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Sammanfattning 
The Walt Disney Company (1923) släppte år 2013 filmen Frost (Frozen) som blev den mest 

inkomstbringande animerade långfilmen Disney någonsin producerat (Time, 2014). Den 

animerade långfilmen har en stor ung publik i en påverkningsbar ålder och av den 

anledningen är det väsentligt att studera Frost (2013).  Syftet med studien är att undersöka och 

tolka berättarstrukturen, karaktärerna med fokus på Disneyprinsessorna, och budskapet i Frost 

(2013) med målet att få en djupare förståelse för hur filmen gestaltar genus. Med hjälp av 

Vladimir Propps (1968) syntagmatiska analys av narrativ och teorier inom genus och 

identifikation ställer jag frågeställningarna; Hur ser berättarstrukturen ut i Frost (2013) och 

hur kan de två Disneyprinsessornas gestaltning i Frost problematiseras utifrån identifikation 

och genusteorier? Tidigare studier visar att genus, ras och kulturella stereotyper framkommit 

i Disneyfilmer (Adessa Browning m.fl, 2003: 19-20) och att media bidrar till kultiveringen av 

barns värderingar, övertygelser, drömmar och förväntningar som stödjer identitetsskapandet 

(Swindler, 1986: 311). Tidigare studier har dessutom visat att förskolebarn ser på mer TV än 

vuxna (Bryant 2001, Mares 1998) och att spädbarn på 10- och 12 månader kan efterlikna 

beteende som observerats på film (Mumme, 2003). I uppsatsens teoretiska ram behandlas 

teorier inom narratologi, genus, stereotyper, identifikation och representationer då dessa 

teorier är relevanta i analysen och diskussionen av mitt empiriska material, Frost (2013). 

Berättarstrukturen i filmen visade sig stödja precis vad Dion m.fl (1972) diskuterar i sin 

artikel ”What-is-beautiful-is-good”, att fördomar kring en vacker respektive ful människa och 

förväntningarna av dem baseras på deras utseende. Skurken var den vackra, charmerande 

prinsen, Hjälten var prinsessan Anna och den luriga, envisa och fula ”the Duke of Weselton” 

var harmlös och handlingens triumfkort ”an act of true love” var sann syskonkärlek och inte 

romantisk kärlek som traditionen konstaterar. Uppsatsens studie påvisade dessutom att Disney 

bryter en del mot de äldre konventionerna med deras gestaltning av Disneyprinsessorna i 

Frost (2013). I filmen är prinsessorna banbrytande med deras vilja, mod och intellekt och den 

passiva prinsessan som setts i ”Snövit”, ”Askungen” och ”Törnrosa” som enbart erhåller ett 

vackert utseende i längtan efter sin prins syns inte till. Studien konstaterade också att förnuft 

triumferar över naivitet och präglan av rädslan av att vara sig själv kan räddas av sann 

syskonkärlek.  
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1 Inledning 
Något vi tar del av som barn är barnfilmer, speciellt Disneyfilmer. Disney går ofta hem hos 

barnen men har också framkallat totalt motsatta reaktioner från en del vuxna. Barn lever 

emellertid oftast i nuet, är upptagna av orosmoln och glädjeämnen här och nu och lägger 

mindre eller ingen betänketid alls på problem längre fram i tiden. Men med sexuella 

allusioner i de animerade långfilmerna skapas uppror, sexuella anspelningar är trots allt det 

som gör att barn slutar vara barn och blir vuxna (Rönnberg 1999: 9).   

 

Disney har sedan 1937 förmedlat berättelser på olika sätt genom sina animerade långfilmer.  

En berättelse är en handling som berättas från någon till någon. I filmer finns det ingen fysisk 

person som berättar något, som i ett radioprogram, men det finns ändå någon eller något i 

texten som berättar för oss, strukturerar texten och förmedlar perspektiv på det som händer 

(Gripsrud 2011: 258). Genom narratologi, det vill säga konsten att berätta något och 

manipulera dess innehåll till en viss innebörd, kan filmers innehåll ledas i en viss riktning och 

omvandla text till historia (Hansen m.fl., 1998: 155).   

 

År 1923 föddes Disney Brothers Cartoon Studio, som senare skulle heta The Walt Disney 

Company. År 1937 gjordes den första animerade långfilmen; ”Snövit och de sju dvärgarna”, 

13 år senare återgick Disney till att producera animerade långfilmer efter att tagit sig igenom 

svåra ekonomiska tider med anledning av andra världskriget. År 2013 släpptes Disneyfilmen 

Frost (Frozen) som vände upp och ner på den traditionella Disneyprinsessan och dessutom 

Disneyfilmers generella utformning. Filmen handlar om hur en av prinsessorna (Elsa) lämnar 

sitt hem efter att hennes krafter att manipulera fram snö och is av misstag skadat hennes syster 

(Anna). Filmen spelar på kärleken samt relationen mellan två systrar och filmen leker med 

publiken kring uttrycket ”an-act-of-true-love” genom handlingens gång för att sedan avslöja 

att sann kärlek sker i familjen och inte mellan prinsessan och prinsen, som traditionen 

konstaterar. Jag valde att enbart analysera Disneyfilmen Frost (2013) av den anledningen att 

filmen är en produkt av sin tid och den mest inkomstbringande animerade långfilmen 

någonsin (Time, 2014). 

 

Den här uppsatsen handlar om genusteorier och identifikation. Teorierna behandlar frågor om 

genus, stereotyper samt identifikation i relation till könsroller. Uppsatsens analys är uppdelad 

i två delar, den första delen redogör för Vladimir Propps (1968) syntagmatiska analys av 
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narrativ för att i näranalys behärska berättarstrukturen i Frost (2013). Vladimir Propp (1968) 

var en rysk forskare som tog fram en teori att analysera berättarstrukturen i folksagor utifrån. 

Hans teori bestod av att det alltid fanns ett maximalt antal av 8 karaktärer som återfanns i 

sagorna, och 31 olika händelser (Turner 2006: 99). Det är relevant att dela upp denna uppsats 

i två delar och först titta på berättarstrukturen med hjälp av Vladimir Propps (1968) analys, 

för att berättarstrukturen i Frost (2013) skiljer sig från majoriteten av resterande Disneyfilmer. 

I Frost (2013) finns två Disneyprinsessor, tematiken bygger på relationen och kärleken mellan 

två systrar, och filmen visar tydliga tecken på hur utseendet lurar personligheten. Filmen 

bryter en del mot traditionella konventioner och koder, av den anledningen är Vladimir 

Propps (1968) analys relevant att anamma på berättarstrukturen i Frost (2013), för att få fram 

vad filmen kommunicerar. Därefter kommer uppsatsens andra analysdel behandla teorier 

inom genus, stereotyper samt identifikation i relation till könsroller baserat på vad Vladimir 

Propps (1968) analys tog fram i första analysdelen. Av den anledningen kommer denna 

uppsats även behandla två frågeställningar.  

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och tolka berättarstrukturen, karaktärerna med 

fokus på Disneyprinsessorna och budskapet i Frost utifrån en narrativ analys på film som en 

medietext. Målet är att få en djupare förståelse för hur Frost (2013) gestaltar genus. Jag har 

valt att undersöka en Disneyfilm av den anledningen att de animerade långfilmerna är 

populära hos barn i en påverkningsbar ålder. Denna uppsats avser inte att behandla alla 

Disneyfilmer som producerats fram till 2017 utan fokus kommer vara på Frost ”Frozen” 

(2013) som släpptes på bio i Sverige 2014. Studien är uppdelad i två delar, först kommer jag 

behandla berättarstrukturen i Frost (2013) för att sedan behandla teorier inom genus, 

stereotyper samt identifikation i relation till könsroller för att förstå hur Frost (2013) 

framställer genus. Av den anledningen kommer jag behandla följande två frågeställningar: 

 

- Hur ser berättarstrukturen ut utifrån Vladimir Propps (1968) syntagmatiska analys av 

narrativ i filmen Frost (2013)? 

- Hur kan de två Disneyprinsessornas gestaltning i filmen Frost (2013) förstås utifrån 

identifikation och genusteorier?  
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3 Avgränsning  
Denna uppsats avser inte att behandla alla animerade Disneyfilmer fram till 2017 utan enbart 

Frost (Frozen) som släpptes 2013 med fokus på berättarstrukturen och Disneyprinsessorna. 

Anledningen till att enbart Frost (2013) undersöks i denna uppsats är på grund av att det 

skulle vara för tidskrävande att undersöka alla animerade långfilmer Disney producerat. 

Eftersom jag avgränsat mig till att studera berättarstrukturen och Disneyprinsessorna har jag 

av praktiska skäl studerat de scener som är relevanta för mina frågeställningar och syftet; att 

undersöka och tolka berättarstrukturen, karaktärerna med fokus på Disneyprinsessorna och 

budskapet i Frost (2013) utifrån en narrativ analys på film som en medietext. Min 

undersökning är relevant då Frost (2013) är den mest inkomstbringande animerade långfilmen 

Disney producerat (Time, 2014) och har en annorlunda berättarstruktur än de flesta äldre 

animerade Disneyfilmer.    

4 Disposition 
Den här uppsatsen påbörjas med en presentation av tidigare forskning där studier relaterade 

till genusteorier och identifikation läggs fram. Därefter kommer den teoretiska ramen 

behandla teorier inom narratologi, identifikation, genus och stereotyper samt representationer. 

Väl i metod delen presenteras den analysmetod jag använt mig av i första delen av studien, 

Vladimir Propps (1968) syntagmatiska analys av narrativ. Det nämns även kortfattat att den 

narrativa analysen är relevant för att kunna behandla studiens andra del, genusteorier. 

Analysen påbörjas alltså med att behandla berättarstrukturen i filmen Frost (2013) genom att 

först presentera Disneyprinsessorna och kortfattat filmens handling. Därefter tillämpas 

Vladimir Propps (1968) analys på filmens rollkaraktärer och handling. Väl i andra delen i 

analysen problematiseras frågor om genusteorier och identifikation i förhållande till resultatet 

av den narrativa analysen. Avslutningsvis presenteras en slutsats där jag återigen tar upp 

frågeställningarna, resultatet från analysen och jämför dessa med tidigare forskning och 

teorier.     

