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1. Inledning 
 

I dagens samhälle matas vi dagligen med böcker, tidningar och media som predikar den 

person vi bör likna, visar utseendet som når framgång och hur en god medmänniska agerar i 

vårt demokratiska samhälle. Den moraliska koden är tydligt uppsatt och provocerar lika 

många som den visar väg för vissa. Moraliska dilemman finns överallt och det gäller att agera 

rätt för att inte få en stämpel som är svår att tvätta bort. En av de moraliska vägvisare som jag 

stött på under min litterära uppväxt är snödrottningen. Hon står för bilden av den onda, den 

man aktar sig för, en kvinna som inte skyr några medel för att få det hon önskar. I litteraturen 

är det unga pojkar vid tidigt 1900-tal som fruktar men lockas av henne, men hon står även för 

vad jag anser både unga kvinnor och män fruktar i dagens samhälle.  

   Karaktären bär olika namn i den litteratur som finns, men definitionen av personen är 

densamma. Det är viktigt att belysa karaktären och hur den kommer till uttryck i barn- och 

ungdomslitterarur. Snödrottningen lär ut en kristen moral om hur man bör och inte bör agera 

som kvinna i samhället, vilket jag ställer mig emot.  

   Tanke med studien är att med ett öppet sinne gå in för att studera snödrottningens gestalt i 

litteraturen. Mina tidigare tankar om henne kommer dock att göra det omöjligt att vara 

fullständigt objektiv i analysen.  

 

2. Bakgrund 
 

Efter kursen ”Barnlitteratur och barnkultur” på Luleå tekniska universitet fick jag upp ögonen 

för snödrottningen i barn- och ungdomslitteratur. Klassen studerade Isjungfrun
1
 skriven år 

1862 och arbetade med vad författaren H. C Andersen önskade förmedla genom sin berättelse.  

   Kring berättelsen inleddes diskussioner runt genus i barn- och ungdomslitteratur som var 

lärorika och givande. Jag fascineras av denna varelse samtidigt som jag förfäras av henne. Det 

som fick mig att fastna för snödrottningar i litteraturen var det hon sades stå för och den 

provokation litteraturen gav i den moral den lärde ut. I diskussionerna benämndes 

snödrottningen som lösaktig, en kvinna som tog de män hon ville ha från de andra gudfruktiga 

kvinnor vars enda intresse var familj, barn och omvårdnad. Snödrottningen skulle vara skapt 

                                                           
1 Andersen, H. C. Sagor och berättelser. Höganäs: Bra Bok, 1983 
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utifrån en personlighetstyp från verkligheten som folk genom sagor och berättelser försökte 

avskräcka unga pojkar från att falla för.  

   Hennes ansikte var alltid förblindande vackert och hennes framtoning var alltid mjuk och 

behaglig till en början, men hon var ofruktbar och girig. Min tes i denna studie är att 

undersöka om detta stämmer. Det ska bli spännande att lösa upp knutarna kring karaktären 

snödrottning och se vad hon står för och hur författare tolkar snödrottningen i modern tid, 

men även se om tesen är riktig.  

 

3. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att granska den moral som lärs ut i barn- och ungdomslitteratur 

med snödrottningen som motiv. Hur den kommer till uttryck och om moralen har förändrats 

genom åren. Snödrottningens karaktär har valts just för att hon har en sådan mångsidighet och 

ett sådant djup. Synen på snödrottningen har även genomgått en stor förändring genom de år 

hennes gestalt funnits i barn- och ungdomsböcker. I studien kommer fokus ligga på att 

undersöka karaktären från olika synvinklar, men särskilt utifrån den kristna moralen och 

föreställningar om gott och ont. 

   Människor har sin egen tolkning av karaktärer man möter i böcker man läser, man sjunker 

in i en egen värld och skapar egna bilder som spelas upp framför en. Undermedvetet 

kategoriserar man romanfigurerna i goda och onda. Utifrån detta vill jag försöka finna ett sätt 

använda det pedagogiskt, genom att t.ex. tillämpa det på snödrottningsmotivet. 

   För att kunna uppfylla syftet med studien har dessa frågeställningar valts ut att arbeta från:  

 Vad består karaktären snödrottning av?  

 På vilka sätt är karaktären konstant eller föränderlig i litteraturen?  

- Vad kan den ändrade bilden av snödrottningen i så fall bestå av?  

 Hur kan karaktären snödrottningen användas i ett pedagogiskt sammanhang?  

 

Eftersom snödrottningen har sitt ursprung i litteraturen är det i litteraturen granskningen av 

hennes karaktär ska ske. Målet är att finna stycken och citat i litteraturen rörande 

snödrottningar som förklarar hennes karaktär, och även att undersöka tesen.  

   Min tro är att svaren som finns i litteraturen kommer att bidra med en större förståelse för 

den dåtida kvinnonormen och vilken kvinnonorm som finns att skåda i dagens samhälle och 

som författare valt att belysa genom litteraturen.  
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4. Material och avgränsningar 
 

Den litteratur jag valt att använda mig av är barn- och ungdomslitteratur. Det har varit en 

utmaning att hitta litterära verk kring fenomenet snödrottning. Bara ett fåtal böcker är skrivna 

som innehåller denna karaktär, fastän fenomenet är omtalat och känt i allmänt tal. Behovet av 

avgränsning har därför inte funnits mer än att jag valt att använda endast den första boken i de 

bokserier som använts i studien, dessa är; Narnia, Guldkompassen och Snöhäxans son. Varför 

jag valt att endast använda mig av första boken i vald serie är att snödrottningens karaktär 

skildras starkast där. Vuxenlitteratur har även undvikits i studien just därför att önskan om att 

använda materialet till ett pedagogiskt upplägg i en grundskoleklass finns. 

   I arbetsprocessen har universitetsadjunkten Anna Sigvardsson på Luleå tekniska universitet 

på institutionen för ”Konst, kommunikation och lärande” valt att rådfrågas om böcker som 

innehåller snödrottningar, då ordet snödrottning inte alltid förekommer i en boks titel. Jag har 

även tagit hjälp av lokala bibliotek i Skellefteå kommun där jag har fått stöd och hjälp om 

fakta kring svensk kvinnohistoria. 

5. Teori 

I detta arbete används en konstruktivistisk teori där jag utgått ifrån min tidigare erfarenhet av 

ett didaktiskt möte med H. C Andersens Isjungfrun
2
 och den lärdom som dragits från kursen 

”Barnlitteratur och barnkultur” på Luleå tekniska universitet. 

   Jag har sökt min kunskap i den litteratur jag hittat om snödrottningar och svarat på tidigare 

satta frågeställningar.  

   I lektionsupplägget ser jag till en dialogistisk och sociokulturell teori, tagen ur Lev 

Vygotskijs läror där jag anser det viktigt att via dialog uttrycka sin kunskap och frågor med 

andra, och därmed öka lärandeprocessen. Det är viktigt att inte använda denna kunskap som 

pedagog genom strikt kadederundervisning där materialet går till spillo när inte eleverna ges 

chans till reflektion. Olga Dysthe skriver: ”Denna historiskt så dominanta bild av lärande är 

en del av skolans och den institutionaliserade undervisningens problem snarare än 

lösningen.”
3
 

 

                                                           
2
 Andersen, Sagor och berättelser. 

3 Dysthe, Olga. Dialog, samspel och lärande. Lund, Studentlitteratur 2003. s. 49 
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6. Metod 
 

Jag har valt att arbeta utifrån en hermeneutisk litterär analys, genom att granska motiv och 

mening av snödrottningskaraktären i sagor och berättelser från 1845 till 1997.  

   Jag har valt att inrikta mig på hur karaktären förändrats genom dessa år och av vilken 

anledning den gjort det. Tidsaspekten på de litterära verk jag använt mig av har uppkommit 

efter den litteratur jag funnit kring snödrottningar i barn- och ungdomslitteratur. 

   Jag har valt att inte enbart studera barnlitteratur utan tar i den här forskningen även upp 

ungdomslitteratur. Genus kommer att behandlas, likaså kommer karaktären snödrottningen 

benas ut och exponeras för vad det är och vad hon står för.   

 

7. Resultat 

7.1  Vad består karaktären snödrottning av?  

 

För att kunna besvara frågan jämförts olika romaner där snödrottningsmotivet förekommer, 

för att se likheter/olikheter mellan snödrottningarna. Med metoden önskar jag få ut kärnan av 

vad snödrottningen är och vad hon står för. 

   Snödrottningar i litteratur är förtrollande vackra kvinnor som har förmågan att förvränga en 

pojkes huvud med sin övernaturliga förmåga. Snödrottningen är en stark kvinna som i 

majoriteten av sagorna endast har manliga undersåtar som slavar åt henne. Många berättelser 

kring snödrottningar bottnar i någon form av manlig underkastelse och hon jämförs ofta med 

djävulen.  

   I den litteratur jag behandlar har många haft anknytning till religiösa inslag. Snödrottningen 

står för något elakt/ont medan det alltid finns med ett gott element som motpol för att 

förtydliga den moraliska predikan som tillhör böckernas signum. 

   I analysen har jag koncentrerat mig på de punkter där de sammanfaller med varandra. Alla 

böcker beskrivs enskilt med handling, religion och god/ond uppdelning och till sist via genus 

och snödrottningens roll.  
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Snödrottningen 
 

Handling 

Den första text jag valt att behandla är H.C Andersens Snödrottningen från år 1845. 

