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Abstract 

	  

Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur genus representeras och hur 

feministisk kritik syns i Disneyfilmerna Mulan och Frost. Arbetet behandlar kopplingen till 

tidigare Disneyfilmer och stereotypa framställningar av manligt och kvinnligt. Det utgår från 

ett genusperspektiv som tar hänsyn till könsroller som är resultatet av sociala konstruktioner.  

 

Metod: Filmerna har studerats i sin helhet och sedan har specifika scener och sekvenser valts 

ut för närmare studie. De har analyserats utifrån Selby och Cowderys modell för narrativ 

analys i boken How to Study Television (1995). Analysen för bägge filmerna är uppdelad i tre 

delar som behandlar både sekvenser som sträcker sig över hela filmerna och enskilda scener.  

 

Teori: Eve Kosofsky Sedgwicks (1999) och Halls (1997) definitioner av genus har legat som 

grund för arbetet, men även Halls (1997) beskrivning av representation, Gills (2007) 

redogörelse för feminism och Davis (2006) genomgång av tidigare framställningar av manligt 

och kvinnligt i Disneyfilmer samt annan relevant litteratur tas upp. 

 

Resultat och slutsats: Jag fann att filmerna försökte vara nyskapande i sin framställning av 

kvinnor, men att teman som exempelvis vikten av att hitta en man fortfarande var 

grundläggande. Trots att de kvinnliga karaktärerna i bägge filmerna är huvudpersoner kan 

deras självständighet ifrågasättas. I Mulan agerar exempelvis huvudkaraktären efter hennes 

inställning till sin far och i Frost får huvudkaraktären berättat för sig vad kärlek är uteslutande 

av manliga karaktärer. Det visade sig att Disneys historia av stereotypa framställningar av 

manligt och kvinnligt i hög grad syntes i filmerna, både genom en vilja att gå ifrån stereotyper 

men också som en bekräftelse på att Disney ibland fastnar i gamla hjulspår. Filmerna 

symboliserar dock en strävan efter att diskutera genus och framställa kvinnor på nya sätt. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Mulan skulle kunna undersökas ur ett etnicitetsperspektiv, 

eftersom det är en amerikansk skildring av ett kinesiskt folk. Därför skulle det kunna vara 

relevant för ytterligare forskning. När det gäller Frost skulle det vara intressant att jämföra 

den ur ett genusperspektiv med mer samtida Disneyfilmer för att studera huruvida de senaste 

fem årens filmer är tecken på en ny era av Disneyfilmer och vad som kännetecknar den.  

 

Nyckelord: Representationer, genus, feminism, stereotyper, Disney, Mulan, Frost 
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1. Inledning 

 

Under min uppväxt hade olika barnprogram och filmer stor betydelse för hur jag lärde mig att 

uppfatta omvärlden och människorna i den. Framför allt fastnade jag för Disneyfilmer och jag 

växte upp under den storhetsperiod som Disney upplevde under 90-talet. Filmer som Aladdin 

(Ron Clements och John Musker, 1992), Lejonkungen (The Lion King, Roger Allers och Rob 

Minkoff, 1994), Ringaren i Notre Dame (The Hunchback of Notre Dame, Gary Trousdale och 

Kirk Wise, 1996) och Mulan (Tony Bancroft och Barry Cook, 1998) var favoriter för mig och 

givetvis var de intryck jag fick av filmerna med och formade bilden av omvärlden. 

 

De senaste studieåren har jag funderat mycket kring hur vi människor får ta del av olika 

framställningar i medier och hur det formar vår världsbild. Ett område som framför allt fångat 

mitt intresse är framställningen och konstruktionen av kön och genus. En medvetenhet kring 

hur dessa framställningar och konstruktioner kan påverka hur vi uppfattar könsroller är viktig. 