5 Tidigare forskning 
The Disney Corporation är ett av de största mediaföretagen och de animerade långfilmerna 

har sedan första filmen varit populära bland unga. Mia Adessa Browing m.fl, undersökte hur 

kön, ålder, ras samt sexuell läggning porträtteras i 26 populära animerade Disneyfilmer då 
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ingen tidigare studie avhandlat porträttering av organisatoriska samhällsprinciper i så pass 

många filmer. Syftet med studien var att analysera populära Disneyfilmer utifrån 

organisationsprinciper i samhället med anledning av att se vad filmerna kommunicerade för 

meddelande till barn avseende kön, ras och sexuell läggning. Studien visade att genus, ras och 

kulturella stereotyper framkommit i Disneyfilmerna och att de få positiva porträtteringar av 

grupperna som påvisats var i senare Disneyfilmer. Studien visade också att marginaliserade 

grupper porträtterades negativt, eller inte alls (Adessa Browning m.fl, 2003: 19-20). 

 

Även fast Disneyfilmer släpps på bio är de tillgängliga på video. Lin (2001) hävdar att när 

barn väl har tillgång till videos ses de regelbundet, lika ofta som TV. Enligt en rapport från 

The Kaiser Family Report (1999) tittar barn på TV mellan 2,5 – 3 timmar om dagen, nästan 

20 timmar om veckan. Förskolebarn ser dessutom mer på TV än vuxna (Bryant 2001, Mares 

1998). Även fast barn lär sig mycket från sin omgivning som föräldrar, syskon och vänner ska 

medias påverkan inte underskattas. Swindler (1986) hävdar att media bidrar till kultiveringen 

av barns värderingar, övertygelser, drömmar och förväntningar som bidrar till 

identitetsskapandet (s.311).  

 

Walma van der Volen och van der Voort (2000) gjorde en studie på 192 barn i årskurs 4 och 6 

där de presenterades barnhistorier i skrift, visuellt via videos eller via audio. Studien noterade 

att barn lär sig mer från intryck från videos.  

 

Mumme (2003) gjorde två studier där spädbarn på 10- och 12 månader fick se ett TV-

program för att därefter studera om barn i den åldern kunde efterlikna beteendet. Mumme 

fann att spädbarnen kunde härma uttryck de observerat från vuxna, även om barnet sett dessa 

aktioner på TV.  

 

Anderson (2001) undersökte 570 tonåringar i högstadiet med hjälp av telefonintervjuer och 

betyg, för att se om det fanns en relation mellan Tv-tittande, betyg, framgång och attityd. 

Studien fann att högstadieelever som tagit del av undervisande television hade högre betyg än 

de elever som inte gjort det. Durkin (1983) fann även att de barn som observerat icke-

traditionella skildringar av genus på TV erhöll mindre risk att anamma en begränsad syn av 

genusnormer.  
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Alexadra C. Krisch och Sarah K. Murnen (2013) studerade stereotyper om genus och 

homosexualitet i sju populära amerikanska ungdomsserier med syftet att se vilka budskap som 

kommunicerades till barn och unga inom modern populärkultur. Studien visade ett tydligt 

budskap att killar med makt, styrka och pengar imponerade tjejer samt att relationer till tjejer 

främst behandlade sex och attraktion. Studien visade dessutom att killar värderade tjejers 

utseende högre än deras personlighet (2013: 28) 

 

Rönnberg hävdar att barnkulturen har en relevant betydelse för det uppväxande släktet, 

identitetsskapandet tar inte plats enbart i hemmet utan uppväxtmiljön i dagens samhälle 

kretsar mycket kring media. Rönnberg hävdar att även fast Disney speglar det traditionella 

mönstret från en kultur som allt mer börjar försvinna i takt med samhällsförändringar, 

exempelvis kvinnors större roll på arbetsmarknaden, intensiva debatter om könsroller och 

ideologisk kris för den ”manliga” prestationskulten tillkom många av filmerna för mer än ett 

halvt sekel sedan och speglar inte en rättvis bild av samhället idag (1999: 40). 

6 Teoretiskt ramverk 
I det teoretiska ramverket kommer jag presentera de teorier som är relevanta för mig i 

analysen och diskussionen av mitt empiriska material. För att få en förståelse för 

berättarstrukturen är det väsentligt att ta upp narratologin – läran om berättelser. Det är 

relevant att presentera narratologin av den anledningen att jag kommer bjuda in till den 

analysmetod jag ska ta användning av. Jag kommer dessutom presentera teorier inom 

identifikation samt stereotyper i förhållande till genus för att få en förståelse kring 

genusteorier, som behandlas i den senare delen av studien, efter berättarstrukturen i analysen. 

Jag kommer dessutom ta upp teorier kring representationer då de har en betydande roll i 

tolkningsfrågor.   

6.1 Narratologin  
Berättelsen finns överallt, som Roland Barthes beskriver det. Berättelser kan förmedlas 

genom talande, skrivande och språkliga uttryck men också genom stillastående eller levande 

bilder. Berättelser kan vara rörelser eller en strukturerad mix av alla dess massor. Berättelser 

återfinns i generationer, tidsepoker och i alla världens kanter i skiftande former (Gripsrud 

2011: 241). Claude Bremond definierade varje berättelse som en diskurs, en diskurs som 

inordnade en rad händelser av mänskligt intresse och det var endast i förhållande till ett 
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mänskligt projekt som dessa händelser fick mening och blev till en strukturerad tidslinje 

(Gripsrud 2011: 242).  

 

En berättelse är från början en tankeform, ett så kallat kognitivt schema, baserat på verkliga 

eller fiktiva händelser. De gamla grekerna menade att konstens uppgift var att efterlikna 

verkliga händelser, vilket stämmer överens med hur berättelsens förlopp grundar sig på 

verkliga gestaltningar (Gripsrud 2011: 246). Ett skäl till varför Disney går hem hos barnen är 

just vad de gamla grekerna menade, porträtteringen av fenomen i filmerna kräver ingen 

läsförmåga utan liknar mest av alla medier ”verkligheten”. Samtidigt lyfter animationen fram 

”det overkliga” i filmen vilket lyfter barns intresse för filmen (Rönnberg 1999: 9–10).  

 

Många av de centrala bidrag som finns kring filmens påverkan på sin publik kommer från 

Ryssland kring 1920-talet. Från omkring 1910 och framåt utvecklade ryska formalister inom 

språk- och litteraturforskning nya synsätt på ämnesområdet. De ryska formalisterna 

intresserade sig främst för språket, hur det uttrycks i tal, skrift men också via ljud (Gripsrud 

2011: 58–59). Vladimir Propp (1968) var en rysk forskare som analyserade berättarstrukturen 

i 100 ryska folksagor för att ta fram de narrativa elementen i berättelsen. Hans teori var att det 

alltid fanns ett maximalt antal av 8 karaktärer som återfanns i folksagorna, och 31 olika 

händelser (Turner 2006: 99). I analysmetoden, den första delen av studien, kommer Vladimir 

Propps (1968) narrativa analys tillämpas på berättarstrukturen i filmen Frost (2013) för att få 

en djupare förståelse för Disneyprinsessornas gestaltning. 

  

6.2 Genus 

6.2.1 Identifikation 

Medier förmedlar olika upplevelser, tankar och känslor som bearbetas till mentala 

representationer av olika ting (Gripsrud 2011: 58). Dessa mentala representationer gör det 

lättare för oss att förstå världen, men de kan också bidra till fördomar och stereotyper. 

Tidigare studier har visat hur mycket barn tar del av medier, vad säger identifikationsteorier 

om hur media påverkar barn? För att förstå budskapen Disney förmedlar till sin publik är det 

väsentligt att behandla den starka oro men också förhoppning som är knuten till mediernas 

makt och påverkan på dess publik.  
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Den process som kallas för socialisation börjar innan barnet sagt sina första ord med hjälp av 

kroppskontakt, blickar eller nynnande från ens mamma, pappa och andra närstående. Det som 

däremot kommer att vara ett avgörande steg i utvecklingen är språket. Sociologer benämner 

den socialisation som sker med ens närstående, ens familj, för den primära socialisationen. 

Den sekundära socialisationen är den socialisation som sker i förhållande till 

samhällsinstitutioner, som dagis, fritids, skola eller arbetsplatser exempelvis. Genom dessa 

informationskanaler kan människor definiera vilka de är och vad som förväntas av dem. Den 

sekundära socialisationen har en stor påverkan, medvetet men också omedvetet (Gripsrud 

2011: 19). I dagens samhälle har massmedier blivit en av de viktigaste delarna inom den 

sekundära socialisationen då de når vuxna men också barn som är i en påverkningsbar ålder. 

Medierna skiljer sig från resterande samhällsinstitutioner inom den sekundära socialisationen 

då de riktar sig till hemmet, via kanaler som TV och radio.   

 

Disneyfilmer har blivit en massmedierad form av barn- och familjekultur och det är 

nödvändigt att undersöka vilken betydelse dessa filmer har på sin unga publik. Rönnberg 

beskriver hur Disneys berättelsetyper vilar på tematiken att ”klara sig”, ”hitta sig själv”, ”bli 

accepterad som man är”, ”bli någon”, ”bli stor” och speciellt vägen från flicka till kvinna, att 

vara oberoende av föräldrarna och närma sig det motsatta könet (1999:11). Medier är med 

andra ord samhällets förlängda arm. De visar en del av världen som barn aldrig sett förut och 

framställer den på ett fiktivt sätt via ljud, bild och tal.  

 

I takt med detta behöver publiken skapa en uppfattning om vad medierna säger, vart de själva 

står, vilka de är och vill vara. Denna självuppfattning hjälper till att forma ens sociala identitet 

(Gripsrud 2011: 20). Den sociala identiteten bildas från kollektiva sammanhang och andra 

människors uppfattningar, som mer eller mindre blir en del av vår egen självbild. Denna 

sociala identitet kan variera från situation till situation, vi tillämpar den sociala identitet vi 

anser vara relevant för den precisa situationen. Den personliga identiteten kommer vi däremot 

fram till genom att fråga oss själva ”vem är jag?” (Gripsrud 2011: 22) Den ständiga 

pendlingen mellan tryggheten som finns i ens sociala bekantskap och frigörelsens 

utbrytningsdrömmar är minst sagt en känslomässig del av ens uppväxt.  Rönnberg (1999) 

beskriver hur Disneys filmsagor hjälper många barn och vuxna att skapa en förenklad 

världsbild av inre kaos av den anledningen att filmsagornas fantasistoff hjälper till att 

organisera och kanalisera uppdämda känsloreaktioner, sagorna fungerar helt enkelt som en 

orienteringskarta (1999: 37).  
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Individueringsprocessen börjar alltså redan efter ett par månader efter födseln. Forskare 

menar att separationsångesten från barnet börjar redan vid ”tittut” lekar och fler 

ångestsituationer uppstår när barnet vågar ta sig ut på egen hand och upptäcka en okänd värld. 