Berättelsen inleds med att djävulens elever rivit sönder en spegel som djävulen själv tillverkat 

och där bitar från den sedan fastnar i lille Kajs ögon och hjärta. Det förvandlar hans hjärta till 

en isklump och ”krymper därefter allt gott och vackert ihop till nästan ingenting och det som 

inte dög och såg fult ut framträder klart och blir ännu värre. De bästa av människor blir otäcka 

och ansiktena blir så förvridna att man inte kan känna igen dem.”
4
 

   Gerda är en flicka som beskrivs vara Kaj mycket nära men efter att Kaj blivit träffad av 

spegeln beter han sig illa mot henne. Hon bestämmer sig ändå för att leta efter honom när han 

en dag försvinner från byn.  

   Religion och god/ond uppdelning 
 

Som religiös koppling finns djävulen som beskrivs som delaktig i Kajs förvandling. 

Snödrottningen som kommer till Kaj efter att han blivit träffad av spegeln för att ta med 

honom till hennes slott, har samma förmåga att förvandla hjärtan till is med sina kyssar som 

djävulen har med sin spegel och har därmed även förmågan att förvränga Kajs 

verklighetsuppfattning. Snödrottningen har med den förmågan kopplingar till djävulen. 

Snön yrde och släden flög framåt. Ibland gjorde den ett hopp, det var som om den flög över diken och 

gärdesgårdar. Han var alldeles förfärad, han ville läsa Fader vår, men han kunde bara komma ihåg 

multiplikationsmodellen.
5
 

H. C Andersen förtydligar i citatet det ogudaktiga i Snödrottningen då lille Kaj inte kan 

minnas bönen ”Fader vår” när han bakom hennes släde blir bortförd från sin by. Ett citat som 

även vittnar om en religiös anknytning är versen ”I rosornas blommande dalar vi barn med 

Jesus talar”
6
. I denna vers förklaras sommaren som en tid då man har nära till det gudomliga 

(Gud) och därmed bildar sommaren Snödrottningens motpol. Under sommaren visar sig inte 

Snödrottningen i berättelsen utan det är under vintern som hon regerar eftersom vintern 

kopplas samman med dvala och död i naturen. Genom att använda eldsprutande vulkaner i 

berättelsen som Snödrottningen säger sig ska besöka, för man tanken åter till djävulen och det 

onda. 

                                                           
4 Andersen, H. C. Snödrottningen. (1845) Stockholm: Bonnier Carlsen, 1985  s. 5 
 
5
 Ibid s. 12 

6
 Ibid s. 9, 43, 48 
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   Djävulen är ett andeväsen och även så Snödrottningen då hon uppenbarar sig för lille 

Kaj ur en snöflinga utanför hans fönster.  

Till slut stod hon där en kvinnogestalt klädd i det finaste vita flor, som tycks bestå av miljoner 

stjärnliknande flingor. Hon är vacker och fin, men hon var av is, bländande gnistrande is. Ändå var hon 

levande. Ögonen lyste som två klara stjärnor, men det fanns ingen ro eller vila i dem.
7
 

Hon kan även skifta form och inta en mänsklig kropp när hon senare i berättelsen visar sig i 

sin vita släde, dragen av vita höns då hon för bort lille Kaj från byn. 

   Snödrottningar i litteraturen fångar ofta sina offer med hjälp av dödssynder som de frestar 

med. Snödrottningen lockar med storhet, rikedom eller bjuder de hon försöker snärja på någon 

dryck eller konfekt som har en koppling till det bibliska och den förbjudna frukten som bjuder 

in det onda i paradiset.  

   Lille Kaj blir dock inte bjuden på någon dryck eller mat av Snödrottningen. I stället har 

författaren valt att använda sig av snödrottningens björnpäls, detta för att anspela på 

dödssynden otukt, då han bjuds i under Snödrottningens björnpäls och blir bjuden på hennes 

kyssar tills han följer med henne i släden till hennes slott. Detta används även som ett led i 

Snödrottningens förförelse av lille Kaj. Hon förför med sin vackra uppenbarelse. 

Snödrottningen är lång, smal, ståtlig och bländande vacker och iklädd fin päls.  

Genus och snödrottningens roll 

 

Snödrottningen framställs som klok, hon är inte bara vacker utan även en listig kvinna vilket 

man ser på henne. Lille Kaj blir förtrollad av hennes skönhet. När man en bit in i boken får 

följa lille Kajs färd i sin kälke bakom Snödrottningen från staden, beskrivs hon till utseendet 

som en lång, smärt, vacker dam i vit päls och mössa av snö, skinande vit. 

   Att Snödrottningen valt ut lille Kaj och inte hans vän Gerda som han umgås så mycket med 

vittnar om ett intresse för pojkar som tydligt finns beskrivet i många av de litterära verken.  

   Det som skiljer den äldre litteraturen från den yngre är att flickor framträder i den senare 

skrivna litteraturen. Det som framträder i texterna är dock att pojkar faller starkare och på ett 

mer tydligt sensuellt sätt för snödrottningens förföriska utseende än vad flickor gör. I 

berättelsen beskrivs Kajs känslor för Snödrottningen när han efter sin långa färd från byn 

sitter i hennes släde. 

                                                           
7
 Andersen, H.C, Snödrottningen.  s. 9 
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Kaj såg på henne. Hon var så vacker. Ett klokare, skönare ansikte kunde han inte tänka sig. Nu verkade 

hon inte vara av is som den gången hon satt utanför fönstret och vinkade åt honom. I hans ögon var hon 

fullkomlig.
8
 

Citatet ovan beskriver en omedelbar förälskelse hos Kaj efter att han fått glasskärvorna i ögat 

och hjärtat. Han ser inget fel hos Snödrottningen utan anser att hon är fullkomlig. Det visar på 

en närmast omänsklig förälskelse, han är i det närmaste förhäxad av hennes varelse. 

   Snödrottningen som utnyttjar djävulens spegel eller i samspel med djävulen själv, förför 

därefter lille Kaj när hon bjuder in honom under sina kläder. "- Men jag tror du fryser? Kryp 

in i min björnpäls! Det var som att sjunka ner i en snödriva."
9
 

Att hon är iskall under björnpälsen antyder att hon inte är av mänsklig härkomst då ingen 

värme avges från hennes kropp. Det visas tydligt hur Snödrottningen förför lille Kaj. Hur hon 

lockar honom att bli hennes för att kunna ta med honom till sitt slott. Efter att hon fått honom 

under sin björnpäls kysser hon Kaj för att förvandla hans hjärta till sitt, vilket symboliseras av 

en isklump.  

   Det är inte kärlek som beskrivs utan snarare, vällust eller begär, vilket vittnar om 

dödssynden.  

– Fryser du fortfarande? frågar hon och kysser honom på pannan. Usch! Det var kallare än is, det gick 

rakt in i hjärtat, som redan till hälften var en isklump. Det kändes som han skulle dö, men bara ett 

ögonblick, sen var det skönt, och han märkte inte längre kylan omkring sig... Snödrottningen kysste Kaj 

ännu en gång och nu hade han glömt lilla Gerda och mormor och alla där hemma.
10

  

Snödrottningen beskrivs kunna kyssa ihjäl sina offer vilket vittnar om en övernaturlig 

förmåga men även om den makt hon har över lille Kajs liv. I berättelsen beskrivs hur Kaj 

börjar känna sig otillräcklig inför Snödrottningen; 

Han berättade för henne att han kunde huvudräkning, med decimaler till och med, och geografi och hur 

många innevånare som fanns i olika länder, och hon log hela tiden. Då tyckte han att allt vad han kunde 

inte var tillräckligt.
11

 

Kaj ser upp till Snödrottningen så mycket att han försöker vinna hennes beundran. I 

berättelsen beskrivs även hur lille Kaj sover vid Snödrottningens fötter vilket visar på en 

maktfördelning där Snödrottningens status ligger över Kajs.  

                                                           
8
 Andersen, H.C, Snödrottningen.  s. 12 

9
 Ibid s. 12 

10
 Ibid. s. 12 

11
 Ibid s. 12 
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   Den björnpäls som hon har på sig vittnar om rikedom och status. Även hennes boplats i 

berättelsen ger indikationer om Snödrottningens välstånd. 

 Isjungfrun 
 

Att motivet med Snödrottningen fascinerade H. C Andersen visas genom att han senare skrev 

ännu en saga på samma tema år 1862, Isjungfrun. Det finns dock skillnader mellan hans 

snödrottningskaraktärer vilket främst visas genom snödrottningens mer beräknande drag i 

Isjungfrun då hon väntar ut Rudy tills han nått vuxen ålder innan hon tar honom till sitt palats. 

Handling 

 

Isjungfrun
12

 är berättelsen om pojken Rudy som blivit kysst av Isjungfrun som barn men 

överlevt hennes dödliga kyssar. När Rudy sedan blivit äldre förälskar han sig i flickan 

Babette.  Babette är ung och oförsiktig i sitt agerande och försöker göra Rudy svartsjuk med 

en engelsman, vilket driver Rudy på flykt upp i bergen där han åter möter Isjungfrun och låter 

sig förföras, vilket blir ett led till deras undergång.  

Religion och god/ond uppdelning 

 

   Isjungfrun är inte endast skildrad utifrån en kristen agenda. I och med att berättelsen är en 

konstsaga skildras naturens gudomlighet och dess obarmhärtighet, det sistnämnda mycket 

genom benämningen Isjungfrun. Hennes gestalt liknas med djävulen eller döden då hon för 

samma öde med sig ”(…) vars makt och vilja går ut på att infånga och begrava sina offer.”
13

 

Den iskalla obarmhärtighetens motpol är sommaren. Sommaren kommer med känslan av 

evigt liv, att aldrig åldras och älska och njuta. I berättelsen talar Gud till Babette som mist sin 

Rudy till Isjungfrun om deras synd, då hon gjort Rudy svartsjuk och Rudy låtit känna lättja 

inför livet. Därmed finns en kristen tanke bakom berättelsens utformning även om den inte är 

lika markant som naturens nyckfullhet och beräknande makter. 

