Disney kommer vi, 

utöver adaption och Frus och Williams (2010) tolkning av transformation, se om det skett en 

Disneyfication. För att se om denna typ av transformation har skett från sagan till filmen 

utgår vi även här huvudsakligen ifrån Frus och Williams (2010) beskrivning av begreppet.   

 

För att få fram i fall det skett en adaption och/eller någon typ av transformation har vi använt 

oss av en komparativ analysmetod och analyserat skillnader och likheter i intrigen och 

skildringar av karaktärerna. Vi började med att göra en övergripande analys av karaktärerna 

och intrigerna i både sagan och filmen, därefter genomförde vi en komparativ analys. Vårt 

mål har varit att jämföra de båda verken med varandra för att få syn på de adaptioner 

och/eller transformationer som skett. Litteraturvetaren Anders Olsson (2002) beskriver i 

boken Litteraturvetenskap: en inledning att en komparativ analys innebär att en jämförelse 

mellan två olika verk sker och att fokus hamnar på likheter och skillnader mellan dem (s. 53).  

 

När vi skulle analysera filmen så använde vi oss huvudsakligen av litteraturvetarna och 

filmvetarna Lars Gustaf Andersson och Erik Hedling (1999) bok Filmanalys – en 

introduktion. De skriver däremot att det inte finns någon bestämd metod för att analysera en 

film (s. 7-8). Andersson och Hedling (1999) menar att det inte går att skapa en övergripande 

modell eftersom det finns så många olika saker som kan analyseras i en film. Det finns 

dessutom många olika typer av filmer som handlar om helt olika saker och har helt skilda 

genrer. De påpekar dock att det är viktigt med noggrannhet och att den som analyserar 

reflekterar över och är medveten om vad som analyseras och varför. Detta ska också 

tydliggöras för läsaren av analysen. Vid analysen bör filmen ses flera gånger, anteckningar 

behöver göras och finns tiden är det givande för arbetet att komplettera med litteratur och 

relevant information/texter från databaser (Andersson & Hedling 1999, s. 7-8). Detta är den 

analysmetod vi använt oss av. Vi har granskat filmen ett flertal gånger och hade då våra 

frågeställningar i åtanke och har sedan antecknat det som var relevant för oss. Vi har även 

tagit hjälp av relevant litteratur för att stödja våra analyser. Vi använde liknande upplägg när 
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det kom till att analysera sagan. Vi läste sagan flera gånger med frågeställningarna i åtanke 

och antecknade det vi tyckte var relevant samt använde vi oss av relevant litteratur.	

 

Vi använde oss av litteraturvetarna Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlssons (1999) bok 

Epikanalys: en introduktion samt litteraturvetaren Maria Nikolajevas (2004) bok Barnbokens 

byggklossar för att få verktyg för att analysera de litterära personerna. De skriver alla tre om 

att det finns platta och runda karaktärer. Runda karaktärer är fullt utvecklade, föränderliga, 

deras handlingar är inte lätta att förutsäga och de påverkar händelseförloppet i berättelsen. En 

platt karaktär ses däremot inte som fullt utvecklad, den genomgår inte någon förvandling i 

berättelsen, deras handlingar är lätta att förutse och dem har ingen påverkan på 

händelseförloppet (Holmberg & Ohlsson 1999, s. 61 och Nikolajeva 2004, s. 110). 

Författarna förklarar inte vad de menar med fullt utvecklad, men vi ser det som att 

karaktärens utseende och egenskaper framkommer tydligt. I analysen är det utifrån dessa två 

kriterier, utseende och egenskaper, som vi bedömer om en karaktär är fullt utvecklad eller 

inte. Nikolajeva (2011, s. 110) skriver att en rund karaktär till exempel kan kategoriseras 

både som god och ond medan en platt karaktär antingen är god eller ond. Hon skriver att 

karaktärerna i en berättelse kan vara antingen runda eller platta oavsett om det är en 

huvudperson eller biperson (Nikolajeva 2004, s. 111). För både den runda och den platta 

karaktären har vi listat fem kriterier med hjälp av ovanstående källor, om de påverkar 

händelseförloppet, om de är fullt utvecklade, om de är föränderliga, om det går att förutse 

deras handlingar och ifall karaktären är god och/eller ond. Vi har valt att karaktärerna 

behöver uppfylla minst tre av dessa fem kriterier inom en karaktärstyp för att kunna klassas 

som den. Exempelvis skulle en karaktär räknas som rund om den ses som fullt utvecklad, 

med beskrivningar av egenskaper och utseende, påverkar händelseförloppet och det går inte 

att förutse dennes handlingar. Holmberg och Ohlssons (1999, s. 61) anser att karaktärerna har 

en stor roll när det kommer till en berättelses händelseförlopp. De skriver att karaktärerna för 

det mesta bär upp eller utför händelserna (1999, s. 61). När vi analyserade karaktärerna 

fokuserade vi på deras egenskaper, personligheter, handlingar och beteenden. Även 

beskrivningarna av karaktärernas utseende, deras repliker och miljön de befinner sig i 

skapade vidare förståelse för karaktärerna (Holmberg & Ohlsson 1999, s. 62). 
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När analysen av karaktärerna var klar började vi analysera två scener som vi valde ut och vi 

fokuserade på intrigen i dem. ”Intrigen (plot) är en sekvens av händelser i en berättelse” 

enligt Holmberg och Ohlsson (1999, s. 29). Nikolajeva (2004) framhåller i sin bok att det 

alltid finns en intrig i en berättelse eftersom det alltid sker en förändring (s. 49). Vi 

undersökte hur händelseförloppen i både sagan och filmen ser ut, för att sedan jämföra dem 

med varandra i en komparativ analys.  

 

4. Tidigare forskning 

Här kommer vi beskriva våra sökvägar och den tidigare forskningen som vi har använt oss 

av. 

 

Den tidigare forskning vi redovisar består mestadels av böcker och forskning på svenska, 

dessutom har vi använt oss av ett antal engelska texter för att bredda vår analys ytterligare. 

En anledning till att vi främst valde att ha svenska texter var för att vi har större chans att få 

en djupare förståelse för dem. Det finns också en tidsaspekt inblandad då det tar längre tid för 

oss att läsa engelska texter än svenska. Detta kan leda till att användbar information, tankar 

och åsikter från tidigare forskning faller bort. Dock har vi varit medvetna om vårt val och 

ansåg att det inte skulle ha för stor påverkan på vårt arbete, då det främst är våra egna 

granskningar av verken som ligger i fokus.   

 

Vi använde oss av Örebro universitets sökmotor för att hitta artiklar, böcker och tidigare 

studentuppsatser. De olika databaser som vi använt oss av är: Diva, Elsa, Erik (EBSCO) och 

Libris. Vi har fått hjälp av bibliotekarier och lärare för att få flera relevanta böcker som vi har 

haft användning av. Vi har dessutom funnit information om både filmen/bolaget, författaren 

och sagogenrer på nätupplagan av Nationalencyklopedin. På IMDB och på Svenska 

filmdatabasen hämtade vi mer information om filmen. Vid sökningarna har vi använt oss av 

ord som relaterar till vårt arbete, exempelvis "Disney", "H.C. Andersen", "Den lilla 

sjöjungfrun", "adaption" och "filmanalys".   

 



	
	
	

11	

Vi har hittat en artikel och en tidigare studentuppsats som handlar om Den lilla sjöjungfrun. 

Artikeln har givit oss en djupare förståelse för både sagan och filmen, medan 

studentuppsatsen tyvärr inte kom till användning. Vi har också använt oss av två andra 

studentuppsatser som inte handlar om Den lilla sjöjungfrun men som vi fått inspiration av när 

det kommer till upplägget av vår uppsats. Vi har även tagit hjälp av deras referenslistor för att 

hitta relevant litteratur till vårt eget arbete.  

 

Artikeln, Disney´s sub/version of Andersen´s The little mermaid av Roberta Trites (1991), 

gav oss djupare förståelse främst av sagan men också av filmen. Trites (1991) jämför, precis 

som vi gör, H.C. Andersens saga och Disneys film Den lilla sjöjungfrun. Till skillnad från 

oss har hon genus som huvudfokus, hon har främst tittat på kvinnornas roller och hur de 

framställs. Vi uppfattar det som att Trites (1991) anser att både sagan och filmen nedvärderar 

kvinnornas karaktärer, exempelvis skriver hon att Ariel alltid måste ha en man vid sin sida för 

beskydd (s. 151).  

 

Studentuppsatsen som är skriven av Charlotte Fredlund (1997) heter Havets vackraste röster 

- en komparativ analys av Den lilla sjöjungfrun med strukturalistiska förtecken. Denna 

uppsats har vi inte haft användning av trots att hon jämför H.C. Andersens "Den lille 

havfrue" med Disneys bilderbok Den lilla sjöjungfrun som är baserad på filmen med samma 

namn. Hon ser på de båda verken ”med de strukturanalytiska glasögonen på” (s. 2) och har 

fokus på de strukturella likheterna och skillnaderna i intrigen.  

 

Johanna Ekelunds studentuppsats Grimms "Rapunsel" & Disneys Trassel skriven 2016, 

jämför en folksaga med en film. Sagan är nedtecknad av bröderna Grimm och heter 

Rapunsel, filmen är gjord av Disney och heter på svenska Trassel. Hon har använt sig av en 

narrativ och en komparativ analys, där hon jämfört karaktärerna i saga och filmen med fokus 

på deras personligheter och deras egenskaper. Genrer och uppbyggnaden av en saga är även 

det någonting hon har fokus på, om sagan och filmen har de typiska dragen för en klassisk 

folksaga eller inte. Ekelund (2016) jämför värden och värderingar mellan de båda 

berättelserna. I sin diskussion kopplar hon arbetet till den pedagogiska verksamheten.  
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Mari Melchert skrev sin studentuppsats 2016, Från snö till is – en komparativ studie mellan 

sagan Snödrottningen och filmen Frost. Hon har fokuserat på förändringarna mellan H.C. 

Andersens saga Snödrottningen och Disneys film Frost. De förändringar hon analyserar i 

sagan och filmen är teman, karaktärer, motiv och handling, samt hur de har påverkat de 

normer och värderingar som finns i adaptionen. Hon avslutar analysen med en diskussion av 

didaktiska möjligheter, här ser hon hur verken kan kopplas till värdegrundsarbetet i skolan.  