Disneys sagor fungerar som en symbolisk orienteringsram, allt fantasistoff hjälper till att 

skapa en förenklad världsbild av inre kaos och underlättar identitetsutvecklingen då barnet får 

en fiktiv överblick av mognadsprocessen (Rönnberg 1999: 37). 

 

Undersagorna till Disney är gamla och i regel av kvinnligt kön. Kroppsjagets första steg, 

separationsångesten eller tidiga kapacitetprövningar får en liten plats och fokus är på den så 

kallade tröskelåldern. Flickans barndom är passerad och blir ifrågasatt när könsmognaden och 

det sexuella uppvaknandet träder in medan glimten av en bättre framtid inte är långt bort. 

Pojkfigurerna ger sig ut i världen för att söka och testa sin identitet medan tonårsflickorna 

ägnar sig åt att dagdrömma i hemmet, (som ofta representerar plåga eller fara) kring hur deras 

liv kan realiseras utifrån en dröm. I denna fas börjar Jaget undra över Miget och flickan ställer 

sig själv frågor som ”hur ser jag ut i andras ögon?” ”vad betyder jag för andra?” istället för att 

fokusera på vem man själv vill vara. Denna inre identitetsupplevelse speglar en osäkerhet då 

flickan söker bekräftelse för sin intelligens, vackra utseende eller dylika karaktärsdrag från 

andra (Rönnberg 1999: 63–64).  

 

6.2.2 Genus & Stereotyper 

Med ”genus” talar vi om socialt kön inom feminism och inte biologiskt kön. Detta 

samhällsfenomen utforskas ofta kritiskt för att främja kvinnors intressen av den anledningen 

att genus är dominerande i samhället och ofta missgynnar kvinnor i den offentliga likaväl som 

privata sektorn (Alvesson & Skjöldberg 2017: 339).  

 

Turner (2006) hävdar att det finns en del filmer som bryter mot de traditionella 

konventionerna kring hur kvinnor porträtteras i filmer. I filmer som GI Jane (1997), Lara 

Croft: Tomb Raider (2001), eller Disneyfilmen Mulan (1998), visar de kvinnliga 

huvudrollerna aggressivitet, styrka och våldsamhet som oftast karaktäriserats som maskulint. 

Turner (2006) uttrycker också oron över att denna porträttering av kvinnor i filmer får dem att 

framstå som maskulina istället för feminina och starka. Det finns ständiga diskussioner om 

vem som har mer makt över påverkan, medierna eller människan. Judith Butler (1997) hävdar 
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att genusidentiteter aldrig är fastlagda från start utan utformas som en produkt av mänskligt 

handlande. Enligt etnometodologiska idéer, produceras genus genom interaktion mellan 

individer när de demonstrerar sin könstillhörighet, kön blir alltså en fråga om en handling och 

inte om personlighet eller roll (Alvesson & Skjöldberg 2017: 347–348). I Disney har 

könsrollerna speglat traditionella mönster, de flesta filmerna gjordes för mer än ett halvt sekel 

sedan och samhället har förändrats mycket avseende genus sedan dess. Även fast vi ser en 

närmre 50:50 fördelning av manliga samt kvinnliga skurkar i Disneyfilmer talas det om 

könsdiskriminering då män har fler bärande roller i filmerna (Rönnberg 199: 117). Vi ser en 

del sexuella antydningar i Disney, men mycket av dessa är såklart inte begripligt för de flesta 

barn men med ständiga upprepningar kan de sexuella anspelningarna läras in som en del av 

kulturarvet och bidra till en undermedveten förståelse (Rönnberg 1999: 119).   

 

Under 1800-talet översattes de muntligt traderade folksagorna till litterära texter i form av 

böcker som under 1900-talet bearbetades till rörliga bilder. De traditionella sagorna fick 

konkurrens av animerade bildräckor och ljudband i biografer och filmsoffan i hemmet. Men 

oavsett fyller den äldre Boksagan och den nyare Filmsagan samma grundfunktioner, de är 

båda fantasistoff som barn tar del av som yttre erfarenheter och bearbetar som inre processer 

(Rönnberg 1999: 35). Det som en gång varit nytt i en film blir efter upprepningar något som 

tas för givet och förväntas, på det sättet uppstår konventioner i filmvärlden. Konventioner är 

som regler, till slut ifrågasätts inte varför prinsen alltid räddar prinsessan och inte tvärtom. 

Turner (2006: 113) skriver ”konventioner är som koder, system som vi alla är överens om att 

använda”.  

 

Men skulle sagor kunna ”naturalisera” ett visst socialt sammanhang endast för att det konstant 

upprepas? Carolyn Steedman (1982) och Anne Dyson (1996,1997) beskriver hur barn med 

start omkring 8-årsålder kan förflytta sig bortom det ”uppenbara” och bli mer medvetna om 

könsrollsval tack vare en övertydlighet, alltså kan upprepningar skapa undermedvetna 

konventioner men också förtydliga könsroller då de konstant upprepas. Stereotyper ifrågasätts 

lättare, något den vuxna kritiken är indicum på. Vuxna har trots allt haft en längre tid på sig 

att beskåda och ta sig igenom de ensidiga rollerna vi ser i Disneyfilmerna än barn. Även om 

något fastställs som naturligt och normalt betyder det inte alltid underförstått att det måste 

förbli så (Rönnberg 1999: 216).  
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Dion m.fl (1972) diskuterar i sin artikel ”What-is-beautiful-is-good” fördomar kring snygga 

människor. De beskriver förväntningarna från en attraktiv människa i förhållande till en ful 

människa, man tror oftast att den attraktiva är den goda. Gunilla Jarlbro menar däremot att 

stereotyper används i sagor för att göra det lättförståeligt för en stor publik. Hon menar också 

att mycket av populärkulturen präglas av en genusslentrian, en omedveten sexuell skildring av 

män och kvinnor i media. Det kan helt enkelt vara så att stereotyper byggs upp genom 

omedvetna handlingar (Jarlbro 2006: 115).  

 

6.3 Representationer 
Ekström & Larsson (2008) beskriver en text som olika system av tecken som omfattar allt 

från tal, bilder och symboler till musik, kläder och datorprogram. Med dessa tecken skapas 

betydelser, men det är viktigt att notera att dessa tecken är representationer och aldrig en 

direkt avspegling av något, det är dessutom alltid läsaren eller tittaren som skapar en bild av 

innehållet utifrån sina referensramar (2008: 153). Hall (1980) menar att mening produceras 

genom ”encoding/decoding”, medierna tillhandahåller koder som mottagaren bryter ner till 

förståelse genom att använda sig av tidigare erfarenheter. Från att vi är barn presenteras vi 

dagligen för olika intryck som har diverse betydelser. När vi målar en tavla som barn målar vi 

utifrån de mentala representationer vi skapat under de år vi varit vid liv, och när ett barn 

uttrycker sig baserar de uttrycken på emotioner de observerat av sin omgivning. Allt vi ser 

och hör har en viss betydelse utifrån de sociala betingelserna de skapats utifrån. De mentala 

representationer som byggs upp gör det möjligt för varje enskild individ att förstå världen 

(Hall 2013: 3). Stuart Hall menar också att betydelsen av koderna alltid kan förändras då de 

fungerar som sociala konventioner och inte som regler eller lagar (Hall 2013: 45). Vi ser 

exempel på detta när vi ifrågasätter vissa kontexter i Disneyfilmer idag med anledning av 

förändringar i samhället, men som för ett halvt sekel sedan, när filmen skapades, inte 

ifrågasattes. 

7 Metod och material 
I den här uppsatsen kommer jag använda mig av en syntagmatisk analys av narrativ på filmen 

Frost (2013) där filmen är medietexten och materialet. En medietext syftar på all form av text 

som vill förmedla något till dess läsare eller tittare. Jag kommer använda mig av Vladimir 

Propps (1968) syntagmatiska analys av narrativ som metod. Analysen fokuserar på hur en 

berättelse utvecklas över tid och hur narrativa inslag följer varandra. Propps analys hjälper till 
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att förstå vad som händer i en berättelse, vilken struktur berättandet har och vilka 

rollkaraktärer som ingår i den strukturen (Berger 1997: 28). Jag kommer tillämpa de 7 

rollkaraktärer och 31 händelser Vladimir Propp (1968) tog fram på filmen Frost (2013) för att 

få en djupare förståelse av Disneyprinsessorna och handlingen. Efter den narrativa analysen 

kommer teorierna om genus och identifikation tillämpas på resultatet från den narrativa 

analysen.  

 

Forskare har påvisat hur Disneyprinsessan utvecklats över tid och bryter en del stereotyper, 

men avseende nyare Disneyfilmer saknas en del vetenskaplig forskning som styrker detta 

(England et al., 2011). I Frost (2013) finns det nytänkande markörer på hur Disneyprinsessan 

erhåller nya, starka karaktärsdrag. Porträtteringen av kärlek är även den revolutionerande 

genom att den går bortom den romantiska typen och anammar kärlek mellan 

familjemedlemmar. Däremot kvarstår en del traditionella konventioner, prinsessornas 

stereotypiskt vackra utseende och romansen som leder till giftermål mellan prinsen och 

prinsessan som enbart haft vetskap om varandra i några dagar.  

 

7.1 Tillvägagångssätt 
Vladimir Propp undersökte 100 olika folksagor i Ryssland för att se om det fanns 

gemensamma faktorer i berättelserna. Han kom fram till att i varje folksaga fanns det likheter 

bland karaktärernas uppbyggnad samt vissa händelser i berättelserna. Propp började med att 

reducera antalet karaktärer till ett maximalt antal av 8. Han kom fram till att en karaktär 

kunde besitta multipla egenskaper som återfanns i andra karaktärer och upptäckte dessutom 

att 31 specifika händelser fanns med i de flesta folksagor (Turner 2006: 99).  