   När Rudy låter sig bli förförd av Isjungfrun i bergen, dras han ned i bergsklyftan där eldens 

blåvita lågor återspeglas i vattnets droppar kring isväggarna. Detta kan föra tanken till 

underjordens lågor men är ett vanligt förekommande sätt i konstsagor att skildra naturens 

egen utsmyckning och liv. Isjungfrun är naturen i sin renaste form och likt ett andeväsen då 

hon drar ner Rudy och tar sitt offer. 

                                                           
12

 Andersen, H.C, Sagor och berättelser (1862). 
13

 Ibid s. 236 
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Och han slog armarna om henne, såg in i hennes underbart klara ögon, bara en sekund, och i det 

ögonblicket, ja, förklara det, återge det i ord-! Var det själens eller dödens förnimmelser som uppfyllde 

honom? Lyftes han uppåt eller sjönk han ned i det djupa, förintande issvalget, djupare, hela tiden 

djupare?
14

 

Maktutövning finns med i kulisserna till berättelsen då Babette driver Rudy upp i bergen efter 

att ha gjort honom svartsjuk med en engelsman. Rudy smakar på vin och låter sig kyssas av 

Isjungfrun och glömmer bort Babette. Hans ilska gentemot henne visas genom att han i 

berusningen tappar bort sin förlovningsring. 

 

Genus och snödrottningens roll 

 

Det är inte alltid en förtrollande vacker bild som H. C Andersen målar upp av snödrottningen 

när Rudy ser henne uppe i bergen. Här beskrivs hon som en kvinna med vitgrönt hår och 

dödsögon som två bösspipor. Detta vittnar om naturens grymhet och den rädsla som Rudy har 

inför de mörka bergsklyftorna som en gång tagit hans mor ifrån honom. Snödrottningen har 

dock förmågan att skifta skepnad och väljer en avbild av en ”frisk flicka som nyfallen snö, 

yppig som alprosen och lätt som en killing” när hon förför honom. Här visas naturens 

romantiska vackra dager som förför Rudy. Den manliga underkastelsen finns därmed i 

berättelsen dock inte lika tydligt beskriven som i Snödrottningen.   

   Isjungfrun i sin andlighet gör vad hon måste för att få det hon vill. Hon är en bestämmande 

kraft då hon yttrar; ”- Krossa! Håll fast! Min är makten!(...)”
15

 

   Hennes riktiga natur visas då hon beordrar ”Svindeln” att hjälpa henne med att fånga Rudy i 

bergen, och hon visar sin makt över Rudy när hon tillslut tar hans liv. Hennes glaspalats 

beskrivs som två glaciärer som håller varandra i handen vilket ger bilden av naturen 

personifierad.  

   I berättelsen är det dock inte i bergen som Rudy till slut låts fångas av Isjungfrun, utan det 

är först när han återvänt till Babette och de ska till att gifta sig som de dagen innan deras 

bröllopet beger sig ut till en ö med båt där Isjungfrun sitter på havets botten och väntar på 

honom. Författaren låter sig med detta till sist visa naturens förfärande, oförlåtande och 

grymma natur i Isjungfruns gestalt vilket ger berättelsen en mörkare framtoning än 

Snödrottningen.  
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 Andersen, H.C, Sagor och berättelser. s. 269-270 
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Häxan och lejonet 
 

Nästa berättelse jag valt som har snödrottningen som tema är första boken i C. S Lewis 

Narnia-serie, som ursprungligen publicerades år 1967. I denna berättelse skiljer sig 

snödrottningstemat från tidigare litteratur genom att hon inte längre är ett andeväsen utan av 

en mer mänsklig natur. Hon färdas inte längre likt en ande utan tar hjälp släde och renar.  

. 

Handling 

 

Handlingen kretsar kring Lucy som hittar en annan värld genom ett klädskåp med sina tre 

syskon. Narnia som världen heter är i makten på den Vita häxan som gör att det alltid är 

vinter.  

Religion och god/ond uppdelning 

 

Huvudpersonerna, barnen Peter, Susan, Edmund och Lucy tilltalas av innevånarna i Narnia 

som ”dotter av Eva” eller ”son av Adam” vilket gör att boken får en religiös anknytning.  

   Sagan har även denna gång en motpol som tydligt skildrar Jesus genom figuren Aslan som 

är ett lejon. ”Där han går smälter snön bort och sommaren blommar fram”. Han offrar sig till 

Vita häxan för att rädda Edmund som i början av boken förtrollas av henne, för att sedan 

uppstå och besegra henne, vilket är en direkt avbild av Jesus död och uppståndelse. 

   Den Vita häxan färdas i en släde styrd av en liten dvärg med röd luva. Renarna som drar 

henne har kronor som lyser som eld. Elden förtydligar ondskan med liknelsen till skärselden.  

Han lyssnade, och ljudet kom närmre och närmre, och efter en stund susade en släde, dragen av två renar, 

fram mellan träden. Renarna var stora som shetlandsponnyer, och deras ragg var så vit, att snön nästan 

verkade gulaktig bredvid dem. Deras taggiga kronor var förgyllda och lyste som eld i solen. Seltygen var 

av scharlakansrött läder och prydda med bjällror. På kuskbocken satt en tjock dvärg som skulle ha varit 

omkring en meter hög om han hade stått upp. Han hade isbjörnspäls på sig, och på huvudet bar han en röd 

luva med lång guldtoft i.
16

 

I början av berättelsen möter Edmund den Vita häxan i sin släde. Häxan bjuder honom på 

ångande dryck ur en juvelbesatt bägare och kolakarameller, hon lockar även med att göra 

Edmund till kung över Narnia. Författaren anspelar på dödssynden girighet när Edmund inte 

kan sluta att äta kolakaramellerna och vill direkt bli kung utan att dela med sig av tronen till 

sina syskon.  

                                                           
16 Lewis, C. S, Berättelsen om Narnia, Häxan och lejonet. (Stockholm: Bonniers Carlsen, 2005) s. 32-33 
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Genus och snödrottningens roll 

    

Snöhäxan beskrivs som en varelse, inte som en människa. Hon är lång, den längsta dam som 

Edmund sett. Hon är insvept i en vit pälsmantel ända upp till hakan, i högra handen håller hon 

ett långt guldskimrande spö och på huvudet har hon en gyllene krona. Ansiktet är vitt, inte 

blekt utan vitt som snö eller pudersocker, utom munnen som är bjärtröd. Edmund tycker att 

det är ett vackert ansikte men högdraget och kallt och strängt. Den bleka silhuetten och de 

röda läpparna finns med som ett klassiskt vackert ansikte inte bara hos snödrottningar i äldre 

berättelser och sagor utan även i sagor om Snövit, Askungen och Törnrosa. De röda läpparna 

är än i dag en symbol för skönhet och förförelse. Och även i denna berättelse förför den Vita 

häxan Edmund då hon bjuder in honom under sin klädnad.  

   Hon visar sig vänlig och varm för att vinna över honom då hennes önskan är att han ska ta 

med sig sina syskon till hennes slott.”– Mitt stackars barn, sade hon i en helt annan ton, så kall 

och frusen du ser ut! Kom och sätt dig hos mig i släden, så ska jag svepa min mantel om dig 

medan vi pratar.”
17

 Och Edmund gör som hon säger. 

   Snöhäxan gestaltas som en stark kvinna med styrande och bestämmande personlighetsdrag 

som får Edmund att göra det hon vill. Snöhäxan har även andra män som arbetar åt henne 

vilket fortfarande var ovanligt 1959 då Häxan och lejonet skrevs.  

   Hon behärskar även den magiska kraften att kunna förvandla varelser till sten vilket en faun 

i berättelsen berättar för Lucy. Detta ger henne en stark maktposition i Narnia då alla räds 

henne. Hon skryter även om sina rikedomar för Edmund då hon äger ett slott och därmed är 

mäktig och rik. 

   C. S Lewis visar genom berättelsen på en mycket ond snödrottning men trotts detta finns där 

en stark rädsla hos henne för att besegras av Aslan. Någon svaghet eller rädsla har aldrig 

tidigare uppvisats av snödrottningen i berättelser, vilket ger snödrottningen en mildare och 

mer mänsklig framtoning i Narnia än i H. C Andresens verk.  

    

 Jarlens dom 
 

Även i modernare ungdomsböcker återfinner vi karaktären snödrottningen. I Catherine 

Fishers första bok i ungdomsromanserien Snöhäxans son möter vi snöhäxan Gudrun. 

Författarinnan har även hon valt att tolka snödrottningen som en mer mänsklig varelse som 

                                                           
17

 Lewis, C. S, Häxan och lejonet.  s. 37 
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omger sig av andra människor. Det som skiljer sig från tidigare litteratur inom ämnet är att nu 

är snödrottningen inte bara ute efter en pojke utan mycket mer. 

 

Handling 

 

Detta är en ungdomsbok som handlar om barnen Jessa och Torkels strid mot snöhäxan 

Gudrun. Gudrun vill åt evig makt och sägs höra till ”det vita folket” som rövar bort barn från 

byar runt om hennes och hennes man Jarlens slott. Det enda hon räds är sin egen spegelbild 

och sitt barn som besitter samma krafter som hon själv.  