 

Av dessa texter anser vi att Trites (1991) artikel har haft störst betydelse för vårt arbete, 

framförallt när det kommer till analysen och förståelsen av sagan och filmen. Trots att vi inte 

har haft genus som ett analysperspektiv gav den oss större förståelse för karaktärerna i sin 

helhet, bland annat Ariels personlighet. Trites (1991) artikel gav oss dessutom bredare 

förståelse för intrigerna från både sagan och filmen. Sedan har vi fått inspiration av Ekelunds 

(2016) och Melcherts (2016) texter till vårt upplägg av uppsatsen och deras referenslistor har 

kommit till användning eftersom flera av referenserna passade till vårt arbete. Anledningen 

till att Fredlunds (1997) uppsats inte har varit användbar för vårt arbete kan vara för att 

hennes text inte har samma struktur som vår uppsats. Den har heller inte alltid samma typ av 

innehåll i relation till rubrikerna som vi har, vilket skapade en viss förvirring hos oss. Sedan 

har också hennes analys ett annat syfte än vad vi har, hon ser endast på strukturen medan vi 

analyserar intrigerna och karaktärerna samt kopplar vårt arbete till hur det kan användas i 

skolan. Vid flera tillfällen hade vi vissa problem med att förstå hennes ordval och vad det 

innebar.  

 

5. Bakgrund  

I bakgrunden presenterar vi två olika sagotyper, författarna av de valda verken och redogör 

för de urval vi gjort. Avslutningsvis sammanfattar vi vårt primärmaterial.  

 

5.1 Konstsagor & folksagor    

I vår analys ligger inte fokus på genrer mönster i sagan och filmen. Vi har ändå valt att 

förklara två olika typer av sagogenrer, konstsagor och folksagor, i avsnittet nedan. Detta val 

har gjorts för att förtydliga vilken typ av saga som vi har undersökt och för att bidra till en 

fördjupad förståelse för den.  



	
	
	

13	

 

Den saga vi har valt, Den lilla sjöjungfrun, klassas som en konstsaga men sagan följer inte de 

typiska normerna för den typen av saga. Vi vill att läsaren ska få kännedom om hur en typisk 

konstsaga vanligtvis ser ut i förhållande till en folksaga, eftersom en konstsaga bygger på en 

folksaga och vi vill visa deras olikheter. Vi anser att avsnittet kan bidra till att läsaren av 

arbetet kan upptäcka olikheterna mellan sagan, Den lilla sjöjungfrun, och den typiska 

konstsagan även om vi själva inte gör den typen av analys. 

 

En folksaga kan enligt Holmberg (1988) förklaras som en nedskriven saga som har blivit 

muntligt berättad (s. 26). Eftersom folksagan berättades muntligt så kunde sagan förändras. 

Men när sagorna skrevs ner, så blev det svårare att ändra på dem och de ändringarna som 

skedde var när någon gjorde ett medvetet val att skriva om sagan (Holmberg 1988, s. 26). 

Litteraturvetaren Eva Nordlinder (1991) skriver om några typiska sagodrag i sin avhandling 

Sekelskiftets svenska konstsaga och sagodiktaren Helena Nyblom. För en folksaga är bland 

annat de typiska dragen det kronologiska händelseförloppet, inledningsformeln "det var en 

gång", trefaldig upprepning, magiska hjälpare, lyckligt slut samt att sagan inte är specificerad 

med tid och rum (Nordlinder 1991, s. 18). Även Nikolajeva (2004) skriver att en folksaga 

alltid har ett lyckligt slut (s. 60).  

  

En konstsaga är en nyskriven saga som följer folksagans former i varierande grad (Nordlinder 

1991, s. 21). Litteraturvetaren Hans Holmberg (1982) skriver i sin bok Sagans återkomst: ett 

undersökningsmaterial om folksaga-konstsaga att han tror detta kan bero på att ett intresse 

för konstsagorna väcktes på grund av folksagan (s. 29). Konstsagan är en fantasiberättelse 

som har en specifik författare och sagan präglas av dennes erfarenheter menar Holmberg 

(1982, s. 29). Nordlinder (1991) framhåller att en författare har konstnärlig och juridisk 

upphovsmannarätt till konstsagan hen har skrivit (s. 21). Hon skriver att en konstsaga 

påminner om en folksaga, den kan ta både motiv och rekvisita från folksagan (s. 19). 

Nordlinder (1991) påpekar någonting som skiljer dem åt, konstsagans didaktiska-pedagogiska 

syfte ”Direkt eller indirekt handlar många konstsagor om moralfrågor […]” (s. 23). Några 

typiska drag för en konstsaga enligt Nordlinder (1991) är att platser och människor namnges i 

högre grad än i folksagor. Hjältar visar känslor och tvivel, de handlar mer självständigt än i 
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folksagan samt att författarna arbetar med symboler. Ett av de vanligaste motiven för en 

konstsaga är naturen och människans förhållande till den, enligt Nordlinder (1991, s. 23-24).  

  

5.2 Presentation av författarna 

5.2.1 H.C. Andersen  

Hans Christian Andersen var en dansk författare som föddes 1805 och blev sjuttio år gammal. 

Andersen är känd över hela världen, huvudsakligen för att vara en sagodiktare. Hans verk var 

oftast konstsagor som på något sätt var kopplade till hans eget liv. Litteraturhistorikern Elias 

Bredsdorff skriver på Nationalencyklopedins webbsida att i Den lilla sjöjungfrun ”[…] är 

Andersens längtan efter att komma upp från djupet och bli accepterad i en annan värld 

avspeglad i sjöjungfruns öde.” (Bredsdorff). Litteraturvetaren Lena Kåreland (2015) skriver i 

sin bok Skönlitteratur för barn och unga: historik, genrer, termer, analyser att sagan handlar 

om "[...] resan ut i världen [...]" (s. 202) och att det är ett tema som förekommer i flera av 

andersens verk. Hon menar vidare att hans verk oftast är kopplat till hans eget liv, som 

nämndes ovan, samt hans resa till ära och berömmelse. Kontraster är också någonting som 

återkommer i hans sagor som exempelvis kampen mellan ondskan och godheten, förståndet 

och hjärtat och mellan det oäkta och det äkta (Kåreland 2015).  

 

Den lilla sjöjungfrun är ett av många av hans verk som har blivit filmatiserade, några andra är 

bland annat Frost, Tummelisa, Kejsarens nya kläder och Den fula ankungen.  	

 

5.2.2 The Walt Disney Company  

Lennart Weibull och Michael Tapper skriver på Nationalencyklopedins webbsida att The 

Walt Disney Company är ett företag som huvudsakligen sysslar med underhållning som har 

sitt ursprung från 1923. Det var Walt Disney, hans bror och en animatör som skapade ett 

filmbolag. Deras första och numera välkända figur var Musse Pigg och företagets framgång 

inom filmproduktion växte snabbt. Det har genom åren skapats många olika dotterbolag till 

företaget, de har även köpt upp andra företag och skapat sina egna nöjesparker runt om i 

världen (Weibull & Tapper).   
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5.3 Sammanfattning av verken   

I sammanfattningarna har vi valt att ta med det innehållet som vi anser är relevant för intrigen 

i berättelserna, exempelvis har vi valt bort vissa karaktärer och förminskat andra. Med 

förminskat menar vi att vi nämner vissa karaktärer som vi inte beskriver exempelvis 

fiskmåsen Måsart. Läsaren får endast veta att han är en fiskmås och att han heter Måsart. Vi 

har även valt att bortse från vissa beskrivningar av miljöerna som finns med i sagan och i 

filmen. Vi har gjort dessa val huvudsakligen på grund av att utrymmet inte medger det, men 

också för att inte göra arbetet för invecklat.  

 

5.3.1 Sammanfattning av H.C. Andersens saga Den lilla sjöjungfrun   

Huvudpersonen i sagan är Den lilla sjöjungfrun. Hon är den yngsta och vackraste av 

havskungens sex döttrar. När hon fyller 15 år får hon för första gången i sitt liv simma upp 

till ytan för att se hur det ser ut där, i människornas värld. Under sin upptäcktsfärd simmar 

hon fram till ett skepp där hon får syn på en prins och hon blir genast kär i honom. Det blåser 

upp till storm och skeppet som prinsen befinner sig på sjunker. Den lilla sjöjungfrun räddar 

prinsen, för honom till en strand och lämnar honom sedan där för att inte själv bli upptäckt av 

människor. 

  

Den lilla sjöjungfrun åtrår en odödlig själ, som människorna har, för att hon vill komma upp 

till himlen när hon dör och inte bli till havsskum som sjöjungfrur blir. Det enda sättet för en 

sjöjungfru att få en odödlig själ: 

 

[…] om en menniskoson finge dig så kär, att du vore honom mera än far och mor, om han med 

hela sin tanke och kärlek hängde fast vid dig och läte presten lägga hans högra hand i din med 

löfte om trohet här och i all evighet, skulle hans själ flyta öfver i din kropp och äfven du få del 

i menniskornas lycka (s. 76).    

 

Den lilla sjöjungfrun är mycket kär i prinsen och hon längtar efter att få leva ett mänskligt liv 

med honom, få en bit av hans själ och sedan komma upp till himlen när hon dör.  
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För att kunna bli människa och få sina drömmar i uppfyllelse simmar Den lilla sjöjungfrun 

till havshäxan. Havshäxan går med på att förvandla sjöjungfrun till människa om hon får 

hennes tunga i betalning. För att sjöjungfrun ska få förbli människa får inte prinsen gifta sig 

med någon annan, då blir hon till havsskum.  

  

När Den lilla sjöjungfrun sedan blivit människa hittas hon av prinsen och blir omhändertagen 

av honom. Efter att sjöjungfrun bott på slottet en tid måste prinsen resa till grannlandet för att 

träffa deras prinsessa. Även om han säger till den lilla sjöjungfrun att: ”Om jag någon gång 

skulle välja mig en brud, blefve det snarare dig, mitt stumma hittebarn med de talande 

ögonen.” (s. 84), så gifter han sig med grannlandets prinsessa ändå. Detta innebär att 

sjöjungfrun ska bli havsskum så fort solen går upp dagen efter bröllopet. När solen går upp 

blir Den lilla sjöjungfrun förvandlad till skum i havet, men då kommer luftens döttrar och hon 

svävar upp ur skummet och får en chans till ett odödligt liv.  

 

5.3.2 Sammanfattning av Disneys film Den lilla sjöjungfrun  

Den lilla sjöjungfrun handlar om Ariel som är den yngsta och vackraste av havskungen 

Tritons sju döttrar. Havskungen har förbjudit alla att simma upp till ytan för han anser att 

människor är farliga. Denna regel följer inte Ariel. Hon är väldigt nyfiken av sig och hon 

älskar saker som har med människor och livet ovanför ytan att göra. En dag leder hennes 

nyfikenhet till att hon simmar upp till ett skepp. På skeppet får hon syn på en mycket stilig 

prins, prins Eric, och blir kär vid första ögonkastet. Efter en stund så blåser det upp till storm 

på havet och skeppet kapsejsar. Ariel räddar Eric från att drunkna och får upp honom på en 

strand, men när det kommer någon måste hon simma tillbaka ner i havet för att inte bli 

upptäckt. Det enda Eric minns av Ariel efter att hon räddat honom är hennes röst och några få 

drag av hennes utseende.  