 

Vladimir Propp (1968) erbjuder något som kallas för syntagmatisk analys av narrativ. Hans 

analys fokuserar på hur en berättelse utvecklas över tid, hur narrativa inslag följer varandra, 

precis som en kedja (syntagm). Propps analys hjälper till att förstå vad som händer i en 

berättelse, vilken struktur berättandet har och vilka rollkaraktärer som ingår i den strukturen 

(Berger 1997: 28).  

 

Frost (2013) följer Vladimir Propps analys avseende de rollkaraktärer och händelser han tog 

fram, däremot innehar rollkaraktärerna nya karaktäristiska drag och filmen leker en del med 
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publiken avseende vem som är den goda, respektive onda. I följande del redogör jag för min 

analysmetod, för att därefter applicera metoden på filmen Frost (2013).  

 

7.2 Analysmetod  

7.2.1 Vladimir Propps (1968) analys & de 7 rollkaraktärerna  

	
Skurken  

- hjältens motståndare 

Donatorn/Givaren  

- karaktären som tillhandahåller något som hjälper hjälten i uppdraget, det kan handla 

om fysiska objekt eller magiska krafter 

Hjälparen  

- stöttar hjälten i uppdraget 

Prinsessan 

- karaktären som hjälten får i slutet av sagan  

Avsändaren  

- karaktären som skickar hjälten på uppdrag 

Hjälten eller offret  

- huvudkaraktären som sagan kretsar runt 

Den falska hjälten  

- karaktären som lurar omgivningen alternativt publiken att han är den goda hjälten 

 

7.2.2 Vladimir Propps (1968) analys & de 31 händelser 

	
Inledning: 

En familjemedlem lämnar hemmet 

Hjälten får ett förbud att följa 

Förbudet upphör/bryts 

Skurken spanar efter fakta 

Skurken får information om offret 

Skurken gör försök att lura offret till hjälp 

Offret luras till att hjälpa skurken 
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Förveckling: 

Skurken skadar en familjemedlem, familjemedlemmen önskar eller längtar efter något 

Längtan eller önskan från offret avslöjas och hjälten beger sig för att rädda 

familjemedlemmen  

Hjälten planerar att störta skurken 

 

Förflyttning: 

Hjälten lämnar hemmet 

Hjälten prövas och kommer därefter i kontakt med hjälparen eller magiska medel  

Hjälten visar påverkan på hjälparen eller det magiska medlet 

Hjälten tar användning av magin 

Hjälten förflyttas till platsen där uppdraget tar plats 

 

Slaget: 

Hjälten och skurken hamnar i strid 

Hjälten skadas 

Skurken övervinns 

Den grundläggande längtan återställs  

 

Återkomsten: 

Hjälten återvänder hem 

Hjälten blir förföljd 

Hjälten räddas 

Hjälten anländer hem, men är inte igenkänd 

Den falska hjälten gör ett falskt uttalande 

Hjälten ställs inför en utmaning 

Hjälten klarar utmaningen 

 

Igenkänning: 

Hjälten blir igenkänd 

Den falska hjälten uppdagas 

Den falska hjälten får en ny skepnad 

Skurken (den falska hjälten) straffas 

Hjälten gifter sig alternativt blir given en glansfull avslutning  
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7.3 Metodkritik 
Ett ofrånkomligt villkor i kvalitativ forskning är viljan att förklara aktörens tolkning, men 

kravet att förhålla sig empatisk och se världen från aktörens ögon kan ibland ge upphov till 

kritik. Tre centrala aspekter inom kvalitativ forskning är forskarens förmåga och möjlighet att 

se verkligheten genom aktörens ögon och tolka materialet utifrån deras perspektiv; 

förhållandet mellan teori och forskning och frågan kring huruvida kvalitativa 

forskningsresultat kan generaliseras eller inte (Bryman 1997: 89). Vid kvalitativ textanalys är 

inte fallstudier och problemet med generalisering lika centralt som tolkningsfrågan och 

förhållandet mellan teori och forskning. Disneyfilmer är något som funnits till hands för mig 

sedan barnsben och för att minimera risken för partiskhet valde jag att undersöka 

Disneyfilmen Frost (2013) som jag inte hade tidigare erfarenhet från innan studien gjordes.  

8 Analys 

8.2 Berättarstrukturen 

8.2.1 Presentation av filmen 

Disney släppte deras animerade långfilm Frost i november år 2013 men kom ut på biografer i 

Sverige i januari 2014. Frost, (originaltiteln Frozen), bygger – mycket fritt – på HC. 

Andersens saga Snödrottningen från 1845 och handlar om två systrar (Elsa och Anna), som 

växer upp i kungariket Arendelle. Filmen har hämtat mycket inspiration från Norge och 

hamnstaden Arendal, Nærøyfjorden och byggnader från Oslo och Bergen och blev under 

några månader den mest inkomstbringande Disneyfilmen någonsin (Time, 2014).   

 

Filmen handlar om två systrar, Anna och Elsa, som vid ung ålder är väldigt nära vänner. 

Systrarna växer upp i kungariket Arendelle som prinsessor tillsammans med sina föräldrar, 

kungen och drottningen. Elsa föds med magiska krafter att manipulera fram snö och is med 

hennes händer och skadar av misstag hennes syster tidigt i filmen. Trollkungen Pabbies 

magiska krafter räddar Anna, men beslutar samtidigt att radera alla minnen relaterade till 

Elsas magiska krafter från Annas minne. I samma veva beslutade även kungen och 

drottningen att Elsa skulle separeras från sin syster i kungahuset, portarna till kungahuset som 

skiljer dem från allmänheten skulle förbli stängda, personalen i kungahuset skulle förminskas 

i hopp om att Elsa skulle lära sig kontrollera sin magi och samtidigt förhindra att någon fick 

vetskap om den. Efter att kungen och drottningen dör ute till havs blir systrarna ensammare än 
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någonsin och Annas saknad efter en relation till sin syster, längtan efter en drömprins växer 

allt starkare medan Elsas rädsla för sig själv, sina krafter och vad som finns utanför portarna 

fortsätter att plåga henne allt mer.  

 

3 år efter föräldrarnas död är Elsa myndig och ska krönas till drottning av Arendelle. Under 

kröningsdagen öppnas portarna för dagen och de två systrarna möts för första gången på 

väldigt lång tid. Under kröningsdagen träffar Anna prins Hans som snabbt friar till prinsessan. 

Efter att blivit nekad välsignelse av systern Elsa (”what do you know about true love?)” 

bryter de två systrarna ut i konflikt. Konflikten orsakar ett utbrott från Elsas sida och hennes 

krafter blir offentliga för folket. I samma veva introduceras publiken till ”the Duke of 

Weselton” som under tidigt skede i filmen visat upp bekymmer och förundran över varför 

portarna till kungariket varit stängde under så pass lång tid. När han får syn på Elsas krafter 

faller polletterna på plats varpå han benämner den nya drottningen som ”monster” och hennes 

magi som ”svartkonst”.  

 

Elsa flyr i förtvivlan upp till bergen långt bort från risken att skada andra människor samtidigt 

som hon omedvetet försätter Arendelle i evig vinter med sina krafter. Under Elsas tid uppe i 

bergen förändras hennes karaktär och en stark, självständig kvinna bortom rädsla blir allt 

starkare. Elsa sjunger ”Let it go, let it go, 

can't hold it back anymore…”, ”No right, no wrong, no rules for me…, I'm free!” 

 

Anna försvinner i hast med sin häst på jakt efter sin syster i hopp om att övertala henne att 

återvända hem och rädda Arendelle från denna eviga vinter. I hennes frånvaro lämnar hon 

Prins Hans temporärt ansvarig för kungariket. På väg upp mot berget stöter Anna på Kristoff, 

hans ren Sven och den levande snögubben Olaf som skapats av Elsas krafter. De blir snabbt 

vänner och bestämmer sig för att hjälpa Anna.  

 

När de väl finner Elsa uppe i berget där hon bosatt sig i ett ispalats som hon byggt med sina 

krafter försöker Anna övertala Elsa att komma hem. Det uppstår en konflikt och Elsas krafter 

bryter omedvetet ut och skadar Anna (igen), precis som när hon var liten, men denna gång i 

hennes hjärta. Anna, Kristoff, Sven och Olaf flyr berget och Annas hår blir allt gråare och 

hennes kropp allt kallare och de förstår snabbt att hennes liv är i fara. Anna och vännerna 

beger sig till Trollkungen Pabbie, som förklarar att han inte kan tina ett fruset hjärta och 

endast ”an act of true love” kan rädda hennes liv. Anna, Kristoff, Sven och Olaf rusar iväg 
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med Arendelle i sikte för att hinna till prins Hans i tid som kan ge Anna ”en sann kärleksgest” 

som de tror ska kunna rädda hennes liv. 

 

Kristoff når slutligen Arendelle och lämnar över Anna till prins Hans i kungahuset. Anna 

berättar om hennes situation och att enbart ”an act of true love” kan rädda hennes liv och 

Hans bemöter henne genom att säga ”a true love’s kiss”. Annas och Hans läppar närmar sig 

varandra och kyssen är inte långt bort när Hans plötsligt avbryter och visar sin sanna skepnad 

med att säga ”Oh Anna, if only there was someone out there who loved you”. Han berättar om 

sin plan att gifta sig till tronen, och låser in Anna i kungahuset, påstår för Arendelle att hon 

dött men att de hann avlägga sina giftermålslöften vilket medfört att Hans nu är kung.  

 

Prins Hans beger sig dit Elsa är inlåst men upptäcker när han anlänt att hon rymt ut i 

snöstormen. Han letar upp Elsa i snöstormen och berättar att Anna dött och att Elsa är 

ansvarig för hennes död. Elsa faller ihop på isen, förtvivlad och ledsen medan Hans lyfter sitt 

svärd för att slutföra sitt mål. Precis innan svärdet når Elsas kropp slänger sig Anna framför 

svärdet och hennes kropp fryser till is då hennes hjärta slutligen frusit till is. Elsa omfamnar 

Annas kropp när den plötsligt börjar tina och det står klart att den sanna kärleksgesten, ”an act 

of true love”, var hennes uppoffring för sin syster.  