 

Religion och god/ond uppdelning 

 

Gudrun har en vit orm som sitt tecken, ett häxtecken. Ormen som vi även finner i bibeln i 

Edens lustgård för tanken till ett religiöst tecken på ondska då den lurar Eva att bita i den 

förbjudna frukten och får med det Eva och Adam att gå emot Guds vilja.  

   Författarinnan Catherine Fisher har använt sig utav religiösa beskrivningar i boken men har 

också utnyttjat den fornordiska mytologin som utgångspunkt och ormen blir med det en 

liknelse av Midgårdsormen. Midgårdsormen som även går vid namn Jörmundgand är besläktad 

med jättesläktet, vilket Vita häxan i Häxan och lejonet även sägs vara.  

   Även i denna berättelse finner vi att det råder vinter och att det är snöhäxan som 

åstadkommit den med sin blotta närvaro. ”Bakom dem hade någon gått in i Hallen, en tyst 

person, med ljudlösa fotsteg, någon som fick luften att frysa. Jessa kände med ens hur det 

bildades rimfrost i ansikte och mun”.
18

 

   Platsen där berättelsen utspelar sig beskrivs som ”högt upp i Norr, i den eviga isens rike” 

där Gudrun och Jarlen härskar, båda med ont uppsåt. Gudrun är dock mäktigare än honom och 

besitter stora rikedomar i sin ställning.  

   Motpolen som råder i denna berättelse kan vara två parter, den ene är snöhäxans son, Kari. 

Kari är till utseendet lik sin mor men är av god natur och vill riket väl. Han besitter även sin 

mors häxkrafter men vill regera som god härskare och få bort sin mor Gudrun från tronen. 

Motpolen kan även vara ”Krämaren” Brokael Gunnarson som tagit hand om Kari ända sedan 

han var liten då Gudrun förvisat dem båda. 

   Han uppenbarar sig även via en dröm som Jessa har, med sommaren; 

                                                           
18 Fisher, Catherine. Snöhäxans son, Jarlens dom. Stockholm: Bonnier Carlsen, 1993 s. 20 
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Hon hade somnat bland de varma filtarna och hade drömt att krämaren kom ut ur mörkret och lade 

handen på hennes axel. ”Vakna”, hade krämaren sagt och ruskat om henne. ”Jag har inte svikit er. Se, jag 

har tinat snön.” Hon hade rest sig, gått fram till en stor fönsterruta och tittat ut. Där ute hade hon sett ett 

grönt landskap och en blå himmel. Skränande fågelflockar flög omkring i luften: måsar, labbar och 

svalor. Ryttare red på sina hästar nere på borggården. Varje häst var svart och hade åtta ben och 

brinnande ögon, precis som Sleipner, den Högstes häst.
19

 

Inom den fornnordiska mytologin är Sleipner Odens ”den Högstes” häst. Oden i sin tur är den 

som förvisar Midgårdsormen och kastat den ut i världshavet.  

   Inom mytologin är Oden och Midgårdsormen fiender vilket även visar sig i sagan då 

Krämaren och Snöhäxan strider mot varandra.  

   För att förtydliga det onda i Gudrun finner vi en öppen eld i hennes boplats, detta för att föra 

tanken på brännugn och döden, hettan i helvetet.  

   Trots liknelsen med djävulen ovan beskrivs Gudrun i många drag som mänsklig. Hon färdas 

inte ovan mark utan visar i slutet av berättelsen sin besegring genom att vandra till fots med 

sin träl snabbt genom snön. Dock ges en antydan till omänsklighet då det inte blir några 

avtryck av deras fötter. Gudrun är ”en tyst person, med ljudlösa fotsteg” vilket ger en antydan 

om att hon svävar ovan jord.   

   Författarinnan har även hon valt att använda sig av dödssynden för att låta sin snödrottning 

få sina offer. Torkel och Jesssa får två tunna ringar i silver, formade som ormar efter att de 

bjudits på en röd vätska ur en emaljbägare som de båda dricker av trots varningen de fått av 

deras vän Mård och därmed drabbats av girighet: ”- Ät inte något som hon ger till er, viskade 

han. Drick ingenting. Se henne inte i ögonen. Jag vet inte om man kan säga något mer. Om 

hon vill ha er- så kommer kon att ta er.”
20

 

Att låta snöhäxan bjuda på dricka ur bägare är ett tydligt sätt att visa på hennes kontroll över 

barnen. Bägaren som från bibeln visar på ett sätt för Jesus att frälsa genom sitt blod visar i 

berättelsen på snödhäxans sätt att fördöma genom sitt. 

 

Genus och snödrottningens roll 

 

   När man först får beskrivet Gudruns utseende är det genom Jessas ögon man ser hennes 

skönhet. Det förekommer inte i den äldre litteraturen att en flicka möter snödrottningen utan 

det hör till den yngre litteraturen.  

                                                           
19

 Fisher, Catherine. Jarlens dom.  s. 86 
20

 Ibid. s. 32 
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   Som flicka blir beskrivningen av snöhäxan inte lika dramatisk då Jessa inte blir lika 

förtrollad av hennes ansikte. ”På nära håll var hon nästan vacker. Hennes ögon var helt 

färglösa. Hon utstrålade en köld som Jessa kände i ansiktet.”
21

 

   Torkel blir dock aldrig förtrollad av Gudrun och någon förförelse inleds aldrig mellan dem. 

Gudrun visar i stället sin kvinnliga dominans genom hur hon i berättelsen beskrivs ha dödat 

sina förra makar, och hur hon även tar livet av den nuvarande underlägsne maken.  

   Hon visar även sitt kvinnliga övertag med den manliga trälen Grettir som följer henne som 

en hund och gör vad än hon säger. Denna respekt och makt över människor har hon fått 

genom sin förmåga att förvrida människor i plåga.  

   Den ondska som beskrivs genom Gudruns person ges en mildare framtoning i slutet av 

berättelsen då hon abdikerar utan strid, på knä vid sin sons gestalt. Hon läser dock en 

förbannelse över honom men använder inga handgripligheter för att besegra honom med. 

Detta är ett sätt att visa på snöhäxans list snarare än hennes styrka vilket blir till berättelsens 

fördel och visar på en mer slug och manipulativ häxa. 

 

Guldkompassen 
 

Den mest nutida berättelsen är Philip Pullmans ungdomsroman Den mörka materian 1, som är 

den första boken i serietriologin Guldkompassen. Pullman har tagit snödrottningen från att 

kännas tagen ur en saga till att få henne verklig för läsaren. Maktpositionen är det som finns 

kvar från de tidigare litterära verken och hennes skönhet men nu är snödrottningen lättare att 

placera och relatera till. 

Handling 

 

Guldkompassen
22

 utspelar sig i en parallell värd till denna och handlar om flickan Lyras jakt 

på sin vän Roger som blivit tagen av slukare och sin farbror Lord Asriel som har hittat vägar 

mellan olika världar och blir jagad för detta. I denna värld har kyrkan en verkställande makt 

över folket och kyrkan anser att stoft är av ondo. Stoft är en materia likt en världssjäl som 

Lyra kan kommunicera med genom en guldkompass som hennes far lämnat henne. Lyra som 

man senare i boken får veta är dotter till Lord Asriel har en mor som är snödrottningen, mrs 

Coulter.  

                                                           
21

 Fisher, Catherine. Jarlens dom.  s. 37 
22 Pullman, Philip. Guldkompassen, Den mörka materian 1. Stockholm: Natur och Kultur, 2005 
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Religion och god/ond uppdelning 

 

Mrs Coulter är en lång, vacker, framgångsrik och respekterad kvinna som äger en 

forskningsstation uppe i Norden kallad Oblatbyrån. Hit rövar hon och hennes undersåtar, 

däribland slukarna, barn för att snitta dem från sina ”diamoner”.  

Och så växte legenden om en mystisk grupp trollkarlar som trollade bort barnen. Några sade att deras 

ledare var en vacker kvinna, andra menade att det var en lång man med röda ögon, medan en tredje 

berättelse talade om en yngling som skrattade och sjöng för sina offer så att de följde honom likt en 

fåraskock. Vad gällde frågan om vart man förde de försvunna barnen, så var alla av olika uppfattning. 

Några menade att barnen fördes till helvetet, till underjorden, till sagolandet.
23

 

Författaren beskriver ”diamoner” som djur som är sammanlänkade med människan. Likt 

människans själ förkroppsligad. När man snittar människan från sin diamon överlever sällan 

människan och om människan överlever blir den en zombie (själlös). Detta gör att mrs 

Coulter dödar de barn hon rövat bort och har med det en koppling till djävulen och döden. 

Diamonerna visar även på en andlighet i sagans utformning.  

   Oblatbyrån där kroppar offras för forskningen får en koppling till oblaten där gud ger av sin 

kropp i kyrkan. I citatet ovan får man även en aning om att mrs Coulter kan inta olika 

skepnader, som en lång man med röda ögon eller som narr som spelar för barnen.  

   Motpolen i berättelsen är Lyra. Hon arbetar för att rädda barnen från Oblatbyrån med hjälp 

av pansarbjörnen Iorek Byrnison. Hon får även hjälp av sin religiöse rektor och en präst.  

   Den onda mrs Coulter färdas genom luften i Norr via sin zeppelinare, där hon även har med 

sig sina medhjälpare med vapen som de använder i strid mot Lyra och hennes pansarbjörn.  