För mig har det då blivit naturligt att återgå till de där första åren. I vuxen ålder har jag nu ett 

annat medvetande kring hur medier kan sätta agendan och styra tankebanor, men det är också 

ett medvetande som det tog tid för mig att utveckla. Filmer som är gjorda för barn är i mitt 

tycke därför extra intressanta utifrån dessa områden, eftersom de i första hand riktar sig till en 

publik som till stor del inte har hunnit utveckla ett medvetande kring de funktioner som 

medier fyller. 

 

Disneys betydelse och genomslagskraft under 1900-talet fram till idag är starkt och formar 

utan tvekan föreställningar om manligt och kvinnligt. Det har lett fram till idén att undersöka 

ett par Disneyfilmer utifrån dessa områden och valet har fallit på Mulan och Frost (Frozen, 

Chris Buck och Jennifer Lee, 2013). 

 

1.1 Syfte 

 

Avsikten med arbetet är att göra en analys av representationen av genus och användningen av 

stereotyper i två Disneyfilmer som är riktade till barn. Filmerna Mulan och Frost är viktiga att 

analysera utifrån hur könsroller konstrueras och hur de förhåller sig till en feministisk kritik 

emot hur kvinnor har framställts i populärkultur historiskt. Vidare ägnas en stor del åt 

representationer och i arbetet undersöks också hur filmerna förhåller sig till de traditionella 

stereotyper som har varit vanliga i Disneyfilmer genom åren. 
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1.2 Frågeställningar 

 

- Hur förhåller sig filmerna till stereotypa framställningar av manligt och kvinnligt som är 

vanliga i Disneyfilmer? 

- Hur representeras genus i filmerna? 

- Hur förhåller sig filmerna i sin framställning till en feministisk kritik emot framställningar 

av kvinnor i populärkultur? 

  

2. Material 

 

Analysen utgår från filmerna Mulan och Frost. Bägge filmerna har kvinnliga huvudkaraktärer 

och valet av filmer beror delvis på det. Jag hade tidigare sett bägge filmerna och upplevde då 

att de lämpade sig för en studie inom de valda områdena. Bägge filmerna innehåller 

framställningar av kvinnor som lyckas genom kombinationer av handlingskraft, list och 

fysiska egenskaper. Samtidigt synliggörs Disneys vanliga mönster i filmerna, vilket gör dem 

intressanta att studera utifrån den spännvidden. Dessutom har valet av filmer påverkats av det 

faktum att det skiljer femton år mellan filmerna, vilket väcker frågor om hur det synliggörs i 

olika framställningar av manligt och kvinnligt. Sekvenserna och scenerna som undersöks är 

sedan valda ur en tolkning från min sida kring vilka scener som diskuterar dessa frågor på ett 

relevant sätt. Det ska också nämnas att filmerna har analyserats i sin originalform med 

engelska som talat språk. Det medför också att tolkningen jag har gjort kan påverkas av 

språkliga faktorer. Handlingen i Mulan kretsar kring Mulan som för att få gå med som soldat i 

kriget klär ut sig till man och i Frost kretsar den kring de två prinsessorna Elsa och Anna vars 

rike Arendelle hotas att fastna i en evig vinter.  

 

Målet med analysen är att undersöka vilka stereotypa framställningar som förekommer, hur 

genus representeras samt hur filmerna upplevs kopplat till en feministisk kritik emot vanliga 

framställningar av kvinnor. Filmerna är valda ur en vilja att hitta material som på ett tydligt 

sätt behandlar dessa frågor och samtidigt är riktad till barn.  

 

2.1 Avgränsning 

 

Bägge filmerna är föremål för analysen i sin helhet, men studien kräver samtidigt att specifika 

sekvenser och scener plockas ut för närmare granskning.  
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De är ungefär 90 minuter långa, vilket medför att materialet är relativt omfattande. Det har 

krävt att analysen har delats upp i flera olika händelseförlopp som på olika sätt svarar mot 

frågeställningarna för arbetet. Analysen inleds då med ett längre händelseförlopp som sträcker 

sig över en stor del av filmerna, men som samtidigt innefattar nedslag i specifika händelser. 