 

I samma veva förstår Elsa att hon kan kontrollera sina krafter med hjälp av kärlek och 

slutligen tinar upp frusna Arendelle. Prins Hans får en knuff ner i vattnet av Anna och 

besegras. Anna och Kristoff finner kärleken som leder till giftermål och filmen slutar med att 

prinsessan ändå får sin drömprins.   
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8.2.2 Presentation av Disneyprinsessorna 

Elsa  
 

 
 

I början av filmen introduceras publiken till en ung Elsa på 8 år som av misstag skadar sin 

syster Anna när hon manipulerar fram is och snö med sina magiska krafter. Som ung är hon 

väldigt rädd för sig själv och de krafter hon erhåller, hon fasar för att skada någon i hennes 

familj och håller sig inlåst på sitt rum tills dagen hon ska krönas. I resten av filmen förblir 

Elsa i vuxen ålder, 18 år, och publiken introduceras allt eftersom till en starkare kvinna med 

egen vilja. Elsa är lång och smal med stora, blåa ögon och iskallt vitt hår, hennes 

karaktärsdrag är ytterst skandinaviskt och hon klär sig mycket i blåa färger. Elsas personlighet 

präglas av en ständig kamp mellan kärlek och rädsla. Det är hennes kärlek för sin syster som 

gör henne rädd för sig själv och de krafter hon innehar, hennes svar på problemet är att hålla 

sig utom räckhåll för sina nära och kära men när hennes krafter väl avslöjas under 

kröningsdagen har hon inget val än att fly till ytterligare en ensamhet men denna gång uppe i 

bergen. I kungarikets ögon framstår Elsa som skurken med sina svartkonster, hon är dessutom 

boven i dramat som orsakar Annas skador, men hon vill inget mer än att kunna kontrollera 

sina krafter.  
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Anna  
  

 
 

I början av filmen, när Anna skadas, är hon 5 år men den största delen av filmen är hon 15 år. 

Anna är sedan barnsben en väldigt energirik, lekfull tjej som gör exakt vad hon känner för och 

tänker oftast efter hon agerat. Hennes uppväxt präglas av saknaden till systern Elsa och 

längtan till drömprinsen utanför de stängda portarna. Anna är lång och smal, med stora vackra 

blåa ögon. Hon är fräknig, har rött hår med en grå slinga som orsakats vid skadan i tidig ålder 

och klär sig i dräkter liknande de norska folkdräkterna. Hennes ivriga personlighet gör henne 

orädd för det mesta men till och från syns en osäkerhet, speciellt när hon talar med pojkar och 

sin syster.   

 

8.2.3 De 7 rollkaraktärerna utifrån Vladimir Propps (1968) analys applicerat på 

karaktärerna i Frost (2013) 

Under denna del kommer enbart de rollkaraktärer som är relevant för min analys presenteras.  

 

Skurken  

I början av filmen introduceras publiken till ”the Duke of Weselton”, en äldre man, som 

framstår som skurken med sina lömska personlighetsdrag, nyfikenhet och uttalanden kring 

Elsa och hennes ”svartkonst”. Det visar sig däremot att han är harmlös och enbart en uppnosig 

gubbe som gillar att lägga sin näsa i blöt.  

 

Från filmens start präglas Elsas hjärta av kampen mellan rädsla och kärlek av den anledningen 

att hon har magiska krafter som hon inte kan kontrollera. Filmen bygger upp en empati kring 

Elsas karaktär, hon är trots allt inte ond i hjärtat, men hennes omedvetna handlingar skadar 

däremot hennes syster.  
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Prins Hans framstod som den charmiga prinsen med sitt vackra utseende och romantiska frieri 

till Anna. Genom filmens gång framträder Hans som hjälpsam som tar över Arendelle i 

systrarnas frånvaro, och orolig över Anna när hon inte återvänder från berget. Publiken får 

däremot kännedom om hans sanna intentioner när han inte kysser Anna efter hon återvänt från 

berget och istället låser in henne medan han ger sig ut på jakt för att avrätta hennes syster. 

Definitionen av skurken i Frost är en aning avancerad, då filmen leker en del med publiken 

om vem som är den onda. Det står däremot klart i den scen när Hans sanna intentioner visas 

att han är skurken i berättelsen då han agerar enbart utefter sitt eget bästa på andras 

bekostnad.  

 

Prinsessan  

Prinsessorna i filmen är självklara, det är Anna och Elsa. Däremot stämmer det inte riktigt 

avseende ”karaktären som hjälten får i slutet av sagan” i denna analys, vilket framkommer i 

benämningen av ”hjälten” senare.  

 

Hjälten eller offret  

Anna, också prinsessan, spelar hjältinnan och samtidigt offret i denna film. Anna beger sig ut 

på egen hand i hopp om att finna sin syster och övertalar med en beordrande ton Kristoff och 

renen Sven att hjälpa henne ta sig upp ”the North mountain” för att få hem sin syster och ta 

tillbaka sommaren till frusna Arendelle. Under sökandet visar Anna upp hjältemodiga insatser 

som räddar Kristoffs liv och hon visar ingen rädsla när de stöter på hinder längs vägen. Vid 

vändpunkten i filmen, när Anna blir träffad i hjärtat av Elsas krafter, blir hon offret i filmen 

som behöver en sann kärleksgest för att överleva. Anna, som gör allt för att ta tillbaka sin 

syster blir återigen skadad av henne, men visar ytterligare ännu mer mod när hon offrar sig 

själv för att rädda sin syster Elsa, som en sann hjältinna. Det visar sig sedan att denna 

uppoffring var den sanna kärleksgesten som skulle rädda hennes liv.  

 

Den falska hjälten 

Under kröningsdagen får publiken träffa prins Hans, framträdande på sin häst som en sann 

prins som snabbt klickar med Anna under sång och dans varpå han friar till prinsessan. Han är 

charmig med sitt stora leende, vackra hår och fina ögon. Han tar sig an uppgiften att se efter 

Arendelle i systrarnas frånvaro, och ger sig ut på jakt efter Anna när han blir orolig över 

hennes långa bortavaro. Han erhåller alla karaktärsdrag som en charmig hjälte förväntas ha, 



 	  
	

	 24	

men när han avböjer en kyss från Anna får publiken vetskap om hans sanna skepnad. Frost 

(2013) lurar publiken att tro att den stereotypa vackra prinsen var hjälten, men visar senare att 

skenet kan bedra även fast man är vacker.  

 

8.2.4 De 31 händelser utifrån Vladimir Propps (1968) analys applicerat på händelser i 

Frost (2013)  

Under denna del kommer enbart de händelser som är relevant för min analys presenteras.  

 

Inledning: 

En familjemedlem lämnar hemmet 

Hjälten får ett förbud att följa 

Förbudet upphör/bryts 

Skurken spanar efter fakta 

Skurken får information om offret 

Skurken gör försök att lura offret till hjälp 

Offret luras till att hjälpa skurken 

 

I början av filmen lämnar föräldrarna hemmet för att bege sig ut på havet. Kungen och 

drottningen dör ute till havs vilket lämnar prinsessorna föräldralösa. Men avseende 

”inledningen” i Vladimir Propps (1968) analys är det mer betydande att applicera Elsas och 

Annas, eller kanske endast Elsas, flykt från hemmet istället för föräldrarnas. Efter att Elsas 

krafter uppmärksammats på kröningsdagen flyr hon kungariket (1). Anna (hjältinnan), får 

förbud av prins Hans att följa efter Elsa (2), ett förbud som Anna avböjer och istället väljer att 

bege sig efter sin syster (3). Prinsessan Anna lämnar prins Hans (den falska hjälten/skurken) 

ansvarig för Arendelle i hennes frånvaro vilket innebär ett perfekt tillfälle för Hans att spana 

och söka efter fakta om det kungarike han avser att ta över, dock framkommer inte hans 

hemska plan förrän senare i filmen (4). Eftersom det inte är klart än att Hans är skurken i 

dramat skulle även ”the Duke of Weseltons” nyfikenhet under balen uppfattas som ett försök 

till att spana och ta reda på mer om Arendelle och systrarna (4). När Elsas krafter 

uppmärksammas uppfattas hon ångerfull och det är svårt att inte känna empati för henne. Elsa 

är ett offer i sin egna kropp i denna situation, hon kan inte kontrollera krafterna, något som 

”the Duke of Weselton” och prins Hans får vetskap om denna kröningsdag (5).  
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Filmen leker en del med publiken avseende vem som är ”skurken”, och när inledningen väl är 

avklarad är det fortfarande oklart om vem som är de goda och onda i berättelsen.  

 

Förveckling: 

Skurken skadar en familjemedlem, familjemedlemmen önskar eller längtar efter något 

Längtan eller önskan från offret avslöjas och hjälten beger sig för att rädda 

familjemedlemmen  

Hjälten planerar att störta skurken 

 

I denna film skulle jag vilja göra en annan tolkning av ”förvecklingen”. Skurken, i 

”förveckligen” är Elsa, som under kröningsdagen ber Anna att lämna slottet för gott om inte 

hennes regler accepteras, varpå Anna blir sårad och konfronterar sin syster med vad som 

orsakat denna ilska hon erhåller resulterar sedan i att Elsas krafter bryter ut (8). Annas längtan 

till en förståelse kring varför hennes syster avböjt en relation under alla dessa år blir äntligen 

förklarad och för första gången förstår Anna sin systers beteende (9). I takt med att Elsa flyr 

Arendelle bestämmer sig Anna (hjälten) för att bege sig efter sin syster och rädda henne, 

hoppet om en relation till syster kan kanske äntligen uppfyllas, medan resten av kungariket 

vill störta henne (10).  

 

Eftersom det inte framkommer förrän senare i filmen att prins Hans är skurken kan 

”förvecklingen” inte appliceras på honom då han under denna period framstod som god.  

 

Förflyttning: 

Hjälten lämnar hemmet 

Hjälten prövas och kommer därefter i kontakt med hjälparen eller magiska medel  

Hjälten visar påverkan på hjälparen eller det magiska medlet 

Hjälten tar användning av magin eller hjälparen 

Hjälten förflyttas till platsen där uppdraget tar plats 

 

Anna lämnar hemmet med sin häst på jakt efter sin syster (11). På väg upp mot berget stöter 

hon på en del snö, vilket resulterar i att hon ramlar av hästen och blir lämnad ensam (12). 