(…) under norrskenets strålglans, hörde hon ett ljud som hon verkligen hade fruktat. Det var en 

förbränningsmotors råa dunkande. Zeppelinaren, med mrs Coulter och hennes soldater ombord, var på 

väg att hinna ikapp. Iorek morrade fram en order och björnarna intog snabbt en ny formation. I det 

flammande ljuset från himlen såg Lyra hur de snabbt lastade av sin eldslungare (…) Eldslungaren sköt 

igen: den här gången kastade den glödande massan av svavel rakt uppåt och träffade gondolen och 

exploderade i en kaskad av flammande fragment över sidorna.
24

 

Barnen som mrs Coulter fångatagit föll för dödssynden girighet genom att de velat vidröra 

hennes rävskinn för att dra hopp, styrka och godhet från henne. Tony Makarios som är ett av 

barnen mrs Coulter tagit bjuds även på en mugg choklad och paj, innan han blir bortförd. Han 
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blir även lovad en resa, varma kläder och god mat. Men det han främst blir förförd av är 

hennes utseende.  

 

Genus och snödrottningens roll 

 

Mrs Coulter beskrivs som lång, ung, vacker och iklädd en lång gulröd rävskinnskappa. 

Hennes mörka glänsande hår faller i lockar under skuggan från hennes pälskantade 

kapuschong. Hon rör sig mjukt och graciöst och har som ”diamond” en silkeslen och 

glänsande gyllengul apa. Man förstår av den grupp lille Tony tillhör att snödrottningens 

utseende har ett förtrollande sätt att få barn att göra det hon vill;  

Ingen av barnen lyckades få ur sig något. De bara stirrade på henne och blev plötsligt väldigt blyga. De 

hade aldrig förr sett en sådan kvinna; hon var så älskvärd och vacker och vänlig att de kände att de nätt 

och jämnt gjort sig förtjänt av sig goda tur, och att de skulle göra vad som helst om hon bara bad om det, 

bara för att få stanna kvar i hennes närvaro lite till.
25

 

Även Lyra blir till en början betagen av hennes uppenbarelse. Mrs Coulter är alltid välklädd 

och har en air av glamour över sig. ”(…) Mrs Coulter hade en sådan air av glamour över sig 

att Lyra satt som förhäxad. Hon kunde knappt ta ögonen från henne.”
26

 

   Mrs Coulter har både män och kvinnor som jobbar för henne men främst beskrivs hur 

männen har svårt att värja sig från hennes tyglar. Ett exempel är Lyras rektor på skolan där 

hon till en början bor och studerar, då han mot sin vilja låter Lyra resa iväg mot norr med mrs 

Coulter i rädsla för att gå emot hennes vilja.  

   Denna rädsla för henne kan både härstamma från hennes övernaturliga krafter då hon har 

förmågan att byta skepnad. Hon visar sig som en vacker kvinna, en lång man med röda ögon 

och även som en yngling, när hon lurar till sig de barn hon vill åt. Men även av den makt hon 

har då hon rör sig i högre kretsar där hon har stort inflytande.  

   Den här berättelsen har en komplexitet som de andra böckerna inte har. Snödrottningen blir 

en verklig person och med det blir man som läsare mer berörd av berättelsen. Den makt hon 

har kan med lätthet appliceras på personer i verkliga livet vilket gör henne mer levande. Mrs 

Coulter har inflytande över kyrkan som i berättelsen beskrivs se stoft som något ont. 

Författaren vill här visa på kyrkans konservatism vad gäller nya upptäckter då de direkt ställer 

sig emot stoftet. Mrs Coulter blir inte heller besegrad i slutet utan försvinner till en annan 

värld vilket är en vändning som är ny inom snödrottnigstematiken. 
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  7.2 På vilka sätt är karaktären konstant eller föränderlig i litteraturen?  

Vid granskningen av den äldre och den yngre litteraturen ur en komparativ, analytisk synvinkel har det 

visat sig finnas skillnader beträffande de olika snödrottningarna. Den äldsta av litteraturen där 

snödrottningen återfinns är H. C Andersens Snödrottningen skriven 1845, och Isjungfrun skriven, 

1862.  Häxan och lejonet skriven 1959, är även av en äldre årgång, men det finns redan bland dessa 

verk en förändring i snödrottningens utformning. 

   Likheterna i litteraturen finns klart synliga, de är alla vackra, de har makt och tar vad de vill ha.  

Förändringen som syns mellan verken är hur snödrottningen förför sitt offer i H.C Andersens 

Snödrottningen. Hon får sin utvalde att gå ifrån sin käresta och följa med henne till hennes slott eller 

palats efter att hon fått sitt ”offer” att begå dödssynden, otukt med henne. Detta skildras på ett relativt 

direkt sätt, genom att Snödrottningen tar in lille Kaj helt under sin klädnad och kysser honom tills han 

ser henne som ”fullkomlig” trotts att han har lilla Gerda som väntar på honom.   

   I Isjungfrun visar författaren förförelsen på ett mer subtilt sätt. Detta för att Isjungfrun egentligen 

skildrar naturens krafter och Rudy blir därför inte förförd av en varelse utan av naturen. 

   I Häxan och lejonet visas även förförelsen på ett mer diskret sätt då snödrottningen tar in 

Edmund under en flik av sin pälsmantel vilket inte ger en lika indiskret bild av en 

förförelseakt som i Snödrottningen men visar på avsikten till det.  

   Snödrottningen kysser aldrig Edmund som i de tidigare litterära verken utan stoppar om 

honom väl och bjuder honom på hennes trolldryck och förtrollade kolakarameller, vilket är ett 

sätt för snödrottningen att få Edmund att begå dödssynden frosseri för att göra honom till 

hennes, inte otukt.  

   Snödrottningens dödliga kyssar, då hon via kyssar får pojkars hjärtan att förvandlas till is 

förekommer endast i Snödrottningen och Isjungfrun då H. C Andersen på ett visuellt sätt visar 

hur pojken tar avstånd från det goda (sin käresta) för att låta sig förföras av det onda (den 

åtråvärda, andra kvinnan) eller naturens obönhörlighet.  

   Det som även präglar den äldre litteraturen är att handlingen i berättelsen ägnas åt att 

Snödrottningen valt ut en pojke hon vill ha. Flickor är ointressanta för henne, vilket 

förekommer i den yngre litteraturen då mrs Coulter i Guldkompassen fångar in både flickor 

och pojkar till hennes experiment upp i Norr och snöhäxan Gudrun i Jarlens dom är ute efter 

att skada både Jessa och Torkel.  

   Det som främst speglas i den yngre litteraturen är maktpositionen som snödrottningen 

besitter. Det finns något feministiskt över mrs Coulter och Gudrun. De är inte omänskliga, 
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andeväsen utan äger namn och är av mänsklig natur vilket gör det lättare som läsare att dra 

likheter till verkliga livet.  

   De är båda två vackra och starka kvinnor som har makt och som visar på hur man som 

kvinna inte behöver någon man för att regera. I berättelserna beskrivs även hur både Gudrun 

och mrs Coulter försökt döda sina män, detta för att beskriva den ultimata maktpositionen 

över det manliga släktet. Till exempel i Guldkompassen beskrivs detta genom att mrs Coulter 

lurat Iofur Ragnarsson för att ta makten från honom så att hon kunnat döda lord Asriel. Och i 

Jarlens dom beskrivs detta med citatet; 

 – Hon har gjort slut på honom! Utbrast han. Jag visste att hon skulle göra det! Jessa blev alldeles kall. – 

Hur mådde han när ni träffade honom? Fortsatte Broakel. Hon mindes hur jarlen hade suttit i sin snidade 

stol och stirrat in i eldens lågor.- Sista gången var han hopsjunken, sade hon. Intorkad. Men han var 

fortfarande frisk och kände sig stark. Ingenting var fel på honom. – Just det. Och inte heller med jarlen 

före honom- förrän hon dödade honom.
27

 

I den äldre litteraturen beskrivs inte snödrottningen som någon mänsklig individ utan likt ett 

andeväsen då hon färdas likt en ande och uppenbarar sig i Snödrottningen genom en snöflinga 

och återfinns både i luften uppe i bergen och på havsbotten i Isjungfrun. Och när Edmund 

möter Snöhäxan i Häxan och lejonet ser han henne som en ”varelse” och inte som mänsklig.  

   Det visar på en ofruktbarhet som snödrottningen har, då hon står för ondska, död eller 

djävulen. I de nyare litterära verken kan man läsa att snödrottningen går till fots eller färdas 

med modernare metoder i maskinförsedda fordon.  Hon är även en moder och är alltså 

fruktbar och i och med det en mänsklig gestalt.  

   Lyra är mrs Coulters dotter i Guldkompassen. Gudrun i Jagrlens dom är dock av en 

dubbelnatur; ”Jag vet inte vad för sorts varelse hon är denna Gudrun Ingensdotter, eller vilka 

gudar hon ber till. Men hon är stark.”
28

 

   Gudrun är mor till Kari men benämns som ”varelse” och ”ingensdotter” i berättelsen, hon 

beskrivs med det inte ha något upphov och mänsklig natur. Snödrottningen är dock inte en 

kvinna som av moderlig natur vigt sitt liv åt att kärleksfullt uppfostra sitt barn. I berättelserna 

har barnet vänt sig mot modern med intension att förgöra henne eller hennes livsverk.    

   Gudrun har fängslat Kari i en borg långt ifrån sitt slott där hon är säker på att aldrig behöva 

se honom mer. Och mrs Coulter har skickat dottern Lyra att bo på en skola där rektorn 

symboliserar hennes egentliga familj och hon tar först kontakt med henne då hon ser en 

vinning för egen del. 
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   I den yngre litteraturen behöver inte heller snödrottningens utvalda barn välja bort någon 

käresta som de lämnar hemma. I Guldkompassen och Jagrlens dom väljer barnen bort sina 

föräldrar för snödrottningens famn, men ingen älskad partner.  