  

När havskungen får reda på att Ariel varit vid ytan och dessutom räddat en människa blir han 

fruktansvärt arg. Han skäller ut henne och förstör alla hennes saker. Detta gör att Ariel blir 

arg och ledsen. Det leder till att hon följer med havshäxan Ursulas elaka hjälpredor när de 

säger att häxan kan hjälpa Ariel. Väl hos havsvhäxan så berättar Ursula att hon kan förvandla 

Ariel till människa. Det kommer att kosta henne hennes röst och hon måste få en kyss av 
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prinsen inom tre dagar för att få förbli människa. Ariel går till slut med på Ursulas krav. När 

Ariel förvandlas till människa hjälper hennes bästa vän fisken Blunder och havskungens 

högra hand krabban Sebastian henne upp till en strand där hon blir hittad av prins Eric. Han 

tar med henne till slottet där hon blir omhändertagen. Ariel får följa med Eric på en tur i 

kungariket och sedan ror de ut med en liten roddbåt på en sjö där de nästan kysser varandra. 

Då det är nära till en kyss och att Ariel skulle få förbli människa bestämmer sig Ursula för att 

ta saken i egna händer. Hon förvandlar sig själv till en människa som bär Ariels röst, eftersom 

Ursula inte vill att Ariel ska förbi människa.   

  

På kvällen hör prins Eric den vackra rösten på den flicka som räddade hans liv. Vi som tittare 

vet att det är Ursula som bär Ariels röst. Prinsen blir förtrollad och det gör så att han vill gifta 

sig med den förklädda Ursula så fort som möjligt. Redan dagen efter seglar bröllopsskeppet 

ut till havs. Ariel lämnas kvar på bryggan men får strax därpå reda på av fiskmåsen Måsart att 

det är Ursula som prinsen är på väg att gifta sig med. Ariel kastar sig i havet och får hjälp av 

fisken Blunder att simma till skeppet och rädda prinsen. Måsart flyger sedan tillbaka till 

skeppet för att försöka förhindra bröllopet. Ariel får tillbaka sin röst strax efter att hon klättrat 

upp på skeppet, förtrollningen som Eric är under bryts och han förstår vem Ariel är. De 

omfamnar varandra men innan de hinner kyssas går solen ner på den tredje dagen, Ariel 

förvandlas till sjöjungfru igen och Ursula drar ner henne i havet. Eric hoppar i efter dem för 

att rädda Ariel och lyckas till slut döda Ursula. När kung Triton sedan inser hur mycket hans 

dotter älskar prinsen förvandlar han henne till människa igen och alla lever lyckliga i alla sina 

dagar.  

 

6. Analysen   

Först kommer vi göra en övergripande analys av karaktärerna, följt av en komparation av 

karaktärerna i sagan och filmen. Därefter kommer vi att använda oss av samma upplägg för 

att analysera två viktiga scener från berättelserna.  

  

6.1 Karaktärerna  

Nedan kommer analysen av karaktärerna och vi fokuserar på deras personligheter, utseende, 

deras handlingar och ifall karaktärerna är platta eller runda. I sagan beskrivs karaktärernas 
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utseende i mycket liten grad. Detta gör att vi inte kan säga så mycket om hur de ser ut och 

jämförelsen som sker mellan verken blir följaktligen påverkad. I beskrivningen av havshäxan 

tar vi därför med kort om hur hon bor för att försöka få en bättre uppfattning om hennes 

karaktär. 

  

6.1.1 Den lilla sjöjungfrun/Ariel   

Den lilla sjöjungfrun - Sagan   

I sagan är Den lilla sjöjungfrun huvudpersonen som vi får följa från när hon är runt 9 år 

gammal fram tills att hon blir mellan 17–18 år. Den lilla sjöjungfrun är den yngsta av 

havskungens sex vackra döttrar och hon är den vackraste av dem alla. Hon har en hy som är 

så ”[…] klar och skär som ett törnrosblad, hennes ögon så blå som den djupaste sjö […]” (s. 

66). Sjöjungfrun har jättelångt silvervitt hår som täcker hennes bröst där hon annars är bar, 

sedan har hon en fiskstjärt istället för ben. På fiskstjärten får hon åtta stycken ostron 

fastklämda när hon fyller 15 år, för att visa hennes rang. Sjöjungfrun är den som har den 

vackraste rösten både i havet och på land. I sagan uppfattar vi Den lilla sjöjungfrun både som 

tyst och tankfull på grund av att hon ofta sitter i sin trädgård och tänker för sig själv (s. 74). 

Hon känner en längtan efter att få komma upp till ytan redan i början av sagan och denna 

längtan följer med henne tills hon blir 15 år när får simma upp till ytan. Sjöjungfruns 

nyfikenhet kommer fram då det bästa hon vet är att få veta mer om människorna, eftersom 

hon är så nyfiken på dem, deras värld och deras odödliga själar. Den lilla sjöjungfrun vill 

också ha en odödlig själ på grund av att den som har en får komma upp till himlen efter 

döden.  

  

Sjöjungfruns nyfikenhet på människorna syns även när hon simmar till prinsens skepp och 

sedan visar hon sitt mod när skeppet kantrat och hon räddar prinsen. Den lilla sjöjungfrun 

visar också att hon är godhjärtad när hon räddar prinsen från att drunkna. Hennes anledning 

till att rädda honom uppfattar vi dock som självisk, på grund av att hon gör det för att hon vill 

vara med honom och skulle han drunkna så skulle han dö: 

 
I första ögonblicket blef hon mycket glad, ty nu skulle han komma ned till henne; men derpå erinrade 

hon sig, att menniskorna icke kunna lefva i vattnet och att han endast som död skulle kunna komma 

ned till hennes fars slott. (s. 72-73).  
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Detta är vår tolkning av hennes agerande under denna händelse i sagan, vi tror däremot inte 

att det är Andersens mening att få henne att framstå som självisk utan mer som heroisk. 

Ytterligare en iakttagelse som vi gjort är att hon visar sin själviska sida när hon inser att hon 

kan få en odödlig själ genom att vinna prinsens hjärta och då får en bit av hans själ (s. 77). Vi 

tolkar det också som att detta är hennes största anledning till att vilja ha prinsen. Även denna 

tolkning av hennes själviska sida är endast vår tolkning och det behöver inte vara så som 

Andersen vill att hon ska framträda.  

 

Sjöjungfrun är trogen mot prinsen in i det sista, till och med när prinsen ska gifta sig med 

någon annan. Vi uppfattar sjöjungfrun som glad för deras skull då hon älskar prinsen mer än 

allt annat och vill att han ska vara lycklig. Det finns ingen avundsjuka i sjöjungfrun utan hon 

ser det bästa i människor, exempelvis så ser hon prinsens brud som väldigt godhjärtad och 

tycker om henne. Den lilla sjöjungfrun visar också hur osjälvisk hon är när hon i slutet av 

sagan får alternativet att döda prinsen istället för att själv dö. Hon offrar sitt eget liv istället 

för att ta hans (s. 86). 

 

Utifrån dessa egenskaper anser vi att Den lilla sjöjungfrun är en rund karaktär. Under sagan 

gång påverkar hennes karaktär händelseförloppet och vi kan inte förutse hennes handlingar. 

Vi ser henne som fullt utvecklad på grund av det vi får veta om hennes egenskaper och 

utseende. 

 

Ariel – Filmen   

I filmen heter Den lilla sjöjungfrun Ariel och har huvudrollen. Hon är kung Tritons yngsta 

dotter. Ariel är väldigt vacker med sitt långa röda hår, röda läppar, stora blåa ögon, lila 

snäckskal som en typ av bh och en grön/turkos fiskstjärt. Ariel har också en otroligt vacker 

röst, detta får vi höra av krabban Sebastian i början av filmen (04:26). Hennes position som 

prinsessa syns inte på något sätt i filmen. Vi ser henne som naiv, nyfiken, modig, 

materialistisk, trotsig och godhjärtad.  
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Vi ser hennes nyfikenhet och mod när hon vågar utforska skeppet och letar efter 

människosaker (05:32). Det framkommer att hon har varit på liknande äventyr tidigare då hon 

har en hel grotta full av saker från människorna. Vi ser detta som att hon är en materialist 

eftersom det är så många saker i grottan. Vår uppfattning av att Ariel är en materialist 

kommer delvis ifrån Trites (1991) artikel. Där motiverar hon varför Ariel är en materialist, 

vilket vi kan relatera till. Vi tror däremot inte att det var Disneys mening att framställa Ariel 

som en materialist utan snarare att hon är besatt av människor och att alla hennes saker i 

grottan är samlarobjekt.  

 

Hon sjunger att hon har allt man kan önska sig, men vill ändå ha mer. Vår tolkning är att hon 

inte är nöjd med sitt egna liv under ytan och vill prova hur livet ovanför ytan är. Ariel sjunger 

både: ”Jag vill va med mitt bland människor” (15:24) och ”ge mig ett liv, ge mig en tid 

ovanför ytan”(16:13). Ariels trotsiga sida visas när hon inte lyssnar på vad hennes far säger 

och inte följer hans regler. Hon missar bland annat en föreställning när hon istället utforskar 

ett skeppsvrak. Hon vet att havskungen har förbjudit kontakt mellan människovärlden och 

havsvärlden, ändå simmar hon upp till ytan flera gånger, räddar en människa och har en 

hemlig grotta full med människosaker. Ariel är bara 16 år gammal men anser själv att hon är 

vuxen, vilket vi ser som naivt. Detta ser vi också som en anledning till hennes trotsighet och 

en orsak till att hon inte lyssnar på sin far.  

 

En av Ariels, enligt oss, bästa egenskaper är att hon är godhjärtad. Detta får vi exempelvis se 

när hon räddar prinsen från att drunkna i början av filmen (23:36) och i slutet när hon inte 

försöker hindra honom från att gifta sig (01:06:32). Anledningen till att hon inte försöker 

stoppa bröllopet, innan hon vet att den blivande bruden är Ursula, kan vara för att hon älskar 

prinsen så pass mycket att hon bara vill att han ska vara lycklig.  

 

Utifrån dessa egenskaper anser vi att Ariel är en rund karaktär. Vi får lära känna henne och 

hennes egenskaper när vi får följa henne under filmens gång. Eftersom Ariel är en 

filmkaraktär får vi en tydlig bild av hur hon ser ut. Hennes tydliga egenskaper och utseende 

gör henne till en fullt utvecklad karaktär. Ännu ett kriterium som hon uppfyller för att vara en 
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rund karaktär är att vi inte kan förutse hennes handlingar samtidigt som hon också påverkar 

händelseförloppet i filmen.  

 

Likheter och skillnader   

Likheter mellan sagan och filmen är att de båda sjöjungfrurna har huvudrollen samt att de är 

runda karaktärer. Båda är nyfikna när det kommer till människorna och deras liv, även när det 

kommer till egenskapen godhet är de lika varandra. Den största likheten mellan Den lilla 

sjöjungfrun från sagan och Ariel är att de båda är otroligt vackra och har de vackraste 

sångrösterna. Ytterligare en likhet är att de båda blir kära i prinsen första gången de ser 

honom. Sedan räddar de honom från att drunkna vilket leder till att de, i både sagan och 

filmen, längtar efter prinsen när de har lämnat honom på stranden. En skillnad är dock att 

sjöjungfrun i sagan vill ha en odödlig själ minst lika mycket som hon vill ha prinsen medan 

Ariel enbart vill ha honom för kärlekens skull i filmen.  