Strax därpå kommer Anna i kontakt med Kristoff (hjälparen) och hans ren Sven som efter att 

blivit övertalad av Anna bestämmer sig för att hjälpa henne (13). Kristoff, som kan vägen till 

”the North mountain” där Elsa befinner sig, jobbar inom isbranschen och vill inget mer än att 
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sommaren ska komma tillbaka medan Anna samtidigt får vägvisning (14). Anna, Kristoff och 

renen Sven springer snart in i Olaf (givaren) som blir en del av gänget. Till slut når de 

ispalatset där uppdraget (att ta hem Elsa och ta tillbaka sommaren) ska ta plats (15).  

 

Slaget: 

Hjälten och skurken hamnar i strid 

Hjälten skadas 

Skurken övervinns 

Den grundläggande längtan återställs  

 

Väl på plats i ispalatset hamnar Anna i konflikt med Elsa (också benämns som skurken i 

”slaget”) efter att ha försökt övertala henne om att återvända hem (16). Av misstag skadas 

Anna (hjälten) i hjärtat av Elsa och flyr från palatset tillsammans med Kristoff, Sven och Olaf 

(17).  

 

Efter att Anna skadats i hjärtat besöker de trollkungen Pabbie (avsändaren) och trollbyn för att 

rädda Annas liv. Väl på plats i trollbyn får de förklarat för sig att enbart ”an act of true love” 

kan tina ett fruset hjärta och rädda Annas liv.  

 

I samma veva har prins Hans och hans män tillsammans med två män från ”the Duke of 

Weseltons” sida gett sig ut på jakt efter Anna då hon inte återvänt hem än. De finner ispalatset 

och hamnar i strid med Elsa varpå Elsa omhändertas och blir inlåst på Hans order. Det tar inte 

lång tid förrän Elsa lyckas rymma ut i snöstormen.  

 

Återkomsten: 

Hjälten återvänder hem 

Hjälten blir förföljd 

Hjälten räddas 

Hjälten anländer hem, men är inte igenkänd 

Den falska hjälten gör ett falskt uttalande 

Hjälten ställs inför en utmaning 

Hjälten klarar utmaningen 
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Igenkänning: 

Hjälten blir igenkänd 

Den falska hjälten uppdagas 

Den falska hjälten får en ny skepnad 

Skurken (den falska hjälten) straffas 

Hjälten gifter sig alternativt blir given en glansfull avslutning  

 

Vad gäller ”återkomsten” och ”igenkänning” vevs de två delarna samman i min analys av 

Frost (2013). Efter att Anna besökt Trollbyn far hon hemåt med hjälp av Kristoff, Sven och 

Olaf för att få sitt hjärta tinat av en kyss från prins Hans (20). Väl på plats i kungahuset blir 

Anna nekad kyssen just när deras läppar möts och Hans sanna intentioner visas. Han förklarar 

hur han enbart velat gifta sig med henne för att bli krönt kung, han har nämligen 12 bröder 

framför sig i ledet och behövde en snabbare väg till tronen (28+29). Hans (skurken/den falska 

hjälten) låser in Anna, i hopp om att hennes frusna hjärta ska frysa hennes kropp, och gör ett 

falskt uttalande till Arendelle att Anna dött men att de hann avlägga sina löften innan hon dog 

och att han nu är kung (24). I samma veva lyckas Olaf ta sig in i rummet där Anna hålls inlåst 

varpå han förklarar för Anna vad sann kärlek är, då Anna är helt förtvivlad och inte vet vad 

sann kärlek längre är. ”… love is putting someone else before yourself”, som Olaf uttrycker 

sig. Anna inser snabbt att Kristoff måste vara hennes räddning då han under hela resan satt 

Annas välbefinnande framför sitt eget. Anna ställs nu inför en utmaning, att ta sig ut i 

snöstormen döende som hon är, i hopp om att hinna till Kristoff i tid (25). Samtidigt ute i 

snöstormen befinner sig Hans, på jakt efter att avrätta Elsa. Hans finner Elsa och gör 

ytterligare ett falskt uttalande om Anna, att hon dött och att Elsa är ansvarig för hennes död 

(24). Hans höjer sitt svärd för att slutföra sitt uppdrag när Anna plötsligt slänger sig framför 

och räddar sin syster just som hennes kropp fryser till is (26). Strax därpå tinas hennes kropp 

och det står klart att ”an act of true love” var hennes uppoffring för sin syster (22). Samtidigt 

inser Elsa att med hjälp av samma medicin (kärlek) kan hon ta tillbaka sommaren. Isen blir 

till vatten och Hans får en knuff ner i havet och besegras av Anna (30). Elsa förser Olaf med 

ett permanent moln som snöar ovanför hans kropp för att han inte ska tinas av sommaren, och 

Anna gifter sig med Hans (31).  
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8.3 Analys av genusteorier 
En berättelse är från början en tankeform, baserat på verkliga eller fiktiva händelser. De 

gamla grekerna menade att konstens uppgift var att efterlikna verkliga händelser (Gripsrud 

2011: 246). Ett skäl till varför Disney går hem hos barnen är just vad de gamla grekerna 

menade, filmerna kräver ingen läsförmåga utan liknar mest av alla medier ”verkligheten” 

samtidigt som animationen tar fram ”det overkliga” i filmen för barns intresse (Rönnberg 

1999: 9–10). Frost (2013) speglar på en medvetenhet och rationalitet som inte påvisats lika 

starkt i äldre Disneyfilmer. Som nämnts tidigare har de flesta Disneyfilmerna en likartad 

jargong, men inte i Frost (2013). För att få en djupare förståelse av Disneyprinsessornas 

gestaltning i Frost (2013) behövs rollkaraktärerna först definieras. Vladimir Propps (1968) 

syntagmatiska analys av narrativ hjälpte till att gräva fram rollkaraktärerna och händelserna i 

filmen Frost (2013). Hans narrativa analys tog fram resultat som vidare kan diskuteras utifrån 

teorier inom genus, stereotyper och identifikation. Den narrativa analysen visade hur Frost 

(2013) bryter mot traditionella koder och konventioner med flera moderna inslag. Tematiken 

kretsar runt två Disneyprinsessor, och hur familjekärlek är starkare än romantisk kärlek. 

Disneyprinsessorna porträtteras som starka, feminina och självständiga vars intellekt 

triumferar över den stereotypa Disneyprinsessans utseende. Berättarstrukturen visade också 

hur den charmiga, vackra prinsen hade en dold agenda och visade sig vara skurken, medan 

den typiskt fula, uppnosiga äldre herren ”the Duke of Weselton” var harmlös.  

 

Disney går hem hos barnen med mediets begriplighet och tydliga overklighetsmarkörer, det 

krävs ingen läsarförmåga för att förstå den animerade verklighet som Disney porträtterar. I 

alla länder upplevs Disneys figurer som lokala med deras egna språk även om utseendet ser ut 

att tillhöra en viss etnicitet. De animerade långfilmerna har också en känslomässig 

genomkraft som gett upphov till olika nyckelscener där barn som vuxna gråter eller skrattar 

kollektivt. Utöver de charmiga karaktärerna, de välvalda rösterna så tillkommer enastående 

musik och ofta en oförglömlig melodi i varje film som sätter spår i ryggmärgen (Rönnberg 

1999: 9–10). Disney har en förmåga att porträttera verkligheten på ett barnvänligt sätt, men de 

sexuella allusioner som finns i filmerna skapar uppror hos vuxna, det är trots allt sexualitet 

som gör barn till vuxna. Redan i undersagorna, där fokus är på flickans tröskelålder, är 

barndomen passerad och blir ifrågasatt när könsmognaden och det sexuella uppvaknandet 

träder in.  
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Frost (2013) bygger mycket fritt på H.C Andersens saga ”Snödrottningen” från 1845, likasom 

många andra Disneyfilmer bygger på en undersaga där Jaget börjar undra över Miget, flickan 

i undersagan ställer sig själv frågor som ”hur ser jag ut i andras ögon?” ”vad betyder jag för 

andra?” istället för att fokusera på vem man själv vill vara (Rönnberg 1999: 63–64). Syftet 

med denna uppsats var att se hur genus gestaltas i Disneyfilmen Frost (2013) med fokus på 

Disneyprinsessorna Elsa och Anna i filmen. Jag använde mig av Vladimir Propps (1968) 

syntagmatiska analys av narrativ för att ta fram 7 rollkaraktärer och 31 händelser i filmen. 

Baserat på resultatet kommer jag nu problematisera Disneyprinsessornas gestaltning i filmen 

med teorier inom genus, stereotyper och identifikation samt tidigare forskning. 

 

8.3.1 Disneyprinsessan – en produkt av sin tid  

Mia Adessa Browing m.fl, undersökte hur kön, ålder, ras samt sexuell läggning porträtteras i 

26 populära animerade Disneyfilmer för att se vad för meddelande Disney kommunicerade till 

barn avseende grupperna. Studien visade att genus, ras och kulturella stereotyper framkommit 

i Disneyfilmerna och att de få positiva porträtteringar av grupperna som påvisats var i senare 

Disneyfilmer. Studien visade också att marginaliserade grupper porträtterades negativt, eller 

inte alls (Adessa Browning m.fl, 2003: 19-20). I den studien kan det vara intressant att 

ifrågasätta deras definition av ”positiva porträtteringar av grupperna”, vad innebär det? 

Avseende kön, ålder, ras samt sexuell läggning i Frost (2013) kan vi se hur 

Disneyprinsessorna framstår som kvinnliga och starka. I de flesta undersagor, som ligger till 

grund för Disneyfilmerna, kretsar en osäkerhet kring flickorna som börjar ifrågasätta sig 

själva, deras betydelse och hur de framstår i andras ögon.  