Sedan fortsätter analysen när det gäller de bägge filmerna i två avsnitt där två mer avgränsade 

och specifika scener får utrymme. 

 

Arbetet kräver också en analys av karaktärernas egenskaper. Till en början var tanken att de 

kvinnliga huvudkaraktärerna skulle vara föremål för den analysen, men det stod snart klart att 

de manliga birollerna också behövde lyftas som motvikt. Därför är de tre kvinnliga 

huvudkaraktärerna tillsammans med Shang (i Mulan) och Hans och Kristoff (i Frost) 

karaktärer som lyfts fram i analysen av genusrepresentation.  

 

3. Bakgrund 

 

Disney har sedan sin tillkomst som företag under 1920-talet satt djupa avtryck i den 

amerikanska kulturen. 1923 flyttade Walt Disney till Kalifornien för att få utlopp för sitt 

intresse för serieteckningar och fyra år senare hade han startat Walt Disney Productions. Året 

efter det introducerades karaktären Mickey Mouse som gjorde stor succé över hela världen 

under åren som ledde in på 1930-talet (Capodagli & Jackson 2001:4). Det startade med denna 

karaktär, men ledde för företaget över i årtionden av succéer. Inget annat företag inom 

nöjesindustrin kan mäta sig med den stabilitet, utveckling och expansion som Disney har 

uppnått under 1900-talet och framåt. Från första början såg grundaren Walt Disney som sitt 

uppdrag att erbjuda den bästa familjeunderhållningen. Med utgångspunkt i sina principer och 

västerländska värderingar skapade Walt Disney det uppdrag som kommit att prägla Disneys 

arbete ända fram till idag. För företagets del har det handlat om att kunna erbjuda en produkt 

som publiken har lärt sig att förvänta sig och samtidigt aldrig bli besviken på (Capodagli & 

Jackson 2001:5). 

 

Filmen Mulan växte enligt Byrne och McQuillan fram ur en vilja från Disneys sida att locka 

en kinesisk publik. De ekonomiska intressen som Disney hade i Kina var fortfarande föremål 

för diskussion när filmen släpptes (Byrne & McQuillan 1999:143). Mulan blev Disneys 

försök att öppna upp den stora potential som de visste fanns på den kinesiska marknaden 

(Byrne & McQuillan 1999:163). 
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Huvudkaraktären Mulan som i filmen förklär sig blev enligt Byrne och McQuillan en bild av 

Disneys försök att säkerställa ekonomiska intressen i Kina genom att också de förklä sig 

(ibid.). Historien har sin bakgrund i en gammal dikt om karaktären Mulan. Det är osäkert när 

hon kan ha levt, men det mesta tyder på att det var under den Norra Weidynastin som varade 

från 386 e. Kr. till 534 e. Kr. (The Real Story of Mulan 2011). I filmen skildras en historisk 

tid, men ingen mer tydlig tidsangivelse än det faktum att ursprungspersonen ska ha levt under 

den tiden finns i filmen.  

 

Frost har sitt ursprung i H.C. Andersens saga Snödrottningen. Den gavs ut första gången 1845 

och är ett av Andersens mest hyllade verk. Sagan är en mörk skildring av en spegel som får 

människor att se de dåliga sidorna hos varandra. Djävulen försöker i historien ta spegeln till 

himlen för att orsaka kaos, men den faller och går sönder i bitar som tar sig in i människors 

hjärtan och får dem att hata varandra. Disney har dock valt att helt gå ifrån den delen av 

historien och berättar istället en historia som kretsar kring två goda systrar som är prinsessor, 

varav den ena har magiska krafter. En av regissörerna har i en intervju uttryckt att målet för 

historien var att behandla ämnet om kraften i en familj och att ställa begrepp som kärlek och 

rädsla emot varandra (Tabora 2013). 