 

Sjöjungfrurna är otroligt vackra, båda två, men deras utseende skiljer sig ändå åt. I sagan får 

vi inte en klar beskrivning av hennes utseende. Det vi får veta genom sagans gång är att hon 

har väldigt långt silvervitt hår, en skär hy och mycket vackra blå ögon. I filmen får vi 

däremot en färglagd bild på hur Ariel ser ut. Hon har långt rött hår, röda läppar, stora blåa 

ögon, lila snäckskal som en typ av bh och en grön/turkos fiskstjärt. Ariel har ingenting som 

visar att hon är prinsessa till skillnad från sjöjungfrun i sagan.  

  

I sagan är Den lilla sjöjungfrun tystlåten, tankfull och sitter ofta för sig själv. Hon framställs 

som lydig då hon inte bryter mot några regler som finns i sagan. I filmen däremot är Ariels 

personlighet i det avseendet raka motsatsen. Hon är rebellisk och nyfiken vilket bland annat 

leder till att hon utforskar människosaker. Ariel, till skillnad från Den lilla sjöjungfrun i 

sagan, har en hemlig grotta full med människosaker som hon har hittat på sina äventyr. Ariel 

framställs som naiv, exempelvis ser hon sig själv som vuxen vid 16 år, dock verkar ingen 

annan hålla med henne om det. Till skillnad från Ariel i filmen så är Den lilla sjöjungfrun i 

sagan nio år gammal första gången vi möter henne och bara ett barn. Vi får stegvis följa 

hennes liv där en av höjdpunkterna är när hon fyller 15 år och hon får simma upp till ytan för 
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första gången. Här tolkar vi det som att de i sagan räknas som vuxna när de fyllt 15 år medan 

Ariel i filmen är 16 år och inte räknas som vuxen.  

 

En sista skillnad vi vill uppmärksamma mellan sagan och filmen är att Den lilla sjöjungfrun i 

sagan inte har ett eget namn utan endast kallas för Den lilla sjöjungfrun, medan Den lilla 

sjöjungfrun i filmen alltid blir tilltalad som, Ariel.  

   

6.1.2 Havshäxan/Ursula  

Havshäxan – Sagan   

Havshäxan har en stor betydelse för intrigen men hennes karaktär medverkar i låg grad. Vi 

får inte veta mycket om hennes utseende eller personlighet, men det vi får veta om hennes 

utseende är att hon har ”[...] stora, svampiga bröst” (s. 78). Det uttrycks inte explicit att häxan 

är ond i sagan, men utifrån beskrivningen av henne och hennes omgivning tolkar vi det som 

att hon är ond. Hennes hus är byggt av skelett från sjömän som fallit ner i havet, hennes blod 

är svart och hon har ett ondskefullt skratt (s. 78). I sitt läskiga hus bor hon tillsammans med, 

vad sjöjungfrun tycker är, otäcka djur. Någonting mer som framkommer i sagan är att Den 

lilla sjöjungfrun är rädd för häxan (s. 77), vilket även detta gör att vi antar att häxan är ond. 

Samtidigt som havshäxan kan ses som ond finns det antydan till godhet eftersom hon hjälper 

Den lilla sjöjungfrun att bli människa, samt varnar henne för allt som hör till. Bland annat 

berättar hon att:  

 

[…] när du väl fått mensklig gestalt, aldrig mera kan bli en sjöjungfru igen. Du kan aldrig stiga ned 

genom vattnet till dina systrar och till din fars slott, och om du inte vinner prinsens kärlek [...] 

måste ditt hjerta brista, och du blir skum på vattnet (s. 78). 

 

Utifrån skildringen av havshäxan var det svårt att fastställa om hon är en rund eller platt 

karaktär. Som nämndes ovan ser vi hennes karaktär som ond även om hon utför handlingar 

som kan ses som goda. Vi får veta väldigt lite om både hennes utseende och övriga 

egenskaper vilket är ännu ett kriterium för en platt karaktär. Utifrån detta är havshäxan en 

plattkaraktär i sagan. Men vi kan ändå se potential för en rund karaktär eftersom hon har en 
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avgörande roll för intrigen även om hennes karaktär inte syns speciellt mycket och hennes 

handlingar inte går att förutse. Hennes potential till att vara god samt att vi får veta så pass 

lite om henne gör havshäxan till en mystisk och intressant karaktär. 

 

Ursula – Filmen    

Ursula är havets häxa i filmen och hon har en stor roll med betydelse för intrigen. Hon är 

bläckfisk på underkroppen och människa eller sjöjungfru på överkroppen. Hon är mörk i 

färgerna med svarta och lila bläckfiskdelar och grå hud. Hennes hår är kort och vitt, läpparna 

är röda och hon har stora ögon och stor mun. Hon bär ett halsband som är gjort av en snäcka 

samt örhängen som också består av snäckor. Hon har också röda långa naglar. Hennes 

kroppsform uppfattar vi som överviktig, trots det påstår hon själv att hon tynar bort. Enligt 

oss utstrålar Ursula ondska genom manipulationen av Ariel och genom sitt heta temperament. 

Det framkommer i början av filmen att hon tidigare har bott med havsmänniskorna, hon blev 

bannlyst därifrån och bor nu i en grotta tillsammans med sina två muränor.  

 

Ursulas manipulativa sida visar sig när hon säger till Ariel att: ”Det enda sättet att få det du 

vill ha är att bli människa du med” (38:20). När Ariel hör detta uppfattar vi att hon blir 

förvånad över att det är möjligt och samtidigt låter hon hoppfull när hon frågar om det är 

möjligt. Sedan fortsätter Ursula med sin manipulation när Ariel är tveksam till att ge henne 

sin röst. Ursula påstår att män inte vill ha en kvinna som pratar: "[...] han svansar som en 

hund för en dam som håller mun, var tyst så blir du kysst och får din man" (41.54).  

   

Ursula visar sitt temperament när hon vid flera tillfällen får utbrott. Utbrotten visar sig inte 

alltid på hennes röst, de framkommer ofta av ett ondskefullt skratt. Någonting som ökar 

effekten av hennes temperament är hennes kroppsrörelser, ansiktsuttryck samt färg- och 

ljudeffekter. Kroppsrörelserna ser vi som hotfulla och snabba, ansiktsuttrycken som arga, 

galna eller rent ondskefulla och färgerna och ljudet ändras oftast till mörkare. Exempelvis när 

Ariel och prinsen är nära att kyssas får Ursula ett av dessa utbrott och bestämmer sig för att 

"ta saken i egna tentakler" (01:00:11). I denna scen ser vi hur hon slänger ner flaskor i 

marken, förflyttar sig snabbt i grottan och ljudet och färgerna förändras. Det blixtrar runt 
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omkring henne och färgerna blir orangeröda som eld, hon skrattar också ondskefullt och ser 

galen ut (01:00:01-01:00:22). 

 

Utifrån Ursulas egenskaper så anser vi att hon är en rund karaktär. Det grundar vi på att hon 

dels har stor påverkan på filmens händelseförlopp samt att hon är en fullt utvecklad karaktär. 

Hennes egenskaper och utseende träder tydligt fram genom filmens gång. Hennes handlingar 

genom filmen är svåra att förutse även om vi kan anta att hon enbart gör onda handlingar så 

kan vi inte förutse vad hon ska göra.  

 

Likheter och skillnader   

Det finns inte många likheter mellan de båda havshäxorna i sagan och i filmen. Den största 

likheten är att de båda förvandlar Den lilla sjöjungfrun till en människa, att de har krav på vad 

sjöjungfrun behöver göra för att få förbli människa och att de vill ha sjöjungfruns röst som 

betalning. Det framkommer att båda har någon typ av husdjur och ondskefulla skratt. Båda 

ses som onda karaktärer men det finns skillnader mellan deras handlingar. I sagan ser vi inte 

bara ondska utan också godhet hos havshäxan till skillnad från Ursula som är ond genom hela 

filmen.  

  

I sagan får vi inte veta mycket om havshäxan, det kan bero på att hennes karaktär är relativt 

osynlig trots att hon har en avgörande roll för intrigen. Vi får veta hur hon bor samt att hon 

har flera husdjur. Ursulas karaktär har i jämförelse med sagans häxa en mycket mer tydlig 

roll, vi får en klar bild på hur hon ser ut och vad hon har för personlighet. Ursula påverkar 

intrigen under filmens gång, bland annat när hon förvandlar sig själv till människa och 

försöker gifta sig med prins Eric.  

 

Ytterligare en skillnad mellan havshäxan och Ursula är att havshäxan inte har något namn i 

sagan utan omtalas endast som havshäxan. I filmen tilltalas oftast havshäxan vid namn, 

Ursula. Detta är en av anledningarna till att havshäxan i sagan är en platt karaktär och att 

Ursula är en rund karaktär i filmen.  
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6.1.3 Havskungen/Triton   

Havskungen – Sagan   

I sagan har havskungen en väldigt liten roll och vi får inte veta mycket om honom. Det vi får 

veta är att han är kung över havet och har ett magnifikt slott. Det framgår också att han är 

kung då han har en krona på huvudet. Han bor i slottet tillsammans med sina sex döttrar (Den 

lilla sjöjungfrun är yngst) och sin mor.  

 

Utifrån analysen av havskungen så anser vi att han är en tydlig platt karaktär. Vi får veta så 

pass lite om hans karaktär att vi varken kan fastställa några egenskaper eller hans utseende, 

förutom att han bär en krona på huvudet. Han är alltså inte en fullt utvecklad karaktär och han 

har inte heller någon påverkan på händelseförloppet. Dessutom genomför han inga handlingar 

i sagan som går att analysera.  

 

Triton – Filmen   

Havskungen Triton har en tämligen stor roll i filmen. Han har en stor och muskulös 

kroppsbyggnad med långt vitt hår, skägg och mustasch. Han bär också en stor guldig krona, 

håller i en stor guldig treudd och har stora guldiga armband. Det syns att han har auktoritet, 

han är rak i ryggen och är störst av alla havmänniskor vi får se i filmen. Kungen ser vi som 

godhjärtad, bestämd, skrytsam och i vissa fall högfärdig. Stundtals har kung Triton ett hett 

temperament, han får vid flera tillfällen raseriutbrott på Ariel. Efter raseriutbrotten ser vi 

dock spår av hans godhet, vi tolkar det som att han får skuldkänslor och mår dåligt efter att 

han har skällt på henne.    