 

I ”Törnrosa” ser vi exempel på när den kvinnliga huvudkaraktärens utseende spelar en större 

roll när den första gåvan som ges till barnet är skönhet. I ”Snövit” vill häxan ta död på 

prinsessan av anledningen att hon är avundsjuk på Snövit som är den vackraste i landet och i 

”Ariel” vinner prinsessan kärleken av sin prins med hjälp av hennes vackra utseende även fast 

hon inte har en röst. I ”Törnrosa”, ”Askungen” och ”Snövit” är prinsessan en aning passiv 

som inte har många åsikter, utan snarare låter sig själv bli överkörd av den elaka häxan, 

styvmodern eller styvsystrarna i hopp om att en dag bli räddad av prinsen. I Frost (2013) tar 

prinsessan Anna kommandot och smutsar ner sina händer för att förändra något. Vilja och 

envishet präglar Annas personlighet när hon beger sig efter sin syster i hopp om att ta med 

henne hem till kungariket. Anna väljer att ge sig ut på egen hand utan hjälp från prins Hans, 
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hon beordrar Kristoff att hjälpa henne upp för berget och tar eget initiativ att klättra upp för 

ett halt isberg med sina bara händer. Elsa visar dessutom upp kvinnliga, starka och dominanta 

karaktärsdrag som Disney gjort starka försök i att visa i ”Mulan”, men där prinsessan istället 

uppfattats som manlig då hon under filmens gång är utklädd till en man. Elsa rymmer från 

kungariket upp till bergen för hon inte accepteras för den hon är, men när hon väl får vara 

ensam med sina krafter får publiken se en karaktär som älskar sig själv och gladeligen klarar 

av livet på egen hand. Denna skildring syns en del i undersagorna också, där denna inre 

identitetsupplevelse speglar en osäkerhet då flickan söker bekräftelse för sin intelligens, 

vackra utseende eller dylika karaktärsdrag från andra (Rönnberg 1999: 63–64), istället för att 

accepteras för den hon är. Slutligen är det prinsessan Anna som står för den ”avgörande 

räddningen”, och inte en prins, när hon offrar sitt eget liv för sin syster. I ”Oliver & Gänget” 

hoppar huvudkaraktären Oliver på en bil för att rädda Jenny och i ”Askungen” räddas 

prinsessan från hennes miserabla vardag av prinsen av kungariket, och i ”Törnrosa” räddar 

prinsen prinsessans liv från en oändlig sömndvala med en kyss. I ”Ariel: den lilla 

sjöjungfrun” är det dessutom prinsen som besegrar sjöhäxan Ursula och inte Ariel. 

 

Frost (2013) lyckas framställa sina prinsessor Anna och Elsa som starka individer utan 

behovet av en man och visar tydligt hur prinsessornas intellektualitet triumferar över deras 

stereotypiskt vackra utseende. I de klassiska undersagorna definieras de unga kvinnorna som 

passiva, tysta, hjälplösa offer eller martyrer. I undersagorna är barndomen passerad och blir 

ifrågasatt när könsmognaden träder in och glimten av en ljus framtid är inom räckhåll. Att 

unga kvinnor ska gå ifrån självsäkra och verbala till osäkra och passiva i puberteten stämmer 

förvisso överens med hur det är i verkliga livet, men den framställningen bör däremot inte 

uppmärksammas då kroppsspråk är något som barn är särskilt uppmärksamma på (Rönnberg 

1999: 128). Walma van der Volen och van der Voort (2000) noterade dessutom att barn lär 

sig mer från intryck från videos medan vuxna mer från skriven information.  

 

Medierna präglas av omedvetna, oreflekterade och upprepade skildringar av manlighet 

respektive kvinnlighet och upprätthålls av såväl kvinnor som män i media. Genusslentrian är 

osynlig på det sättet att den inte innehåller några tydliga och uppseendeväckande sexistiska 

skildringar utan bygger på slentrianmässiga och oreflekterade upprepningar av kvinnliga- 

respektive manliga föreställningar som skapats av kulturer och samhällen (Ganetz 2004: 4). 

Vi tänker kanske inte på att Ariel får sin frihet beskuren just vid den tidpunkt 

(tonåren/könsmognaden) som manliga hjältar istället uppnår full självständighet, eller att 
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Askungen uppfattas som passiv och mjäkig när hon egentligen är en hårt arbetande kvinna 

(Rönnberg 1999: 118–119). Frost (2013) ställer sig emot de underliggande normer avseende 

kvinnors passivitet och istället uppmuntrar till nyfikenhet, styrka och vilja hos kvinnan. 

Samtidigt som prinsessan tar mer plats i Frost (2013) med Annas envishet och Elsas 

självrespekt finns fortfarande stereotypiska karaktärsdrag kvar. Prinsessorna porträtteras 

fortfarande som den slentrianmässiga prinsessan med lång smal kropp, stora vackra ögon, 

långt hår och fina kläder som drömmer bort till ett liv med kärleken från en man (i alla fall ur 

Annas perspektiv), precis som i undersagorna, eller spelar på att vara en martyr som inte 

räcker till (Elsa och hennes krafter), också som flickan framställs i undersagorna. Även fast 

filmen leker med publiken kring repliken ”an act of true love”, som skulle visa sig vara en 

kärlekshandling till en familjemedlem, slutar filmen ändå i ett klassiskt giftermål mellan Anna 

och Kristoff och romansen bli än en gång ”det lyckliga slutet”. 

 

8.3.2 Stereotyper, konventioner och kulturella traditioner i Frost (2013) 

Carolyn Steedman (1982) och Anne Dyson (1996,1997) beskriver hur barn med start omkring 

8-årsålder kan förflytta sig bortom det ”uppenbara” och bli mer medvetna om könsrollsval 

tack vare en övertydlighet, upprepningar kan alltså skapa undermedvetna konventioner men 

också förtydliga könsroller då de konstant upprepas. De flesta Disneyfilmer är utformade på 

ett liknande sett, vi ser det i Vladimir Propps (1968) analys om de 31 händelser som 

förekommer i sagor, vilket medför att den bakomliggande strukturen upprepas en del i de 

olika animerade långfilmerna. När något väl upprepas så pass mycket att det inte längre 

ifrågasätts av publiken, har det bildats konventioner som förväntas följa. Likasom 

konventioner skapas koder, prinsessans eller prinsens utseende ifrågasätts inte när de är 

vackra, snarare om de är fula, de förväntas oftast vara vackra. Dion m.fl (1972) diskuterar i 

sin artikel ”What-is-beautiful-is-good” fördomar kring snygga människor. De beskriver 

förväntningarna från en attraktiv människa i förhållande till en ful människa; man tror oftast 

att den attraktiva är den goda. I Frost (2013) introduceras publiken tidigt till prins Hans med 

sitt charmiga, vackra utseende och det är inte förrän senare i filmen som det visar sig att han 

är den onda. Viktor Sklovskij hävdade i sin essä ”Konsten som grepp” (1917) att den äkta 

litterära konstens kännetecken handlar om att bryta med det vanliga vardagsspråket. 

Sklovskijs nytänkande begrepp syftar till att påverka publiken då publiken störs i sina 

traditionella uppfattningar om världen (Gripsrud 2011: 58–59). Frost (2013) försöker störa de 

konventioner och förhoppningar som förväntas genom att chocka publiken med att prins Hans 
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egentligen är den onda karaktären och hans utseende (i detta fall det vanliga vardagsspråket) 

snarare dolde hans sanna jag.  

 

Disney lägger vikt på den äldre herren ”the Duke of Weselton”, som den potentiella skurken 

med sin spinkiga korta kropp, gråa hår, stora näsa och besvärliga personlighet. Det visade sig 

senare att han är harmlös men med Disneys expertis av att porträttera vuxna män liknande en 

pensionerad Jultomte (kort, tjock, flintskallig, ineffektiv och pompöst upplåst), med mindre 

kontroll över sin omgivning, sina barn eller kungarike, är det mindre svårt att inte anta att han 

är skurken (Rönnberg 1999: 129). Turner (2006: 113) skriver ”konventioner är som koder, 

system som vi alla är överens om att använda”. Hall (1980) menar däremot att medierna 

tillhandahåller koder som mottagaren bryter ner till förståelse genom att använda sig av 

tidigare erfarenheter. Han menar också att betydelsen av koderna alltid kan förändras då de 

fungerar som sociala konventioner och inte som regler eller lagar (Hall 2013: 45). Frost 

(2013) gör starka försök i att bryta mot de traditionella konventioner som följts tidigare med 

att lura publiken att prins Hans till en början är god och att ”the Duke of Weselton” är den 

onda genom deras utseenden. Sergej Einstein (1949) hade en idé om att det var motsättningar 

som drev historien i en film framåt samt att vissa stimuli skapade bestämda ”responser” i vårt 

medvetande (Gripsrud 2011: 60–61). Studien gjord av Mia Adessa Browning m.fl visade att 

genus, ras och kulturella stereotyper framkommit i Disneyfilmerna och att de få positiva 

porträtteringar av grupperna som påvisats var i senare Disneyfilmer (Adessa Browning m.fl, 

2003: 19-20). Om vi ska tolka ”positiva porträtteringar” precis som det låter, att 

porträtteringen var upplyftande och framhävde grupperna i bra bemärkelse stämmer detta 

överens i Frost (2013) då filmen släpptes 2013 och är en av de senare (nyaste) filmerna. Frost 

(2013) valde alltså att bryta mot de kulturella stereotyper som finns i äldre filmer genom prins 

Hans med sitt vackra utseende som ond, och ”the Duke of Weselton”, som god med sitt 

mindre vackra utseende.  

 

Det är inte enbart utseendet som får en ny innebörd i förhållande till äldre Disneyfilmer i 

Frost (2013). Romantisk kärlek har porträtterats starkare än vänskap i många Disneyfilmer. I 

”Ariel: den lilla sjöjungfrun” ger Ariel upp sin förmåga att tala för mänskliga ben och 

möjligheten till kärlek från prinsen på land. I ”Skönheten & Odjuret” ser vi hur kärleken kan 

bryta förtrollningen gentemot Odjuret och i ”Pocahontas” lever kärleken vidare just tack vare 

att de inte får varandra. I Frost (2013) får publiken förståelse för att enbart ”an act of true 

love” kan rädda prinsessan Annas liv och antagandet av karaktärerna blir dessutom att denna 
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gest ska ske av prins Hans. Efter att Hans sanna intentioner uppmärksammas blir plötsligt 

Kristoff lösningen på problemet efter Olafs definition av kärlek till Anna (”true love is 

putting someone else before yourself”). Men när Anna väl uppoffrar sig själv för sin syster 

står det klart att den sanna kärleksgesten var kärleken till sin syster. Frost (2013) ger kärlek en 

ny innebörd och separerar sig en aning från de mönster som präglat tidigare Disneyfilmer. 