 

4. Teoretisk ram 

 

Den teoretiska ramen innefattar teorier inom ämnena representationer, feminism och genus. 

Dessutom ägnas ett avsnitt åt litteratur som behandlar tidigare framställningar av män och 

kvinnor i Disneyfilmer.  

 
4.1 Representationer 

 

För att sammanfatta begreppet representation menar Hall att det står för produktionen av 

mening genom språket. Det går att dela in ordet i två betydelser där den första betydelsen 

handlar om förklaring och skildring. Exempelvis kan en målning skildra en händelse och på 

så vis representera den. Den andra betydelsen handlar om symbolik. Exemplet som Hall tar 

upp är korset som får stå för Kristi lidande. Inom denna betydelse ryms också uppfattningen 

om att representation kan handla om en person som får stå och vara talesperson för en viss 

grupp (Hall 1997:16).  
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Representationer inom olika kulturella eller mediala sammanhang är fyllda av mening och 

värderingar och bidrar till vår uppfattning om oss själva och våra kulturellt konstruerade 

identiteter (Gledhill 1997:339). 

 

Ett begrepp som har blivit nära sammankopplat med representation är begreppet stereotyp. En 

stereotyp är per definition en förenklad och allmän uppfattning om egenskaper hos alla som 

tillhör en specifik grupp. Det kan handla om grupper som är uppdelade efter olika raser, 

religioner eller kön (Nationalencyklopedin 2014). Dyer menar att vi kan börja förstå vilka 

funktioner stereotyper har genom att dela upp begreppet i fyra kategorier som har myntats av 

Walter Lippmann. Stereotyper kan ses som en ordningsprocess, genväg, referens till 

omvärlden samt som ett sätt att kommunicera en viss grupps värderingar och 

trosuppfattningar (Dyer 2002:11).  

 

Både Hall och Dyer behandlar frågan om hur en person kan representera och tala för en större 

grupp. Kopplat till filmerna som jag undersöker är det därför relevant att se kvinnor och män 

som två olika grupper som representeras av karaktärer i filmerna. På vilket sätt personerna i 

filmerna representerar sina olika grupper behandlas längre fram i arbetet. 

 

4.2 Feminism 

 

Den feministiska forskningen kring framställningar och representationer av kvinnor i media 

tog fart i västvärlden under 1970-talet. Det hade till största delen att göra med den ökade 

konsumtionen av medier hos en stor del av befolkningen. Till skillnad mot tidigare blev 

människor bombarderade med representationer och framställningar av kvinnor i nyheter, 

tidningar, radio, tv, reklam och film. Under denna tid växte feministisk kritik fram emot en 

problematik som karaktäriserade dessa framställningar kopplat till uppfattningen av genus. 

Det gavs enligt kritiken för lite möjlighet till undersökning och diskussion kring olika sätt att 

framställa kvinnor och medierna ansågs istället ge liv åt normen som mannen utgjorde i 

framställningarna. Istället för att porträttera män och kvinnor som varandras likar menade 

många feminister att män fick stå för och tala för hela befolkningen (Gill 2007:9). 

 

Med feminismen som växte fram under 70- och 80-talen kom dock förändringar i hur kvinnor 

framställdes i populärkultur (Davis 2006:169).  
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Framställningar av kvinnan som nöjd mamma och fru existerade fortfarande, men gällde inte 

längre som det enda sättet att framställa kvinnan på. Det blev mer vanligt med framställningar 

av kvinnor med egna karriärer och som kunde kombinera detta med livet hemma. En annan 

viktig förändring som växte fram gällde bilden av hur kvinnan såg på sig själv. Bilden av den 

goda kvinnan som oskyldig och asexuell gick istället emot en framställning av kvinnans 

godhet utifrån kvaliteter som vänlighet, kyskhet och sexuell självmedvetenhet (ibid.). 