 

Tritons maktposition visas genom flera tillfällen. Ett exempel på när vi ser både hans 

maktposition och hans högfärdighet är i början av filmen när han blir presenterad och sedan 

applåderad när han kommer in stående i ett stort snäckskal dragen av tre delfiner (03:37), 

medan alla gäster simmar. Han visar sin skrytsamhet när han med sin treudd får en ljuskrona 

att lysa (03:53). Hans maktposition framkommer tydligt när en föreställning är tillägnad 

honom och när vi genom hela filmen ofta får se honom sittande på sin tron. Han kallar också 
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havet för ”mitt hav” och visar under filmen att det är han som bestämmer och att alla ska följa 

hans regler för han vet bäst. Exempelvis så säger han till Ariel ”Så länge som du bor i mitt 

hav så lyder du mig” (12:45).    

 

Utifrån framställningen av kung Triton så anser vi att han är en rund karaktär. Detta på grund 

av att han har en stor påverkan på händelseförloppet och vi ser hans karaktär som fullt 

utvecklad. Triton har flera egenskaper, exempelvis så visar han sin godhet, sitt heta 

temperament och högfärdighet. Hans utseende syns tydligt, eftersom det är en film. Han kan 

ses som både en ond och en god karaktär. Bland annat kan hans raseriutbrott ses som onda 

och hans kärlek till Ariel kan ses som god. Eftersom en platt karaktär inte kan ha båda dessa 

egenskaper så framkommer det tydligt att han är en rund karaktär. Hans handlingar är svåra 

att förutse trots att vi får följa honom genom filmen, vilket även det visar tydligt på att han är 

rund karaktär. Triton genomgår också en förändring under filmens gång, först är han mot 

kontakten mellan havsvärlden och människovärlden sedan accepterar han den i slutet av 

filmen.  

 

Likheter och skillnader   

Havskungens roll i sagan är mycket liten och det enda vi får veta är att han är kung över 

havet, bär en krona och bor i sitt slott. Eftersom detta är det enda vi får reda på om 

havskungen i sagan så är skillnaderna från sagan till filmen mycket stora när det kommer till 

denna karaktär. Förutom att det inte framkommer tydligt om havskungen är änkling i filmen 

eller inte så har Disney tagit med allt som finns om havskungen i sagan till filmen och sedan 

expanderat hans roll. Disney har förstärkt kungens maktposition, så att den är väldigt tydlig 

och stark.   

 

Det framkommer tydligt i den komparativa analysen att havskungen och Tritons karaktärer är 

märkbart olika. Havskungen är en tydlig platt karaktär i sagan medan vi ser att kung Triton är 

en rund karaktär i filmen. En anledning till att deras karaktärstyper är olika är för att 

havskungen i filmen har fått ett namn och tilltalas oftast kung Triton, medan havskungen i 

sagan inte har ett namn utan omtalas endast som havskungen. 
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6.1.4 Prinsen/Prins Eric 		

Prinsen – Sagan   

Vi ser prinsens karaktär som väldigt viktig för sagans intrig trots att han själv inte agerar 

särskilt mycket. Prinsen är en vacker ung man med kolsvarta ögon och han är stiligt klädd. Vi 

uppfattar prinsen som egoistisk då han är van vid att få det han vill ha. Han bestämmer bland 

annat att Den lilla sjöjungfrun "alltid skulle vara hos honom, och hon fick lof att sofva 

utanför hans dörr på en sammetskudde" (s. 82). Han klär även sjöjungfrun i herrkläder så att 

hon kan följa med honom på ridturer. I slutet av sagan säger han till sjöjungfrun att ”du skall 

glädja dig åt min lycka, ty du håller mest af mig bland dem alla” (s. 84). Här uppfattar vi det 

som att prinsen känner till sjöjungfruns starka känslor för honom men eftersom att han är 

lycklig med sin nya brud så ska hon vara glad för hans skull, lite som att han vill ”ha kakan 

och äta upp den också”.    

 

Vi tolkar också prinsen som kluven då vi uppfattar det som att han inte vet vad han känner för 

Den lilla sjöjungfrun. Detta ser vi när prinsen ger henne smickrande kommentarer så att vi 

som läsare får en bild av att han är kär i henne, men samtidigt säger han att den enda han 

skulle kunna älska var den flickan som räddade hans liv. Det är svårt att tyda hans känslor, 

ibland ser han sjöjungfrun som sitt ”lilla hittebarn” och att det beskrivs som att han inte 

kommer att göra henne till sin drottning. Sedan när det börjar närma sig slutet av sagan säger 

prinsen till sjöjungfrun ”Om jag någon gång skulle välja mig en brud, blefve det snarare dig, 

mitt stumma hittebarn med de talande ögonen.” (s. 84), han kysser henne dessutom både i 

pannan och på munnen vid flera olika tillfällen.    

 

Utifrån skildringen har vi svårt att se vilken typ av karaktär prinsen är, platt eller rund. Han 

har en viss påverkan på händelseförloppet och hans handlingar är oförutsägbara. Vi ser 

honom däremot inte som fullt utvecklad då beskrivningarna av hans utseende och egenskaper 

endast framkommer på ett diffust sätt. Hans karaktär genomgår inte heller någon förändring 

under sagans gång. Vi kan inte fastställa om han är god, ond eller båda delarna. Samtidigt 

som han tar in Den lilla sjöjungfrun i sitt hem anser vi att han inte behandlar henne som en 

jämlike, utan mer som ett djur då hon får sova på en kudde på golvet utanför hans dörr. På 
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grund av att prinsens karaktär är svårtolkad, kan vi inte argumentera för om han är en rund 

eller en platt karaktär.  

 

Prins Eric – Filmen  

Prins Eric har stor betydelse för filmens intrig även om hans handlingar endast har en 

avgörande roll i slutet av filmen. Eric är en stilig ung prins med mörkt svart hår, stora blåa 

ögon och han ser muskulös ut. Han är ledigt klädd genom hela filmen, förutom 

bröllopsscenerna. Hans lediga kläder består av en vit skjorta och ett par mörkare byxor, 

medan hans bröllopskläder består av en uniform med blåa byxor och vit kavajliknande 

överdel. Prinsen uppfattas som godhjärtad, omtänksam och snäll. Han får även en hjälteroll 

vid flera tillfällen. Ett tillfälle utspelar sig i slutet av filmen när han riskerar sitt liv för att 

försöka rädda Ariel.    

   

Prinsen visar sina goda egenskaper, omtänksamhet och snällhet, när han till exempel tar hand 

om Ariel efter att ha hittat henne på stranden. Han ser till så att hon blir bra omhändertagen 

på slotten, bland annat får hon ett eget sovrum. Hans känslor för Ariel uppfattar vi som lite 

oklara, han tycks vara kär i henne samtidigt som han fortfarande tänker på den flickan som 

räddade honom.  

  

Utifrån skildringen av prins Eric anser vi att han är en platt karaktär, trots att han har en stor 

påverkan på händelseförloppet som är ett kriterium för en rund karaktär. Vi anser att hans 

egna handlingar oftast är förutsägbara. Han är god genom hela filmen, en typisk "drömprins". 

Även om hans utseende är fullt utvecklat, eftersom vi får se hur han ser ut, anser vi att det 

inte är tillräckligt för att räknas som en fullt utvecklad karaktär på grund av att vi får veta för 

lite om hans personlighet.  

 

Likheter och skillnader   

Prinsarnas personligheter skiljer sig åt i hög grad. Prinsen i sagan framstår som självisk 

medan prins Eric i filmen framstår som godhjärtad. De enda likheterna som framkommer i 
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berättelserna är att båda prinsarna vill ha den flickan som räddade deras liv, men att de 

samtidigt har oklara känslor för Den lilla sjöjungfrun/Ariel.  

 

Prinsen i sagan behandlar Den lilla sjöjungfrun som mindre värd än han själv, exempelvis får 

hon sova på en kudde utanför hans sovrum. Här kan vi se en tydlig skillnad från sagan till 

filmen då prins Eric behandlar Ariel som en jämlike, exempelvis får hon ett eget stort sovrum 

på slottet. Vi ser att prins Eric har en typ av hjälteroll i filmen, vilket vi inte ser någon 

tendens av att prinsen har i sagan. Ännu en skillnad är att prinsen i filmen har fått ett namn. 

Han tilltalas antingen som prins Eric eller bara Eric. Prinsen i sagan har däremot inte fått 

något namn utan omtalas enbart som prinsen. 

 

Prinsarnas karaktärsdrag påminner till viss del om varandras. Ingen av dem ser vi som fullt 

utvecklad men båda prinsarna har en stor påverkan på händelseförloppet. Sagans prins kan vi 

inte karakterisera som varken rund eller platt, medan vi ser prins Eric som en platt karaktär.  

    

6.2 Utvalda scener  

Då vissa scener förändrats väldigt tydligt i adaptionen har vi valt ut två av dem som har stor 

betydelse för intrigen i både sagan och filmen. Den första scenen är från när Den lilla 

sjöjungfrun/Ariel i berättelserna träffar havshäxan/Ursula och genomför sitt avtal. Den andra 

valda scenen är det sista som utspelar sig i både sagan och filmen. Prinsen i sagan har gift sig 

och prins Eric i filmen ska gifta sig. Vi kallar denna scen för slutscenen. 

  

6.2.1 Havshäxan och Den lilla sjöjungfrun/Ariel genomför sitt avtal  

 I sagan har vi analyserat sidorna 77-80, i filmen pågår den utvalda scenen från ca 35 minuter 

(00:35:00) in i filmen fram till ca 43 minuter (00:43:00).  

 

Sagan  

I sagan börjar avtalsscenen med att Den lilla sjöjungfrun själv tar initiativet att simma till 

havshäxan. Hon har bestämt sig för att bli människa då hon älskar prinsen mer än mor och far 
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och vill ha en odödlig själ. Även om hon vet var havshäxan bor så har hon aldrig varit där 

förut. På vägen dit är hon fruktansvärt rädd ”hon hade så när vändt om; men så tänkte hon på 

prinsen och på menniskans själ, och då fick hon mod” (s. 77). När hon kommer fram till 

havshäxan hus sitter häxan där med sina husdjur, som om hon väntar på Den lilla sjöjungfrun. 

Innan sjöjungfrun hinner säga någonting säger häxan:   

 

Jag vet nog, hvad du vill, sade hexan; det är dumt gjordt af dig; emellertid skall du få din vilja fram, 

ty den skall bringa dig i olycka, min vackra prinsessa (s. 78).  

 

Havshäxan håller en monolog där hon fortsätter att varna prinsessan. Väljer sjöjungfrun att 

bli människa kommer hon att känna en otrolig smärta för varje steg hon tar, som om hon 

trampar på vassa knivar. Havshäxan försäkrar dock sjöjungfrun om att hon kommer att få 

behålla sitt vackra utseende och svävande gång. När Den lilla sjöjungfrun går med på att 

genomlida smärtan för att få vara med prinsen och få en odödlig själ, påpekar också häxan att 

prinsessan aldrig kan bli en sjöjungfru igen om hon väljer att bli människa.   