 

 

7.3  Vad kan den ändrade bilden av snödrottningen i så fall bestå av?  

 Samhällsvillkoren för barn och ungdomar i Sverige har förändrats drastiskt under några 

hundra år. Det som tidigare sett relativt likartat ut i det svenska samhället har förändrats i allt 

snabbare takt. Barn får vara barn längre i dagens samhälle än vad de fick i mitten av 1800- 

och början av 1900-talet. Familjer är rikare och behöver inte sätta barnen i arbete för 

familjens leverbröd längre.  

   Det liv som avspeglar sig i den äldre litteraturen stämmer inte längre överens med barn och 

ungdomars levnadsvillkor. Det är anledningen till att man ser en förändring i den litteratur 

som skrivits i yngre tidevarv.
29

   

   Tidigare var tron på häxor och andra övernaturliga väsen utbredd i Sverige, det fenomen 

som snödrottningens gestalt grundar sig i. Gunhild Kyle skriver i Handbok i svensk 

kvinnohistoria att: 

Den dubbla rädslan och lockelsen med starka sexuella inslag märktes också i häxtron.  Skräcken för 

kvinnans makt över mannen och rädslan för hennes sexualitet fick uttryck i 1600-talets häxjakter med 

fantasifulla skildringar av häxsabbater, där kvinnor (häxor) uppträdde sexuellt ohämmat.
30

 

Man kan i det ovanstående citatet se att makt är den faktor som driver snödrottningen i både 

äldre och yngre litteratur. Det är bara det sätt på vilket snödrottningen utövar denna makt som 

skiljer sig åt i de olika verken.  

   Makt över mannen var svårt att få förr i Sverige då kvinnor skulle vara beroende ut av 

mannens inkomst via äktenskap. Kyle, skriver; ”Kvinnan med sin lockelse skulle stöpas i den 

fasta och inte minst ur männens synpunkt lugna livsform som karakteriseras av de tre 

begreppen maka-moder-husmoder.”
31

 

   I det samhället var det svårare att få makt som kvinna än hur det är för kvinnor i dagens 

samhälle, som mrs Coulter vittnar om i Guldkompassen. 
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   I det dåvarande samhället var en kvinnas sexualitet det enda sättet en kvinna kunde få makt 

över en man. Och med detta som vapen var hon farlig. Idealkvinnan för en man skulle vara 

den passionslösa, kyska kvinnan som vi möter som Gerda i Snödrottningen, Babette i 

Isjungfrun och Lucy i Häxan och lejonet.  

Idealet kom i stället att bli en alltmer passionslös kvinna, det ideal som med tiden utvecklades till den 

viktorianska bilden av kvinnan som hemmets kyska ängel. Den kvinnans uppgift blev att fungera som 

dämpare av mannens obändiga sexualdrift.
32

 

Och visst räddar de sina män från snödrottningen då de fallit för frestelsen i hennes skönhet. 

De offrar sig själva för sina män så att de kan komma hem till sin trygga vrå igen.  

   Flickorna beskrivs som lugna och ödmjuka och uppoffrande till sättet medan snödrottningen 

beskrivs utstråla en enorm sexuell dragningskraft och tar makten av pojkarna hon förfört. I 

Snödrottningen kan man läsa hur hon näst intill dränerar Kaj från hans makt;  

Han berättade för henne att han kunde huvudräkning, med decimaler till och med, och geografi och hur 

många innevånare som fanns i olika länder, och hon log hela tiden. Då tyckte han, att allt vad han kunde 

inte var tillräckligt (…) Om dagen sov han vid snödrottningens fötter.
33

 

Det kvinnliga onda var en livlig diskurs i slutet av 1800-talet till exempel i fin de siécle-

rörelsen. I Guldkompassen skrivs det om en hotbild som liknar snödrottningen och snöhäxans 

Gudruns symbol i Jarlens dom; ”Den orm-omslingrade kvinnan, den lesbiska, den androgyna 

man-kvinnan, vampyren, fresterskan, var alla variationer på samma kvinnliga hotbild.”
34

 

   För att få makt i dagens samhälle räcker det inte med att vara förförisk eller locka med 

förbjuden synd, utan det krävs pengar och inflytande.  

   Pengar beskrivs snödrottningen alltid ha i sin ägo, det för att visa på hennes frigörelse från 

mannen och hennes ultimata makt över honom. I den yngre litteraturen beskrivs makten 

genom inflytelserika mrs Coulter; 

Under de följande dagarna gjorde Lyra sällskap med mrs Coulter överallt, nästan som hon hade varit 

hennes diamon. Mrs Coulter kände väldigt många människor, de träffades på alla möjliga sorters platser. 

På morgonen kunde det vara ett möte med geografer på kungliga Arktiska Institutet, och Lyra satt bredvid 

                                                           
32

 Kyle, Gunhild. Handbok i svensk kvinnohistoria.  s. 46 
33

 Andersen, H.C, Snödrottningen s. 12-13 
34 Johannisson, Karin. Den mörka kontinenten. Stockholm: Nordstedts Förlag, 1994 s. 205 
 



23 
 

och lyssnade; och därefter åt mrs Coulter kanske lunch med någon politiker eller kyrkoman på någon 

fashionabel restaurant (…)
35

 

Här beskrivs en kvinna som rör sig i framgångsrika kretsar och som folk tar på allvar och 

lyssnar till. Hon är rik och har framgång, hon är till och med förtrollande vacker. Detta 

beskriver allt som ger en kvinna makt i dagens samhälle.  

   En sådan kvinna skulle inte passa in i en bok från 1845, det skulle vara otänkbart att en 

kvinna skulle kunna ha en sådan ställning i samhället om hon inte vore drottningen själv. 

Därför har just denna bild av snödrottningen först vuxit fram under senare år. 

 

7.4 Hur kan karaktären snödrottningen användas i ett pedagogiskt 

sammanhang? 

 

I grunden finns det ett och samma syfte med en snödrottning. Det snödrottningsfenomenet 

står för visar även syftet med fenomenet. Så, vad vill man som författare förmedla i sin 

berättelse genom att använda sig av snödrottningar? Det fruktade och det onda i att kvinnan 

får makten över mannen i samhället?  

   Det verkar faktiskt som om det är just det som snödrottningen står för. Syftet är därmed att 

misstänkliggöra den kvinna som skulle våga gå ifrån hemmets trygga vrå och vilja mer, få 

mer makt och inflytande. Det skulle betyda att man rubbar en maktstruktur som gynnar 

mannen och det är inte önskvärt. Berättelsernas syfte är att lära ut hur en kvinna bör uppföra 

sig och var hon hör hemma. Även att avskräcka unga flickor från att försöka bryta sig loss 

hemmets sysslor och därmed få en stämpel som girig och ond.  

   För de unga pojkar som läser berättelserna är tanken att lära ut att stå emot dessa frigjorda 

kvinnor och nöja sig med de trygga gudfruktiga flickor som visar sig villiga att ta hand om 

dem och deras hem. Trots att syftet i litteraturen är ungefär desamma har jag ändå valt att dela 

upp litteraturen i grupper av yngre och äldre litteratur för att visa hur författarna i olika tider 

och samhällen skildrat temat olika.  

   I den första gruppen tar jag upp Isjungfrun från år 1862, som ensam bok. Även om H. C 

Andersen även skrivit Snödrottningen så är snödrottningen trots många likheter, av olika 

karaktärer. I berättelsen är hon naturen i sin renaste form, naturens mest förförande vackra 

och naturens mest obarmhärtiga och grymma tillstånd. Naturen avbildar sig som en kvinna 

som förför Rudy och sedan tar hans liv. Med denna romantiserade bild av naturen vill 

                                                           
35

 Pullman, Philip, Guldkompassen s. 83 



24 
 

författaren visa naturens skönhet genom avbilden av en kvinna, men även naturens 

nyckfullhet som kan liknas vid en människas nycker. Författaren har valt att lägga lärdomen 

av berättelsen hos Babette som väntar i hemmet på sin Rudy som ofta är ute på gemsen jakter. 

Författaren vill visa på Babettes ungdomliga dumhet då hon under sin väntan på Rudy frestas 

av en annan man, vilket driver Rudy upp till bergen där han håller på att omkomma. 

 

I andra gruppen har jag valt böckerna Snödrottningen från år 1845 och Häxan och lejonet från 

år 1950, även om berättelserna ter sig olika så finns det fler likheter mellan dessa 

snödrottningar än olikheter. 

   Dessa litterära verk håller alla en strikt kristen agenda där det tydligt pekas ut en djävul och 

en Gud. Det visas tydligt hur man bör agera för att följa Guds vilja och vara god kristen men 

visar även vad som händer med den som inte gör det. Dödssynderna kommer upp i 

handlingen som medel för snödrottningen att kunna ta sina utvalda. När pojkarna brutit 

dödssynden otukt kan inte längre Gud skydda dem ifrån snödrottningen som förvandlat deras 

hjärtan till is.  

   Med bönen ”Fader vår” eller ”Herrens bön” som grund har författarna tagit sin inspiration. 

Makten som man med bönen lägger hos Gud är vad striden i sagorna utspelar sig om. 

Snödrottningen trotsar Gud och det blir ett krig om gott och ont där snödrottningen är det 

onda och sommaren eller något djur intar formen av det goda.  