 

Vi ser att familjekärlek porträtteras starkare än romantisk kärlek i Frost (2013), dessutom 

visar filmen starka exempel på vilken naivitet romantisk kärlek kan bidra till. Under 

kröningsdagen friar prins Hans till Anna varpå hon accepterar frieriet även fast hon enbart 

haft vetskap om prins Hans i mindre än en dag. Annas naivitet har existerat i tidigare 

Disneyfilmer, där kärlek vid första ögonkastet automatiskt är ”äkta kärlek”, exempelvis i 

”Askungen”. Annas definition av sann kärlek är enbart baserat på Hans utseende, hans 

förmåga att dansa och sjunga, för att inte nämna hans titel ”prins”. Anna och Hans ber om 

Elsas välsignelse under kvällen och får ett tydligt nej av den anledningen att de nyss träffats 

och att Anna omöjligt kan veta vad sann kärlek. ”You can’t marry a man you just met. Anna, 

what do you know about true love?” som Elsa uttrycker sig. Det stannar inte upp vid Elsas 

verklighetsuppfattning och rationalitet, utan även Kristoff ifrågasätter Annas omdöme att gifta 

sig med en främmande man. ”Wait, you got engaged to someone you just met that day? Didn't 

your parents ever warn you about strangers? Have you had a meal with him yet? What if you 

hate the way he eats? What if you hate the way he picks his nose? Who marries a man they 

just met?” Denna verklighetsuppfattning och rationalitet som präglar karaktärerna är något 

som inte uppmärksammats lika väl i tidigare Disneyfilmer. Swindler (1986) hävdar att media 

bidrar till kultiveringen av barns värderingar, övertygelser, drömmar och förväntningar som 

bidrar till identitetsskapandet (s.311). Rönnberg hävdar däremot att barn lever oftast i nuet 

och lägger mindre eller ingen betänketid alls på problem längre fram i tiden (1999: 9). Men 

eftersom Disney producerar barnkultur verkar det mer än rimligt att framställa figurerna i 

filmen som rationella varelser som speglar verkligheten en aning med deras 

verklighetsuppfattning snarare än förespråka en fantasibild av ”sann kärlek”.    

 

8.3.3 Går Disney och identitetsbygget hand i hand? 

Lin (2001) hävdar att när barn väl har tillgång till videos ses de regelbundet, lika ofta som 

TV. Enligt en rapport från The Kaiser Family Report (1999) tittar barn på TV mellan 2,5 – 3 

timmar om dagen, nästan 20 timmar i veckan. I dagens samhälle har massmedier blivit en av 
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de viktigaste delarna inom den sekundära socialisationen då de riktar sig till hemmet, via 

kanaler som TV och radio. Disneyfilmer har blivit en barn- och familjekultur som sträcker sig 

till hemmet via videos. Publiken som tar del av de animerade långfilmerna skapar en 

uppfattning om vad mediet säger och vart de själva står i förhållande till budskapet som 

förmedlas. Därefter hjälper de tankar som uppstår vid tolkningen av mediets budskap till att 

bilda identiteten hos folk (Gripsrud 2011: 20). Rönnberg (1999) beskriver hur Disneys 

filmsagor hjälper många barn och vuxna att skapa en förenklad världsbild av inre kaos, 

sagorna fungerar helt enkelt som en orienteringskarta (1999: 37). I Frost (2013) ser vi hur 

stereotypiska normer bryts, hur familjekärlek framhävs som starkare än romantisk kärlek, och 

hur rationalitet segrar över naivitet. Disneyprinsessorna framställs som kvinnliga och starka 

och prinsarna är antingen ”hjälparen” (Kristoff) eller ”skurken”. Durkin (1983) fann att de 

barn som observerat icke-traditionella skildringar av genus på TV erhöll mindre risk att 

anamma en begränsad syn av genusnormer. Även fast Frost (2013) fortfarande har svårt att 

bryta mot vissa stereotypiska normer som prinsessornas utseende, läggs större vikt på hennes 

intellekt och mod. Judith Butler (1997) hävdar att genusidentiteter aldrig är fastlagda från start 

utan utformas som en produkt av mänskligt handlande (Alvesson & Skjöldberg 2017: 347–

348). Den sociala identiteten bildas från kollektiva sammanhang och andra människors 

uppfattningar, som mer eller mindre blir en del av vår egna självbild. Den personliga 

identiteten kommer vi däremot fram till genom att fråga oss själva ”vem är jag?” i förhållande 

till andra i vår omgivning, likasom intryck från media (Gripsrud 2011: 22). Även fast studier 

påvisar hur pass mycket eller ofta barn tar del av medier, eller i vilken ålder barns identitet är 

formbar, är det svårt att påvisa hur barn påverkas av Disneyfilmer. Det vi vet är att 

Disneyfilmer är populära i flera åldrar, främst av yngre barn då långfilmerna är anpassade 

efter barn. Rönnberg beskriver hur Disneys berättelsetyper vilar på tematiken att ”klara sig”, 

”hitta sig själv”, ”bli accepterad som man är”, ”bli någon”, ”bli stor” och speciellt vägen från 

flicka till kvinna och att vara självständig (1999: 11). I Frost (2013) ser vi speciellt hur Elsas 

karaktär präglas av kampen mellan att få vara den hon är, och att bli accepterad för den hon 

är. Tematiken spelar också på att så länge ens personlighet inte skadar andra får man vara den 

man är, vi ser tecken på detta när Elsa tar hjälp av kärlek för att kontrollera sina krafter, 

snarare än i början av filmen när rädslan för sina krafter skadar andra. Kampen mellan rädsla 

och kärlek präglar även Annas karaktär som till och från visar osäkra personlighetsdrag när 

hon talar med pojkar, eller sin syster men när hon väl är tvungen att klara sig själv uppvisar 

hon styrka och mod. Frosts (2013) gestaltning av verkligheten liknar mest av alla Disneys 

animerade långfilmer ”verkligheten”. Samtidigt lyfter animationen fram ”det overkliga” i 



 	  
	

	 35	

filmen vilket intresserar barn (Rönnberg 1999: 9–10). Frost (2013) skiljer sig alltså från de 

äldre Disneyfilmerna med den rationalitet och verklighetsuppfattning som präglar filmen, 

kanske uppfattas detta mer eller mindre av barn, men poängen kvarstår i den intellektualitet 

som triumferar över skönhet, en faktor som i denna film resulterar i en återförening 

familjemedlemmar emellan.  

9 Slutsats  
Hur såg berättarstrukturen ut i Frost (2013) och hur kan de två Disneyprinsessornas 

gestaltning i Frost problematiseras utifrån identifikation och genusteorier? Disneyfilmen Frost 

(2013) är en produkt av sin tid. Med hjälp av Vladimir Propps (1968) syntagmatiska analys av 

narrativ lyftes rollkaraktärerna och handlingen upp till ytan, vilket gjorde det möjligt att 

applicera resultatet i förhållande till teorier inom genus, stereotyper och identifikation på 

djupet. Berättarstrukturen visade att skurken var den vackra, charmerande prins Hans, hjälten 

var prinsessan Anna, den luriga, envisa ”the Duke of Weselton” var harmlös och handlingens 

triumfkort ”an act of true love” var sann syskonkärlek och inte romantisk kärlek.  

 

Adessa Browing m.fl, undersökte hur kön, ålder, ras samt sexuell läggning porträtteras i 26 

populära animerade Disneyfilmer och fann att genus, ras och kulturella stereotyper 

framkommit i filmerna och att de få positiva porträtteringar av grupperna som påvisats var i 

senare Disneyfilmer (Adessa Browning m.fl, 2003: 19-20). Frost (2013) är av senare 

produktion och påvisar, precis som Adessa Browing m.fl, studie visade, att positiva 

porträtteringar av grupperna syntes till.  

 

Disneyprinsessorna Elsa och Anna erhåller en roll och personlighet i filmen som differentierar 

sig från äldre filmer. Prinsessornas intellekt, vilja och mod triumferar över rädsla, passivitet 

och skönhet. I ”Törnrosa”, ”Askungen”, ”Snövit” och ”Ariel” spelar tematiken på hur 

prinsessorna vinner prinsens hjärta med hjälp av deras skönhet, men i Frost (2013) lyfts 

syskonkärlek som den sanna kärleken och romantiken läggs åt sidan tills filmens allra slut. 

Frost (2013) vänder upp och ner på de traditionella konventionerna och koderna, i denna film 

är det prinsessorna som räddar dagen och inte prinsen. Tematiken spelar på hur rationalitet 

övervinner naivitet med en sann verklighetsuppfattning, filmen lägger också vikt på att påvisa 

att den vackra är inte alltid den goda och att kvinnor är minst sagt lika mycket benägna att 

rädda dagen som män. En annan faktor som är väsentlig att lyfta är Elsas personlighet, hennes 
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kamp mellan att få vara den hon är och att vara den person andra vill att hon ska vara. I 

många äldre Disneyfilmer, som klassikerna ”Snövit”, ”Askungen” och ”Törnrosa” får 

publiken aldrig reda på vem prinsessan egentligen är, endast en passiv skönhet som trånar 

efter prinsen. I Frost (2013) får vi en inblick i karaktärerna och hur Elsa slutligen vågar vara 

den hon är med hjälp av kärlek från sin syster. Och andra sidan kvarstå fortfarande en del 

stereotyper, som Disneyprinsessornas smala kropp, stora ögon och långa vackra hår. Filmen 

slutar dessutom med ett traditionellt giftermål mellan prinsen och prinsessan som enbart känt 

varandra i några dagar, som många äldre Disneyfilmer.  

 

Walma van der Volen och van der Voort (2000) noterade att barn lär sig mer från intryck från 

videos än tal och skrift. Mumme (2003) fann i två studier att spädbarn kunde härma uttryck de 

observerat från vuxna, även om barnet sett dessa aktioner på TV. Tidigare studier påvisar 

alltså att barn kan efterlikna intryck från videos, men det är svårare att påvisa konsekvenserna 

av detta. Swindler (1986) hävdar att media bidrar till kultiveringen av barns värderingar, 

övertygelser, drömmar och förväntningar som bidrar till identitetsskapandet (s.311). 

Rönnberg hävdar däremot att barn oftast lever i nuet och lägger mindre eller ingen betänketid 

alls på problem längre fram i tiden (1999: 9). Vi vet däremot att Disneyfilmer är populära 

bland yngre barn som är i en påverkningsbar ålder. Disneyfilmerna spelar mycket på 

tematiken att klara sig själv, och hitta sig själv, vilket innebär att även om filmerna bidrar eller 

inte bidrar till barns kultivering verkar det mer än rimligt att framställa figurerna i filmen som 

rationella varelser som speglar realiteten med deras verklighetsuppfattning snarare än att 

förespråka en fantasibild av verkliga världen.     
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