  

För att kunna förbli människa måste sjöjungfrun få prinsen att bli så pass kär i henne att hon 

är den enda han tänker på och att de till slut gifter sig med varandra. Skulle han gifta sig med 

någon annan istället för Den lilla sjöjungfrun kommer hon att dö av ett brustet hjärta och 

därmed bli havsskum.   

  

När sjöjungfrun har gått med på alla villkor berättar häxan vilken betalning hon kräver. Den 

lilla sjöjungfrun måste offra det värdefullaste hon äger, sin röst, eftersom drycken är så 

kraftfull att häxan själv måste offra av sitt eget svarta blod. Sjöjungfrun ifrågasätter 

betalningen då hon menar att hon inte skulle ha någonting kvar om hon gav häxan sin vackra 

röst. Då säger häxan:   

 

Din vackra gestalt […] din sväfvande gång och dina talande ögon; med dem kan du nog bedåra ett 

menniskohjerta (s. 79).  
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Sedan ifrågasätter häxan Den lilla sjöjungfruns val en sista gång innan hon börjar med 

trolldrycken. När havshäxan är klar med drycken ger hon den till Den lilla sjöjungfrun och 

sedan skär hon av hennes tunga.   

  

När sjöjungfrun har fått drycken simmar hon till havskungens slott och smyger sig in i 

trädgården, där hon tar en blomma från varje systers trädgård. Innan hon simmar upp till land, 

där hon är tvungen att ta drycken, vänder hon sig mot slottet för att ta ett sista farväl. 

  

Filmen  

I filmen börjar motsvarande scen med att Ursulas muränor övertalar Ariel att simma till 

havshäxan för att få hjälp. Som vi skrev tidigare i analysen säger Ursula till Ariel att: ”Det 

enda sättet att få det du vill ha är att bli människa du med” (38:20). Här uppfattar vi att Ariel 

blir väldigt förvånad och fundersam om det är möjligt för henne att bli människa, samtidigt 

som hennes ansiktsuttryck visar rädsla för havshäxan. Ursula bryter ut i sång när hon ska 

försöka övertala Ariel om att hon ska få förvandla henne till människa.   

  

Ursula erkänner att hon har varit ond men att hon hjälper de som kommer till henne för hjälp, 

dock får betala ett högt pris. Hon försöker framställa sig själv som ”snäll” men hennes sång 

är full av elaka kommentarer, exempelvis så sjunger hon att de som kommer till henne för 

hjälp har ”förkrympta små liv” (39:10).   

  

Ursula berättar för Ariel hur det kommer att gå till, vilka villkor hon sätter för att Ariel ska 

kunna förbli människa.   

 

Innan solen går ner på den tredje dagen måste du få den söta prinspojken att bli kär i dig, det vill 

säga han måste kyssa dig, ingen vanlig kyss, den sanna kärlekskyss (40:00).  

 

Skulle hon inte lyckas med att få denna kyss, blir hon sjöjungfru igen och tillhör då Ursula. 

Här kommer Ariel till insikt med att hon aldrig mer kommer att få träffa sin familj igen, ifall 
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hon blir människa. Ursula påminner Ariel om att hon kommer vara med prinsen, som att det 

borde vara mer än tillräckligt för henne. Sedan kommer det till betalningen: havshäxan vill ha 

hennes röst. Ariel blir först chockad och sedan går det över i oro. Innan hon hinner avsluta sin 

fråga om hur hon ska klara sig utan sin röst börjar Ursula sjunga och övertalar henne om att 

hon kommer klara sig bra ändå. Ursula spelar på Ariels vackra utseende och kroppsspråk och 

att män inte tycker om kvinnor som pratar. När Ursula kokar trolldrycken så framkallar hon 

en bild på Eric i ångorna för att övertala Ariel ytterligare. När Ariel fått se prinsen så skriver 

hon på ett kontrakt som binder deras avtal. När Ariel skrivit på kontraktet får vi se en närbild 

på Ursulas ansikte där hennes uttryck säger att hon är väldigt nöjd med vad hon har 

åstadkommit och hon ser riktigt ondskefull ut. Efter detta tar hon Ariels röst och samlar in 

den i sitt snäckhalsband och börjar därefter förvandla Ariel till människa. När Ariel blivit 

människa ser vi att hon inte kan andas och är på väg att drunkna, men hon får hjälp upp till 

ytan av fisken Blunder och krabban Sebastian (43.35).  

  

Likheter och skillnader  

I sagan, till skillnad från filmen, väljer Den lilla sjöjungfrun själv att besöka havshäxan med 

hoppet om att bli människa. I filmen verkar inte Ariel medveten om att hon kan förvandlas 

till människa. Det är Ursulas medhjälpare som leder Ariel till Ursula. När de kommit fram till 

Ursulas grotta berättar hon för Ariel att hon kan förvandla henne till människa. En stor 

skillnad mellan sagan och filmen i denna scen är att Disney har tagit bort all typ av fysisk 

smärta. I sagan känner Den lilla sjöjungfrun smärta när häxan skär av henne tungan och när 

hon tar drycken och förvandlas till människa. 

  

Det finns både likheter och skillnader när det kommer till sjöjungfrurnas anledningar till att 

vilja bli förvandlade till människor. Båda två vill vinna prinsens kärlek och leva med honom 

resten av livet. Dock har Den lilla sjöjungfrun i sagan ytterligare en anledning som är minst 

lika viktig för henne: hon vill ha en odödlig själ.   

  

I filmscenen försöker Ursula övertala Ariel till att skriva på kontraktet och bli människa, 

vilket vi inte ser i sagans scen då vi tolkar det som att havshäxan istället försöker att avråda 

Den lilla sjöjungfrun från att bli människa. Sedan när trolldrycken är klar i båda berättelserna 
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sker sjöjungfrurnas förvandlingar på olika sätt. Den lilla sjöjungfrun i sagan får drycken i 

handen och får chansen att simma upp till ytan innan hon tar den. I filmen så förvandlar 

Ursula Ariel på plats, så Ariel håller då på att drunkna. Allt detta speglar Ursulas mycket 

onda karaktär i filmen, jämförelse med havshäxan i sagan som inte är fullt så ond.  

  

6.2.2 Slutscenen  

I sagan har vi analyserat sidorna 85-88 där slutscenen utspelar sig och i filmen pågår den 

utvalda scenen från ca 1 timme och 3 minuter (01:03:03) in i filmen fram till 1 timme och 15 

minuter (01:15:00).  

	

Sagan 

I sagan gifter sig prinsen med en prinsessa från grannlandet och sedan ska alla, inklusive Den 

lilla sjöjungfrun, resa tillbaka till prinsens slott. Sjöjungfrun vet dock att hon inte kommer att 

överleva färden på grund av avtalet med havshäxan.   

  

Det är festligheter på båten då de firar prinsens giftermål. Den lilla sjöjungfrun dansar som 

aldrig förr, vi uppfattar det som att hon försöker njuta av sin sista dag som människa. Även 

om hon dansar och har trevligt, så är hon helt förkrossad inombords. Hon vet att det är sista 

gången hon får vara i prinsens närhet och andas samma luft som honom.   

  

När alla utom sjöjungfrun och styrmannen har gått och lagt sig står Den lilla sjöjungfrun vid 

relingen och ser ut över havet. Plötsligt får hon syn på sina systrar som stiger upp ur havet. 

De har varit hos havshäxan och offrat sitt hår för att deras lillasyster ska få chansen att kunna 

bli sjöjungfru igen.   

 

Hon gifvit oss en knif [...] Innan solen går upp, måste du sticka den i prinsens hjerta, och när då 

hans varma blod stänker på dina fötter, växa de i hop till en fiskstjert (s. 86).  
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Den lilla sjöjungfrun tar emot kniven och går till prinsen och hans bruds tält där de ligger och 

sover. Hon ser på dem en stund och sedan kysser hon prinsens panna. När hon inser att hon 

inte klarar av att döda prinsen så kastar hon kniven i havet med ett brustet hjärta och efter en 

kort stund dyker hon själv ned i havet. Den lilla sjöjungfrun känner hur hennes kropp blir till 

havsskum. Men när solen går upp hör hon röster som påminner om musik och ser gestalter 

som svävar utan vingar. Sedan ser hon att hon har fått en kropp som dem och hon svävar upp 

ur skummet. Sjöjungfrun frågar vart hon kommer, de svävande gestalterna svarar att hon 

kommer till luftens döttrar.   

  

Precis som sjöjungfrun har luftens döttrar ingen odödlig själ. Men genom att utföra goda 

handlingar i trehundra år kan de skapa sig en odödlig själ. Luftens döttrar berättar för 

sjöjungfrun att hon nu har chansen att kunna skapa sig en odödlig själ. Lyckas de med sina 

goda gärningar kommer de upp till Guds rike. Den lilla sjöjungfrun ser på skeppet och ser 

prinsen och hans brud leta efter henne på däck.  

  

Osynlig kysste hon brudens panna, log åt honom och steg med de andra luftens barn upp på den 

rosenröda sky, som seglade i luften (s. 88)  

  

Filmen   

Motsvarande scen i filmen börjar med att bröllopsskeppet lämnar hamnen och Ariel är kvar 

på bryggan i sällskap av sin fars högra hand krabban Sebastian och sin bästa vän fisken 

Blunder (01:03:03). Sedan får vi se fiskmåsen Måsart komma flygandes mot skeppet och han 

får syn på att prins Erics blivande fru egentligen är Ursula. När han ser detta blir han 

förskräckt och letar direkt reda på Ariel och de andra. När Måsart har berättat om vad han har 

sett blir Ariel förfärad och dyker ner i vattnet för att kunna ta sig till prinsen. Ariel verkar inte 

kunna simma därför slänger Sebastian i en trätunna som hon kan flyta på och sedan knyter 

hon fast Blunder i ett snöre så att han kan dra henne till skeppet. När de två tar sig till skeppet 

beordrar Sebastian Måsart att förhindra bröllopet medan han själv dyker ner i havet för att 

berätta allt för kung Triton.   
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Måsart tar hjälp av alla djur han lyckas hitta och flyger till skeppet tillsammans med dem. 

När prinsen och den förklädda havshäxan går mot altaret för att gifta sig kommer alla djuren 

ombord och attackerar främst Ursula. Precis när Ariel lyckas klättra upp på skeppet drar 

Måsart sönder Ursulas snäckhalsband så att det går sönder. I samma stund som halsbandet 

går sönder får Ariel tillbaka sin röst och prins Eric väcks ur Ursulas förtrollning. Eric springer 

mot Ariel och precis när de ska kyssas går solen ner och hennes tid som människa är över. 

Ursula vrålar "DE ÄR FÖR SENT" (01:07:22). Sedan förvandlas Ariel tillbaka till en 

sjöjungfru och Ursula, som nu också har förvandlats tillbaka, kommer och tar tag i Ariel och 

slänger sig överbord.   

  

Väl nere i havet möter Ursula och Ariel krabban Sebastian som har hämtat kung Triton. 