 

Gill menar att dagens feminism i jämförelse med 70-talets feminism är mer försiktig och 

mindre övertygad. Idag finns det inget enskilt kritiskt perspektiv för att undersöka 

framställningar och representationer av kvinnor i medier, utan en mängd sådana som också 

skiljer sig åt i stora drag. Det finns enligt Gill ingen feministisk överenskommelse för att tolka 

den samtida mediekulturen och hon pekar på serier som Ally McBeal (David E. Kelley, 1997-

2002) och Sex and the City (Darren Star, 1998-2004) (som bägge har varit föremål för 

feministisk forskning) som exempel på medieobjekt som kan läsas och tolkas på sätt som 

ställer feminister emot varandra (2007:38). 

 

Trots att feminismen idag jämfört med tidigare inte är lika enhetlig är den idag synliggjord på 

ett helt annat sätt i medier. Feministiska tankar och idéer är idag inte längre marginaliserade, 

utan en viktig beståndsdel i den västerländska kulturens medier. Det är enligt Gill ett mått på 

hur feminismen har lyckats. Idag kan idéer som tidigare krävde aktiva kamper uppfattas som 

icke-kontroversiella, som exempelvis rätten att arbeta efter giftermål och lika lön för lika 

arbete, även om det givetvis fortfarande finns många kamper kvar att utkämpa även inom 

dessa områden (Gill 2007:40). 

 

Utifrån Gills historiska sammanfattning av de feministiska strömningarna under de senaste 

decennierna vill jag undersöka filmernas representation av genus ur ett feministiskt 

perspektiv. Huruvida filmerna är tecken på förändring eller snarare tecken på att traditionella 

framställningar av kvinnor lever kvar är frågor som jag längre fram diskuterar. 

 

4.3 Genus 

 

Den här uppsatsen är skriven ur ett perspektiv som gör en distinktion mellan kön och genus. 

Kosofsky Sedgwick menar att begreppen inte får blandas ihop i studiet av de båda (Kosofsky 

Sedgwick 1999:325). 
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Hon definierar begreppet kön som sammanhörande med de biologiska skillnader som finns 

mellan människor med xx-kromosomer och xy-kromosomer. Hon exemplifierar detta genom 

att ange biologiska skillnader såsom genitalier, hårväxt och hormonella funktioner. Genus är 

den sociala produktionen och reproduktionen av manliga och kvinnliga identiteter och 

beteenden. Genus är till skillnad från den historiska betydelsen av begreppet kön föränderligt, 

eftersom uppfattningen av det ena könet står i direkt förbindelse med uppfattningen om det 

andra (ibid.).  

 

Vidare menar hon dock att begreppet kön överlappar med begreppet genus samt att begreppet 

sträcker sig bortom kromosomer. Hon menar att manligt och kvinnligt enligt begreppet genus 

som definieras av olikheterna kan sägas vara motsatser, men hon ställer frågan hur 

kromosomparet xx kan vara motsatsen till xy. Alltså utmanar Kosofsky Sedgwick 

föreställningen att mannen och kvinnan kan upplevas som motsatser till varandra, och istället 

menar hon att denna föreställning är kulturellt och socialt skapad, kopplat till begreppet genus 

(1999:326). 

 

Stuart Halls modell menar att termerna man och kvinna är kulturella sätt att beteckna något 

som konstruerar snarare än reflekterar definitioner och betydelser av genus. Begreppen kan 

tyckas fungera på ett naturligt sätt, men Hall menar att dessa begrepp innehåller 

konstruktioner av manligt och kvinnligt som ofta tar sig uttryck i stereotypa framställningar. 