   Frestelsen som snödrottningen avspeglar är påtaglig i böckerna. I de två böckerna frestar 

hon med sin skönhet och sina kyssar men också med förtrollad dryck och mat. Detta för att 

visa vägen som gör att man hamnar i djävulens famn. Med snödrottningen speglas även 

lärdomen om att inte bara gå på ett vackert yttre utan även tar reda på vilken karaktär en 

person har innan man väljer att omfamna henne.  

   I den äldre litteraturen visas även lärdomen att inte välja en annan än den flicka man har 

hemma, att vara trogen. Två lärdomar som i dessa sagor knyter samman handlingen.  

   Kaj i Snödrottningen och Rudy i Isjungfrun har båda en gudfruktig flicka som väntar på 

dem men frestas av snödrottningens sköna yttre.  

   Edmund i Häxan och lejonet och Kaj i Snödrottningen har båda en flicka som osjälviskt 

försöker komma till dennes undsättning och rädda dem från snödrottningen, men Rudys 

Babette är av annan natur. Istället för att vara en gudfruktig kysk flicka som skrider till sin 

kärastes undsättning leder Babette Rudy med sitt handlande mot döden, då han efter detta ger 

sig av till bergen där han möter snödrottningen och inleds i frestelsen. Babettes önskan att;  
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– Ack, om jag ändå fått dö på min bröllopsdag, den lyckligaste dagen i mitt liv! Herre min Gud, det hade 

varit en nåd, en outsäglig lycka! Då hade det bästa skett, som kunnat hända mig och Rudy! Ingen känner 

sin egen framtid.
36

  

Hennes önskan gör så att Gud ser en utväg för hennes och Rudys frälsning och låter Rudy dö 

genom att ge honom åt snödrottningen som sitter på botten av sjön och kysser hans fötter när 

han simmar ut efter deras båt, dagen före deras bröllop.  

   I denna berättelse lägger man skulden på Babette som begår ett misstag och får ett straff. 

Gunhild Kyle skriver i Handbok i svensk kvinnohistoria att: ”Kvinnan var skyldig till synden i 

världen (Eva) och hon var därmed den stora faran- hon som lockar mannen och orsakar hans 

fall.”
37

 

   Flickorna Gerda i Snödrottningen och Lucy i Häxan och lejonet som osjälviskt beger sig 

efter Kaj och Edmund vinner dem tillbaka för evigt. Med detta visas hur man bör agera som 

partner eller syster till den pojke som blir förförd. Det som är viktigt att se är att förutom det, 

tas all skuld bort från pojkarna i berättelserna.  

   De gudfruktiga flickorna hemma symboliserar det rätta valet av flicka och det rätta livet att 

leva. De ger trygghet och familj och har alla egenskapen av lugn, omtänksamhet och kärlek 

som den äventyrslystne pojken behöver. Och det är upp till flickorna att tygla pojkarna och få 

dem att komma tillbaka från snödrottningen.  

   Gerda offrar sina fina nya röda skor för att få veta om Kaj lever. Sedan ger hon sig av i en 

båt för att finna honom. Och Lucy bestämmer sig genast för att sätta sitt eget liv på spel för att 

rädda Edmund från snödrottningen trotts att Edmund varit elak mot henne och sagt att hon 

ljugit. Detta är en klassisk bild av att vara en god kristen flicka. Där man som föregångare i 

Bibeln har Jesus som offrar sig för syndarna och vänder andra kinden till.  

   Att Edmund förråder sina syskon till snödrottningen som dödar Aslan (Gud) är en parallell 

med Judas Iskariot som i bibeln förråder Jesus och underlättar för översteprästerna och de 

skriftlärde i Jerusalem att gripa honom. Detta för budskapet att man inte ska förråda sina 

närmsta.  

  Till den andra gruppen litterära verk med snödrottningsmotiv hör Guldkopassen och Jarlens 

dom. 

Syftet i dessa böcker är ett annat än föregående grupp, då Jarlens dom inte bara predikar 

kristendom utan även baseras på fornnordisk mytologi, och författaren som skrivit 
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Guldkopassen är mycket kritisk till kyrkans utövande av religion och man kan till och med 

säga att det i hans böcker finns ett religionskritiskt budskap.
38

  

   Berättelserna innehåller dock båda snödrottningar som har en uttalad maktposition. 

Snödrottningens inflytande är det som framhävs starkast i de yngre litterära verken. 

Grundstommen till snödrottningens gestalt har med detta skiftat, från att vila på lust och otukt 

till att bli en maktsymbol med onda uppsåt. I de yngre berättelserna är fortfarande 

snödrottningen mycket vacker och har en förmåga att trollbinda människor med sin 

uppenbarelse. Men att snödrottningen är inflytelserik och med det besitter all makt, tar en 

tydligare plats i de yngre berättelserna. Till exempel i Jarlens dom står det:  

Eldarna flammade, och ljus och talgdankar brann både mitt i salen och i hörnen, så att hela rummet var 

fyllt av rök och ljus. Fönsterluckorna täcktes av röda och gröna draperier, och bockborden var översållade 

med matrester och ben som hundarna drog ner på golvet och slogs om. Den varma luften osade av 

kryddor. Mård knuffade fram de två barnen genom trängseln. Här och där såg Jessa människor med 

praktfullt broderade kläder, blänkande guld, pälsar och tunga tennbägare. Jarlens hov var rikt, och 

rikedomarna kom från andras mark(…) Och där satt Ragnar i högsätet med häxan vid sin sida. Den 

likbleka kvinnan lät sin blick långsamt vandra genom rummet.
39

 

 

Under medeltiden då ämbeten med Jarlar fanns var det så inflytelserik man kunde bli utan att 

vara kung. Snödrottningen har en stor makt och ett stort inflytande som Jarlens hustru. 

Varför grunden i snödrottningens gestalt förändrats är för att samhället runt om förändrats. 

Samhället har inte längre behov av att lära unga pojkar att välja rätt flicka. Kvinnoidealet i sig 

har även förändrats och det snödrottningen tidigare stod för har blivit allt mer accepterat i 

samhället. En flicka behöver inte vara uppoffrande och moderlig utan hon får även stå för 

förförelse och lust, bara det inte blir ”överdrivet”.  

   Båda berättelserna lär ut att man inte ska ta den mat som bjuds av främlingar. I Jarlens dom 

bjuder snöhäxan Jessa och Torkel på mat och dryck och får dem genom detta i sitt våld. Mrs 

Coulter i Guldkompassen lovar god mat och dryck till de barn som följer med henne upp till 

Norr. 

   Hur ska man då kunna använda sig av berättelser med snödrottningsmotivet i undervisning? 

När man genom didaktisk reduktion ska förmedla begreppet snödrottning inför en 

grundskoleklass är det viktigt att man har ett tydligt mål med vad man vill lära ut. Michael 

Uljens beskriver undervisning i sin bok Didaktik: 
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Begreppet undervisning betecknar något som genomförs av någon med tydliga och medvetna metoder 

och med ett likadels tydligt och medvetet valt innehåll, som någon annan förväntas att helt eller delvist 

tillägna sig genom inlärning.
40

 

Snödrottningen ger en ett stort urval om vad man som pedagog kan välja att lära ut. Om man 

tittar på vad Lgr 11 skriver om som skolans uppdrag och värdegrund står det: 

 Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och 

förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 

humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 

Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.
41

 

Med skolans värdegrund i ryggen och skolans riktlinjer, att läraren ska: 

• klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess 

konsekvenser för det personliga handlandet,  

• öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem. 

Här har man grunden till en god diskussion kring hur snödrottningen visar sig i dagens 

samhälle och till hennes ursprung i ett äldre samhälle. Av den litteratur jag läst finns det 

böcker som passar alla ålderskategorier. Häxan och lejonet anser jag passar för de yngsta 

barnen i åk 1-3, då boken innehåller bilder, lagom långa kapitel för högläsning och har en 

mildare framtoning än de övriga litterära verken.  

   Till åk 4-5 är Jarlens dom bäst lämpad. Det är första boken i en triologi där man kan 

fördjupa sig i de andra böckerna om man så känner. Denna bok skulle passa som både 

högläsningsbok, bänkbok eller läsläxa.  

   I åk 5 lämpar sig även Snödrottningen som till synes är en enklare bok men som kan vara 

svårare att bearbeta i klass. Guldkompassen och Isjungfrun anser jag är lämpad för elever i åk 

7-9.  Dessa böcker kräver mer bearbetning efteråt och innehåller element som kan vara svåra 

att ta till sig att jag upplever det mer lämpat för äldre barn.  Isjungfrun har även ett 

ålderdomligt språk och kan därför vara svår att följa med i för yngre elever. 

   Beroende på den årskull man har bör man välja uppföljningsfrågor till litteraturen som är 

lämpade för klassen. Det jag anser viktigt är att ändå belysa den historiska bakgrund som 

snödrottningen har och att visa på hur samhället var förr och hur det ser ut i dag. Detta kan 

                                                           
40 Uljens, Michael. Didaktik. Lund: Studentlitteratur, 1997  s.84 

 
41

 Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Edita 2011 s.7 



28 
 

vara en port in till svensk kvinnohistoria och den kristna kyrkans inflytande under 1800- 

1900-tal. Snödrottningen går att ta upp i ämnen som historia och religionskunskap. Hon 

passar även att diskuteras i samhällskunskap och svenska, vilket ger en som lärare stora 

möjligheter till variationer. Men snödrottningen tar även upp vad makt är och vad det kan stå 

för. Frågeställningar som man kan använda sig av skulle kunna vara:  

 Vad står makt för?  