Havskungen försöker förstöra dotterns kontrakt med havshäxan, men han lyckas inte och 

byter istället plats med Ariel. Kung Triton tillhör nu Ursula. Hon tar hans krona och treudd 

och säger: "Äntligen, den är min" (01:09:03) och riktar den sedan mot Ariel. När häxan hotar 

Ariel med treudden har prins Eric dykt ner i vattnet och kastar ett spjut mot Ursula som 

träffar hennes arm. Havshäxan försöker döda Eric med treudden. Precis när hon ska skjuta 

iväg en stråle mot Eric drar Ariel i hennes hår så pass mycket att strålen ändrar riktning och 

träffar Ursulas älskade husdjur (01:09:42). När hennes husdjur träffas av strålen löses de upp 

och dör och Ursula blir rasande. I sitt raseriutbrott växer hon och blir en jätte, medan Ursula 

blir större får Ariel och Eric chansen att simma upp till ytan.   

  

Ursula gör en virvelvind i vattnet så att gamla båtvrak kommer upp från havets botten. Prins 

Eric klättrar upp på en av dem och styr det rakt mot Ursula och träffar henne i hjärtat med en 

mast som brutits av (01:11:42). När Ursula dör befrias alla hennes slavar inklusive Triton, 

samtidigt lyckas Eric kravla sig upp på stranden och kollapsar av utmattning.   

  

Sedan får vi se när Ariel sitter på en sten ute i vattnet och iakttar prinsen. Kung Triton ser på 

sin dotter att hon älskar prinsen. Havskungen säger: "Hon älskar honom verkligen [...]" 

(01:12:36) och han bestämmer sig för att förvandla Ariel till människa. När Eric vaknar ser 

han Ariel komma gåendes upp ur vattnet och de omfamnar varandra. Strax därefter får vi se 

bröllopsskeppet igen och denna gång är det Ariel som står bredvid prinsen. Triton åker upp 



	
	
	

36	

till relingen på båten för att krama sin dotter och hon säger att hon älskar honom. När Triton 

sedan åker tillbaka ner till vattenytan. Filmen avslutas med en närbild på Ariel och Eric när 

de kysser varandra (01:15:00).    

 

Likheter och skillnader  

Det finns inte många likheter mellan sagan och filmen i denna scen. I sagan följer Den lilla 

sjöjungfrun med på bröllopsskeppet och firar prinsens giftermål. I filmen får Ariel inte följa 

med på båten utan blir lämnad själv på bryggan, sedan visar hon sitt hjältemod när hon tar sig 

till skeppet för att rädda prinsen från Ursula. Prins Eric visar också hjältemod i filmen när han 

hoppar i havet för att rädda Ariel. Dessa typer av hjälteinsatser ser vi inte tydligt i sagan, 

däremot kan systrarnas försök att hjälpa sin lillasyster att bli sjöjungfru igen ses som en typ 

av hjältemod. Någonting som däremot finns i sagan men som inte finns i filmen är Den lilla 

sjöjungfruns längtan efter en odödlig själ. Hon vill ha en odödlig själ, så att hon kan komma 

upp till himlen, minst lika mycket som hon vill ha prinsen. I filmen vill Ariel istället bara ha 

prinsen och leva ett lyckligt liv med honom.   

   

Disney har skapat ett tydligt lyckligt slut på berättelsen medan sagans slut är tolkningsbart. 

Sagans slut kan ses både som olyckligt och lyckligt. Eftersom Den lilla sjöjungfrun inte får 

gifta sig och då inte får en bit av prinsen själ, kan det ses som olyckligt. Men hon får ändå 

chansen, att efter döden som en av luftens döttrar, skapa sig en egen själ. Vi tolkar det som ett 

relativt lyckligt slut eftersom hennes längtan efter en odödlig själ var minst lika stor som 

längtan efter prinsen.  

 

7. Diskussion   

Vårt avslutande avsnitt, Diskussion, består av en sammanfattande diskussion av analysen och 

resultaten av den. Sedan kopplar vi vårt arbete till undervisningen i skolan för de lägre 

åldrarna. Därefter avslutar vi avsnittet med en diskussion där vi tar upp vad vi kunnat gjort 

annorlunda i vårt arbete.  
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7.1 Analysdiskussion  

Detta arbete gick ut på att vi skulle besvara våra frågeställningar. Till denna diskussion 

besvarar vi: Vilka adaptioner och/eller transformationer har skett från H.C. Andersens saga 

till Disneys film? Hur gestaltas intrigen och karaktärerna? Vilka likheter och skillnader finns 

mellan saga och filmen? Vi har kommit fram till att det huvudsakligen är en adaption som 

gjort från sagan till filmen när det kommer till karaktärerna och intrigen. Men vi ser även spår 

av transformation och främst Disneys egen form av transformation, Disneyfication.  

 

En av de första och tydligaste adaptionerna vi lade märke till från sagan till filmen var att alla 

karaktärer fått namn. I sagan så benämndes ingen av karaktärerna med någonting annat än det 

dem är, exempelvis havshäxan och Den lilla sjöjungfrun. I filmen har havshäxan fått namnet 

Ursula och Den lilla sjöjungfrun har fått namnet Ariel. De flesta karaktärerna har också fått 

en medhjälpare. Exempelvis så har kung Triton krabban Sebastian som sin högra hand och 

Ariel har fisken Blunder som sin bästa vän. Detta ser vi inte som en adaption utan mer som 

en Disneyfication. Som vi nämnde i Teori och metod så introducerar ofta Disney medhjälpare 

som består av talande djur när de gör om en världskänd berättelse till film. Ytterligare en 

Disneyfication är de musiknumren som lagts till i filmen, dessa har vi dock inte bearbetat i 

analysen endast nämnt att det sker.  

 

Vi upptäckte att den typiska skildringen mellan gott och ont inte fanns med i Andersens saga. 

Vilket vi fick bekräftat när vi läste Kårelands text där hon skriver att: 

 

I Andersens saga ingår flera traditionella sagomotiv och arketypiska mönster. Där finns kung och 

drottning, prinsessor och en prins samt en häxa. Dessa sagans standardinslag använder dock 

Andersen på ett sätt som förvirrar läsare vana vid de klassiska folksagorna (Kåreland 2015, s. 203). 

 

Exempelvis kan havshäxan i sagan skapa en av dessa förvirringar som Kåreland (2015) 

skriver om. Det är svårt att fastställa om havshäxan är ond eller god, av de anledningar som 

vi nämner i analysen av hennes karaktär. Dessa förvirringar som Andersen skapar gör att 

skillnaden mellan sagan och filmen blir större, eftersom Disney använder sig av de klassiska 

sagomotiven och mönstren. Dessa skillnader ser vi både som en adaption och en 
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Disneyfication. Genom vår analys ser vi att Disney förtydligar Andersens sagomotiv och 

mönster, eftersom vi tydligt får veta vilka karaktärer som är goda och vilka som är onda. De 

skillnader som finns mellan havshäxan i sagan och Ursula i filmen ser vi däremot som en 

Disneyfication. Medan havshäxan är svårtydd får vi en mycket tydlig bild av att Ursula är 

ond. Även de skillnader som finns mellan havskungen i sagan och kung Triton i filmen ser vi 

som en Disneyfication, dels för att Triton har fått en medhjälpare, som nämndes ovan, och 

dels för att hans karaktär har utvecklats och fått en mer betydande roll i filmen.  

 

Utifrån analysen ser vi att majoriteten av karaktärerna i filmen är runda medan flera av 

karaktärerna i sagan är platta. Vi tror att det kan bero på att vi får se dem klart och tydligt i 

filmen i jämförelse med sagan. Eftersom karaktärerna i sagan inte beskrivs så tydligt kan de 

ses som mer intressanta och spännande då läsaren själv får bilda sig en egen uppfattning om 

hur de ser ut och hur dem är. I filmen till skillnad från sagan ser vi tydligt hur karaktärerna 

ser ut och med hjälp av deras kroppsspråk och ansiktsuttryck förtydligas också deras känslor. 

Genom karaktärernas sätt att uttrycka sig på och hur de ser ut kan vi vid vissa tillfällen 

urskilja dolda budskap. Ett exempel på vad vi menar med dolt budskap är när Ursula försöker 

få Ariel att vilja bli människa, hon låter positiv mot Ariel men vi som tittare ser på Ursula att 

hon bland annat har ett ondskefullt flin och det syns på henne att hon har en dold avsikt 

(38:18). Den karaktären som beskrivs tydligast i sagan är Den lilla sjöjungfru, vi antar att 

H.C. Andersen har valt att beskriva sjöjungfrun mer än de andra karaktärerna för att hon har 

huvudrollen. Nikolajeva påpekar att det är författaren som bestämmer vilka karaktärer som 

hen ska beskriva utförligt eller inte (2004, s. 107).  

 

I båda verken har de flesta karaktärerna en påverkan på intrigen på något sätt. Exempelvis så 

tar båda prinsarna hand om Den lilla sjöjungfrun/Ariel, båda havshäxorna förvandlar Den 

lilla sjöjungfrun/Ariel till människa, Den lilla sjöjungfrun/Ariel simmar till havshäxan/Ursula 

och kung Triton förvandlar Ariel till människa i slutet av filmen. Alla dessa exempel visar på 

att det skett en adaption på grund av att det finns tydliga likheter mellan karaktärerna i de 

båda verken. Det är endast havskungen i sagan som vi anser har genomgått en transformation, 

eftersom han är en mycket platt karaktär och vi inte får veta någonting om varken hans 

personlighet eller handlingar i sagan.  
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Efter att ha läst Trites (1991) artikel blev vi mer uppmärksammade på karaktärernas 

personligheter och egenskaper, i synnerlighet Ariels. Trites (1991, s. 146) poängterar bland 

annat att Ariel är en materialist, vilket vi inte hade uppmärksammat innan. Hon förtydligar 

även att Den lilla sjöjungfrun i sagan vill bli människa för att hon vill ha en odödlig själ och 

komma upp till himlen, samtidigt som hon minst lika mycket vill ha prinsens kärlek (Trites 

1991). Ariel vill bli människa för att hon vill ha prinsens kärlek och vi får se att hon är 

fascinerad av människorna och deras värld från början av filmen. Detta ser vi som en mycket 

betydande skillnad som har gjorts eftersom Den lilla sjöjungfruns/Ariels anledningar till att 

bli människor skiljer sig åt. Även om kärleken till prinsen är en likhet mellan verken så har 

Disney ändrat och tagit bort en av Den lilla sjöjungfruns anledningar till att vilja bli människa 

från sagan. Det anser vi är tillräckligt för att det ska räknas som att en transformation skett, då 

varken en odödligsjäl eller livet efter döden nämns i filmen. 