Konstruktionen kommer från olika fält såsom psykologin, sociologin och medicinen som från 

olika håll och utgångspunkter har varit med och format dominanta uppfattningar om manliga 

och kvinnliga identiteter (Gledhill 1997:346). Exempelvis har uppfattningen att en kvinna 

måste hitta en man att gifta sig med återskapats i populärkultur historiskt. Davis menar att 

uppfattningen numera är djupt rotad i den amerikanska och västerländska kulturen. Detta har 

enligt Davis tagit sig uttryck och reproducerats i kvinnomagasin, böcker, filmer, reklam och 

tv-program (Davis 2006:7). 

 

Eftersom min undersökning behandlar frågan om hur könsroller konstrueras och framställs är 

det intressant att studera filmerna utifrån Kosofsky Sedgwicks definition av genus samt Stuart 

Halls uppfattning om hur manligt och kvinnligt konstrueras utifrån det begreppet. Dessutom 

behandlar bägge filmerna frågan om vikten för en kvinna att hitta en man att gifta sig med, 

vilket diskuteras längre fram. 
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4.4 Disneyfilmer från 90-talet och framåt 

 

Den förändrade synen på framställningar av kvinnor i populärkulturen som 70- och 80-talets 

feminism förde med sig visade sig dock också inom Disneyfilm (Davis 2006:171).  

Det ledde fram till en period av Disneyfilmer som Davis väljer att kalla ”The Eisner Era” som 

Davis anser startade 1989. Denna period kännetecknades av förändringar av teman som 

kärlek, självständighet, plikt, godhet och ondska. För första gången förmedlade Disneyfilmer 

också teman som mångkultur och tolerans emot alla människor. En annan viktig förändring 

under denna period gällde skildringen av de kvinnliga karaktärerna. Tidigare hade kvinnor 

visat sin integritet genom sitt inaktiva beteende. Under den här perioden tilläts kvinnorna i 

filmerna vara aktiva och själva bestämma förutsättningarna för sina liv (ibid.).  

 

Det blev också mer vanligt att Disney använde sig av mänskliga karaktärer. En anledning till 

detta som Davis anger gäller en mer avslappnad attityd i samhället i stort gentemot ett ämne 

som sexualitet, vilket möjliggjorde nya sätt att skildra och undersöka sexualitet på (Davis 

2006:172). Dessutom började manliga hjältekaraktärer bli vanliga i Disneyfilmer först under 

”The Eisner Era”, vilket hon förklarar med att Hollywood i stort började vända sig till den 

unga manliga publiken (Davis 2013:146). Filmen Mulan tillkom till skillnad från Frost mitt 

under den här perioden som Davis beskriver. Mulan höjer frågor kring hur den här perioden 

avspeglade sig i filmen, medan Frost är intressant i fråga om hur den förhåller sig till de 

strömningar som ”The Eisner Era” präglades av. Huruvida den kan tyckas tillhöra den eran 

eller inte tas upp i analysen. 

 

4.5 Stereotyper i Disneyfilmer 

 

Kopplat till de bägge filmer som är föremål för den här studien är det relevant att diskutera 

den bakgrund av kritik som Disney fått motta för sina framställningar av socialt liv och 

könsroller. En aspekt som Davis tar upp gäller skildringen av det feminina framför allt genom 

de mänskliga karaktärer som Disney har använt sig av. Karaktärer som Snövit, Askungen och 

Törnrosa har genom åren använts av kritiker som exempel på hur Disney missbrukat sin 

position som en av de viktigaste historieberättarna under 1900-talet (Davis 2006:222). 
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Stone menar att karaktärerna i filmer som Snövit och de sju dvärgarna (Snow White and the 

Seven Dwarfs, David Hand, 1937), Askungen (Cinderella, Clyde Geronimi, Wilfred Jackson 

och Hamilton Luske, 1950) och Törnrosa (Sleeping Beauty, Clyde Geronimi, Les Clark, Eric 

Larson och Wolfgang Reitherman, 1959) är exempel på karaktärer som inte bara är inaktiva. I 

jämförelse med sina förlagor skrivna av bröderna Grimm framstår karaktärerna som nätt och 

jämnt vid liv (Stone 1975:44). I alla de här tre fallen ställs den oskyldiga skönheten (Snövit, 

Askungen och Törnrosa) emot olika onda kvinnor som agerar skurkar, vilket anspelar på den 

klassiska stereotypa framställningen av goda emot onda kvinnor. Några andra drag som är 

gemensamma för karaktärerna är deras tålamod, lydnad, flitighet och försynthet (ibid.). 