 Vad utgör en maktposition?  

 Vilka har makt i vårt nuvarande samhälle?  

 Till vad och varför skall människor bli fostrade? 

Frågorna skall givetvis brytas ner till den nivå då det blir förståeligt för de elever man har. 

Innan man tar upp frågeställningar bör man som pedagog ha förberett den historiska skildring 

man vill vinkla och ge inblick i. Jag vill förespråka ett dialogiskt och sociokulturellt synsätt 

där alla elever får chans att förmedla och komma till tals om dennes uppfattning kring 

snödrottningsfenomenet och vad makt kan vara. Beroende på stoleken av klassen kan 

pedagogen dela in klassen i mindre grupper där eleverna får chans till mer utrymme för 

dialog. 

      8. Kvinnans situation i samhället då och nu. 
 

Kvinnan har genom tiderna kämpat för sin plats i samhället men blivit motarbetad av mannen 

och kyrkan. Kvinnans ställning i samhället är fortfarande mera osäker då låga löner och chefer 

som hellre anställer män, sätter käppar i hjulen. Eftersom normen om att kvinnan har sitt 

främsta fokus på sin familj så anser chefer även år 2012 att kvinnor arbetar sämre än män som 

har sitt hela fokus på arbetet. Statistiska Centralbyrån ger följande bild i sin undersökning 

”Välfärd 2010. Nr.2”. 

Mammor anpassar sin arbetstid efter barnens ålder och antal. Pappor går däremot genom yrkeslivet 

relativt opåverkade av föräldraskapet. Deltid är ovanligt bland dem (…) Hur ser föräldrarnas arbetstid ut? 

Det är framför allt kvinnor som har kortare arbetstid. Över 90 procent av de sysselsatta männen i åldern 

25–54 år med barn hemma arbetar heltid, jämfört med knappt 66 procent av kvinnorna. Pappor jobbar 

mer än andra män. Om man jämför pappor med män som inte bor med barn så visar det sig att andelen 

som arbetar heltid är 89 procent för de utan barn, men 93 procent för papporna. Andelen heltidsarbetande 
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kvinnor är däremot 76 procent för de utan barn, men 66 procent för mammorna. Mammor arbetar alltså 

deltid i större utsträckning än andra kvinnor, men för papporna är det tvärt om.
42

 

Så ser verkligheten ut, normen lever kvar på gott och ont. Män ser till karriär och yrkesliv 

medan kvinnor till barn och familj. Kvinnor tar även oftare ut vårddagar för sjukt barn. I den 

studie som Statistiska Centralbyrån gjorde 2011 visade det att av 50284 ersatta dagar stod 

kvinnor för 64 % och män för 36 %.
43

  

Detta ser jag dock inte som något negativt eller som att Gud dödat snödrottningen och låtit 

den gudfruktiga flickan leva vidare i hemmet väntandes på sin pojke. Det är inte fel att 

kvinnor och män har olika förhållningssätt till meningen med livet, men de vägar man väljer 

att ta bör värderas lika oavsett kön.  

 

 

9. Avslutning 

I vårt samhälle där media tar allt större plats får även propagandan sig allt större utrymme. 

När man i dag söker på ordet ”Snödrottning” på Internet får man upp bilder på vackra halvt 

klädda kvinnor med vit hy och däribland även vår egen drottning Sylvia. Använder man den 

engelska översättningen får man upp sminktips på hur man själv kan bli lik en snödrottning 

blandat med bilder av snödrottningar med en pojke helt under sin klädnad.  Med en enkel 

sökning kan man få fram en mängd skiftande material så att man kan tilldelas vilken 

uppfattning man helst vill ha om karaktären. Därav är det först efter att ha läst svensk 

kvinnohistoria som jag kan yttra mig helt säkert om min tolkning av snödrottningsfenomenet.  

När jag nu besvarat mina frågeställningar runt snödrottningen ser jag henne som en 

manifestation av den fruktan som män och kyrkan haft genom tiderna. Den fruktan som än i 

dag lever kvar i vårt samhälle och i vår värld, fruktan för det kvinnliga maktövertaget. I 

litteraturen framställs den kvinnliga makten som något ont och det är skälet till att 

snödrottningen fruktas. Detta har inte heller ändrats på i det århundrade som hon har levt med 

oss genom litteraturen. Kvinnans makt i samhället har ständigt varit omdiskuterad. I 1800-

talets Sverige ville man begränsa en kvinnas kunnande… ”Kunskap är makt” som de sa och 

som visat sig vara sant än i dag. Gunhild Kyle skriver: 

När de många skolbesluten fattades, måste man väga olika hänsyn mot varandra. De viktigaste kan 

sammanfattas i termerna ”nyttig bildning” och ”farlig bildning”. Den nyttiga bildningen skulle förädla 
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den ”råa” människan till en praktiskt duglig och moralisk- framför allt arbetsmoralisk- medborgare, som 

lojalt verkade på sin givna plats i samhället. Den farliga bildningen kan karaktäriseras som 

överuppfostran, d.v.s. som horisontvidgande och därmed hotande.
44

 

Den farliga bildningen är den kvinnan vunnit i dagens samhälle då man som kvinna har lika 

rätt till hög utbildning som en man. Den farliga bildningen är även den bildning som 

snödrottningen står för i sitt fenomen. Hon är smart, beräknande och listig vilket man förr i 

samhället var väldigt rädd för. I dagens samhälle är det denna makt som skrämmer mest. 

Snödrottningen som får makt genom sin skönhet som förhäxar pojkar har försvunnit och 

ersatts av en vacker, framgångsrik kvinna med onda uppsåt.    

   Min tes om att hon var skapad av samhället för att avskräcka pojkar för att falla för någon 

som inte gav dem någon familj utan bara förströelse visade sig bara vara en del av en större 

föreställningsvärld som också återkommer i litteraturen.  

   Samhällets tidigare normer om hur man bör agera som kvinna lever fortfarande kvar än i 

dag.  Kvinnan ska fortfarande agera uppoffrande, kärleksfullt och ha som första prioritet barn 

och familj. Det finns män i dagens samhälle som har svårt med kvinnlig framgång och som 

inte kan se sig vara tillsammans med en kvinna med högre lön. Detta för att det gör att 

mannen ifrågasätter sin roll och vad han då ska bidra med i förhållandet.  

   En kvinna som agerar som en tidigare sedd snödrottning blir kallad ”hora”. Som kvinna ska 

man inte prata om sin sexualitet och inte agera öppet på den i allt för stor grad. Män däremot 

blir hyllad om de förfört många kvinnor. Normen lever kvar.  

   I litteraturen har syftet delats, och alla berättelser har haft tydlig religiös anknytning. 

Snödrottningen är så vacker att hon kan förvrida, icke ont anande pojkars huvuden till att göra 

allt hon vill. Hon får dem att gå ifrån den flicka som väntar på dem och inledas i frestelse.  

Hon är rik och har ett stort inflytande i samhället vilket sprider fasa och skräck. Hon är i klass 

med djävulen och därför är det upp till de troende att följa Guds vilja och förgöra henne. 

   Sammanfattningsvis låter detta hemskt, men genom tiderna är det genom skrämsel och 

skräck man stadgat lagar och förordningar. Kyrkan har i synnerlighet varit väldigt bra på 

detta. Kan man då säga att kyrkan ligger bakom snödrottningen? Gunhild Kyle skriver: 

Kampen för att befästa den lutherska läran ledde till ökad ortodoxi på 1600-talet och forskare som 

studerat kvinnans ställning i den svenska kyrkan menar, att med ortodoxin förträngdes mycket av 

sexualitet och frihetsbegär. Kvinnan med sin lockelse skulle stöpas i den fasta och inte minst ur männens 

synpunkt lugna livsform som karaktäriseras av de tre begreppen maka-moder-husmoder. Den längtan som 

inte fick plats uttrycktes i stället i folktron, t ex i tron på skogsrået eller sjörået, den vackra men 
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demoniska, den som lockade och företredde en drift som sågs som farlig och som ett djävulens lockverk. 

Det var folktron som speciellt betonade det kvinnliga element som den kyrkliga ortodoxin understrykte.
45

 

Kyrkans påfund att sexualitet skulle tyglas fick uttryck i folktron där snödrottnigens ursprung 

finns, som djävulens lockverk. Snöhäxan hittar man även i folktron, där också med koppling 

till djävulen, Kyle skriver; 

Den dubbla rädslan och lockelsen med starka sexuella inslag märktes också i häxtron.  Skräcken för 

kvinnans makt över mannen och rädslan för hennes sexualitet fick uttryck i 1600-talets häxjakter med 

fantasifulla skildringar av häxsabbater, där kvinnor (häxor) uppträdde sexuellt ohämmat.
46

 

Kvinnan har genom tiderna fått ta mycket skuld för samhällets utformade normer och 

människors påfund. Som tur var har samhället förändrats då häxjakter och folktro utplånats. 

Den lugna livsform som karaktäriseras av de tre rollerna maka-moder-husmoder lever kvar 

om än inte lika utpräglat. Skilsmässorna i Sverige ökar vilket tyder på att rollerna inte längre 

ses som kvinnans främsta dygd. Det samtalas mer om både kvinnor och mäns sexualitet i 

media vilket ger den tidigare så skuldbelagda sidan av samlivet en mer hälsosam och naturlig 

prägel, även om kvinnor än i dag har svårare att utforska sin sexualitet än männen. Så i stället 

för att måla upp snödrottningen som en länk till djävulen, en fresterska och vara rädd henne 

anser jag att man bör upphöja henne till något gott.  
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