 

Ytterligare en skillnad som vi fått fram utifrån analysen av sagan och filmen är relationen 

mellan havsfolket och livet ovanför ytan. I sagan är det fritt fram att simma upp till ytan från 

det att havsfolket fyllt 15 år. Efter deras 15 årsdag så uppfattar vi det som att de får simma 

upp hur mycket de vill. I filmen däremot är det förbjudet med all typ av kontakt mellan 

havsfolket och livet ovanför ytan. Det är kung Tritons regel då han anser att människorna är 

farliga fiskätare (12:37). Vi uppfattar det som att hans tidigare erfarenheter av människorna 

varit dåliga men att han ändrar sig i slutet av filmen när han förvandlar Ariel till människa. 

Här skiljer sig sagan och filmen så pass mycket åt att vi bedömer att det även här har skett en 

transformation.  

 

En anledning till varför skillnaderna är så pass stora kan bero på att det är cirka 150 års 

skillnad från när sagan skrevs till när filmen kom ut. Denna tidsskillnad anser vi påverkar 

värden och värderingar. Till exempel har Disney tagit bort den odödliga själen och detta 

förmodar vi är en sådan aspekt som har påverkats av tidsskillnaden.  

 

Det sker en Disneyfication genomgående i hela filmen. Bland annat är den fysiska smärtan 

borttagen, då Ariel inte känner någon smärta kopplat till hennes människoförvandling. 
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Ytterligare en av de större förändringar som skett vid Disneyficationen är hur filmen slutar. I 

sagan så är det enligt oss ett relativt öppet slut, i jämförelse med filmen där det är ett stängt 

slut. I sagan hamnar Den lilla sjöjungfrun hos luftens döttrar, där hon kommer att spendera 

framtiden med att försöka komma upp till himlen. Vi ser det som ett öppet slut eftersom vi får 

veta att hon får chansen att skapa sig en odödlig själ, men vi får inte veta om hon lyckas. I 

filmen får vi en "de levde lyckliga i alla sina dagar"-känsla när Ariel och prins Eric gifter sig 

och seglar bort mot solnedgången. Nikolajeva (2004, s. 61) påpekar att Disney gjorde om 

slutet i filmatiseringen av Den lilla sjöjungfrun för att adaptera den till dagens publik, 

exempelvis för barn, eftersom originalet som filmen är baserad på har ett tragiskt och djupt 

slut. Detta är alltså någonting som vi ser som en Disneyfication. Vi har tidigare under 

analysen av slutscenen diskuterat kort om sagans slut är lyckligt eller inte, detta har även 

Kåreland (2015) ifrågasatt i sin bok: "Man kan fråga sig om sagan slutar lyckligt eller inte. 

Den frågan, som inte kan besvaras med ett enkelt ja eller nej, tydliggör textens mångtydighet" 

(s. 202).  

 

Slutresultatet av vår analys visar att likheterna mellan verken förekommer i mycket högre 

grad än skillnader, vilket visar på att det skett en adaption från sagan till filmen. Även om vi 

påpekar att det skett flera förändringar som vi ser som transformationer, sker dem i så pass 

låg utsträckning att de inte påverkar karaktärerna och intrigen i sin helhet.  

  

7.2 Arbetet kopplat till klassrummet 

Nedan kommer vi att svara på vår andra frågeställning: Hur kan en saga och en film användas 

i relation till varandra i undervisningen för elever i grundskolan? Utifrån vårt eget arbete med 

Den lilla sjöjungfrun diskuterar vi nedan hur vi som lärare skulle kunna arbeta med detta i 

klassrummet. 	

 

Vi tänker oss att elever skulle kunna få göra en liknande analys som vi har gjort i detta arbete. 

Läraren skulle kunna dela upp eleverna i grupper och låta dem fokusera sin analys på olika 

saker. En grupp skulle kunna analysera och jämföra båda verkens intriger, en annan 

karaktärerna, en tredje utifrån ett genusperspektiv och en fjärde utifrån miljön. Består klassen 

av många elever kan sagan och filmen delas upp, så att några analyserar genusperspektivet i 



	
	
	

41	

sagan och några andra genusperspektivet i filmen. Sedan kan alla få redovisa sina resultat för 

klassen för att alla elever ska få en djupare förståelse för likheterna och skillnaderna, men 

även kunskap om allt det som har undersökts. Vi tänker att en helklassdiskussion som 

avslutning till hela arbetet också är givande. Det står i läroplanen att eleverna ska kunna föra 

eget resonemang (Skolverket 2017, s. 285), vilket de kan få göra vid en redovisning och 

under diskussionen. Får eleverna arbeta på detta sätt får de möta alla de kunskapskrav som vi 

nämner i inledningen, så som "Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider 

och skilda delar av världen." (Skolverket 2017, s. 253). Arbetet kan också kopplas till värden 

och värderingar, i relation till sagan och filmen, vilket vi anser är väldigt viktigt att prata om i 

skolan. Vi upptäckte bland annat kung Tritons maktposition som kan kopplas till mannens 

roll i samhället som i sin tur går att koppla till värden och värderingar. Kåreland (2015) anser 

också att H.C. Andersens saga väcker flera frågor, bland annat estetiska och kulturella och 

"Den får läsarna att fundera över livet och människans villkor" (s. 202). Vi anser att detta 

upplägg skulle fungera för alla årskurser inom grundskolan, bara svårighetsgraden anpassas 

efter årskurs, kunskapskrav och betygskriterier.  

 

I ovanstående stycke ger vi några exempel på hur man kan arbeta i relation till analysen av 

Den lilla sjöjungfrun, men självklart finns det flera andra sätt. Det behöver exempelvis inte 

bara vara svenskämnet som berörs. I det centrala innehållet för SO-ämnet står det bland annat 

att eleverna ska få arbeta med "Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, 

rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer" (Skolverket 2017, s. 219). 

Det står också under skolans värdegrund och uppdrag i läroplanen att "Utbildningen ska 

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på" (Skolverket 2017, s. 7). Vilket 

kan kopplas till att det råder monarki i både sagan och filmen, både i havet och på land. Vi 

anser att det råder absolut monarki i filmen, då det framstår att kung Triton bestämmer över 

havsfolket, vilket kan leda till en givande diskussion om demokrati med eleverna. I syftet för 

SO-ämnets i läroplanen står det att eleverna ska "reflektera över mänskliga rättigheter samt 

demokratiska värden …" (Skolverket 2017, s. 219). Som lärare kan vi exempelvis diskutera 

vilken typ av demokrati och värden vi har i Sverige i jämförelse med sagan och filmen. Marie 

Eriksson är en förskollärare och verksamhetsutvecklare (2017, s. 192) som i sin bok 

Barnbokens magi: lärande samspel i sagans värld skriver att det i många fall går att koppla 
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barnböcker till viktiga ämnen, så som demokrati, normer och värderingar (s. 193). Vilket 

stärker vårt förslag med att koppla vårt arbete till ytterligare ämnen.	

 

 

Eriksson (2017) skriver att det är viktigt att lärare noggrant väljer ut vilka böcker de ska 

använda sig av i undervisningen. Hon menar att det är viktigt att alla elever ska kunna 

förknippa sig själv med en av de karaktärer som finns med i boken. Detta är också någonting 

som Lgr11 nämner, att eleverna ska kunna relatera texter till sina egna erfarenheter 

(Skolverket 2017, s. 258). Eriksson (2017) belyser mestadels barnböcker, men vi tänker att 

det fungerar på liknande sätt med en film. Eftersom att filmen, i detta fall, har betydligt fler 

karaktärer än vad sagan har så tror vi att det är lättare för barnen att identifiera sig med någon 

av karaktärerna i filmen. Samtidigt konstaterar hon att ”Vi kommer aldrig att kunna hitta den 

perfekta förebildliga barnboken eftersom böcker på många sätt återspeglar det samhälle vi 

lever i” (Eriksson 2017, s. 193). Huvudsaken är att vi som lärare är medveten om bokens 

dilemman och det innehåll som kan kräva samtal med eleverna och bearbetning (Eriksson 

2017, s. 193). 	

		

7.3 Vad vi skulle kunnat gjort annorlunda   

Som vi nämnde i början av arbetet använder vi oss av de svenska versionerna av sagan och 

filmen. Vi kan inte veta om översättningarna är korrekta eller är missvisande då vi inte 

analyserat sagan eller filmen på deras originalspråk. Vi tyckte att en av sångerna i filmen var 

konstigt formulerad i den svenska versionen så vi bestämde oss för att lyssna på den på 

engelska. Vi insåg att den engelska sången hade ett annat budskap än vad den svenska 

versionen hade. Vi hör Ariel sjunga "döttrar på land stöttar varann och jag vill väldigt gärna 

byta. Slippa simma, bli en kvinna" (16:19) och vid samma stycke, fast på engelska, sjunger 

hon "... they understand that they don´t reprimand their daughters. Bright young women, sick 

of swimming" (16:19). Likheten mellan texterna som vi upptäckte var orden döttrar - 

daughters och simma – swimming. Vi anser att hela innebörden med meningen förändrats, då 

vi uppfattar den engelska som mer relevant till tidigare händelser i filmen kopplat till hennes 

relation till sin far. Den svenska texten syftar huvudsakligen på att Ariel vill bli människa. 

Eftersom vi anser att det är så pass stor skillnad på innebörden av dessa textsnuttar, kan vi 
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anta att det finns fler skillnader genom hela filmen. Vi hoppa dock att intrigen och 

karaktärerna inte blivit påverkade av översättningen. Skulle vi göra en ny liknande analys 

skulle vi antagligen välja originalspråket på filmen (om vi behärskar originalspråket). 	

 

Då vi älskar och är uppvuxna med Disneyfilmer så har vi sett Den lilla sjöjungfrun tidigare 

och våra tidigare uppfattningar och minnen av den kan ha påverkat vår analys. När vi läste 

sagan för första gången så gick våra tankar automatiskt till att jämföra den med filmen, även 

om vi försökte att inte göra det. Dock såg vi sagan mer som ett eget verk ju mer vi läste den 

och kunde så småningom koppla bort filmen vid analysen av sagan. Samtidigt som det 

eventuellt skulle ha varit bättre att analysera någonting som var helt okänt för oss kan det 

också har varit en fördel att vi sett filmen tidigare. Det kan ha gett oss ännu ett perspektiv när 

vi genomförde analysen.	

 

Någonting som vi skulle kunnat göra annorlunda i vår uppsats är att minska upprepningarna. 

Vi är medvetna om att vi vid flera tillfällen upprepar oss när vi beskriver och analyserar 

intrigerna och karaktärerna. Vi har valt att behålla upplägget för att vårt resultat ska bli så 

tydligt som möjligt för läsaren av denna uppsats. 

 

Någonting annat som vi skulle kunnat gjort annorlunda är valen av analysens perspektiv. Vi 

analyserade intrigen och karaktärerna men andra alternativ skulle kunnat vara psykologi, 

genus, symbolik eller någonting annat. Kåreland (2015, s. 202) påpekar att Den lilla 

sjöjungfrun är en av de sagor av Andersen som det finns mycket forskning om och framhåller 

att det går att tolka den på många olika sätt med skilda perspektiv. Även om det finns många 

olika perspektiv vi skulle kunnat välja till denna uppsats är vi nöjda med dem vi valde.  
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