 

Davis anger flera olika stereotypa framställningar som är vanliga i Disneyfilmer. En av dessa 

är bilden av den goda dottern. Stereotypen innefattar ofta en ung kvinna som av lojalitet till 

sin pappa utsätter sig själv för fara för att slutligen, åtminstone oftast, triumfera. Hon anser att 

denna stämmer väl överens med karaktären Mulan i filmen med samma namn (Davis 

2006:189). 

 

En annan stereotyp som är vanlig i Disneyfilm är prinsesshjältinnan. Davis diskuterar 

stereotypen ur sammanhanget ”The Eisner Era” som pågick under hela 90-talet och framåt. 

De fyra prinsessor som skildrades under den här tiden var alla prinsessor från födseln och 

ingen av dem hade längre en mamma. De var själva med sin pappa som också var regent. Det 

fanns också tendenser att försöka göra prinsessorna till de enda barnen i familjen och 

dessutom följde framställningen en tradition som Disney hade lagt sig till med som innebar att 

göra prinsessorna till så gott som föräldralösa. Prinsessorna hade sina pappor i livet, men 

pappornas uppdrag som regenter höll dem tillbaka från att ge den guidning genom livet som 

deras döttrar i vissa fall önskade. Däremot tillskrevs periodens prinsessor även andra 

egenskaper. Prinsessorna var i jämförelse med tidigare betydligt mer självständiga och måna 

om att skapa sitt eget öde (Davis 2006:176). 

 

Under den här perioden blev det också mindre vanligt med ondskefulla kvinnor som skurkar i 

Disneyfilmerna. Det blev enligt Davis också svårare att se den kvinnliga skurken som en 

stereotyp, eftersom de faktiskt började skilja sig åt i olika framställningar (2006:214). I 

exemplet diskuterar Davis skurken Ursula från Den lilla Sjöjungfrun (The Little Mermaid, 

Ron Clements och John Musker, 1989) och menar att hon är den mest traditionella och 

stereotypa bilden av den kvinnliga skurken som kom under den här tiden (Davis 2006:215).  
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Hon utgör ett ständigt hot mot filmens kvinnliga hjälte, har magiska krafter och förställer sig 

själv för att lura huvudpersonen Ariel och skada henne. Detta är en framställning som rimmar 

väl överens med Disneys stereotypa framställning av den kvinnliga skurken (ibid.). 

 

När det gäller stereotypa framställningar av män finns det en som gäller den manlige hjälten. 

Historiskt anser Stone att den manlige hjälten i Disneyfilmer i kontrast till den kvinnliga 

lyckas tack vare att han agerar. Han bedöms efter sin förmåga att ta sig förbi hinder, snarare 

än efter utseende eller personlighet. Till skillnad mot den kvinnliga hjälten tillåts den manlige 

ha brister i karaktären, så länge han lyckas med vad han företar sig (Stone 1975:45).  

Den manlige hjälten som blev en vanlig stereotyp under ”The Eisner Era” behöver inte 

nödvändigtvis vara filmens verkliga huvudperson, men han spelar ändå en betydelsefull roll. 

Några drag som är gemensamma för denna stereotyp är att de alla har en tydlig känsla för 

rättvisa och att de drivs av sin kärlek till en kvinna (Davis 2013:145). 

 

Hur filmerna som är föremål för den här studien förhåller sig till dessa stereotyper inom 

Disneyfilmer tas upp i diskussionen. Där ryms även de teorier som tagits upp tidigare i 

kapitlet. Jag hoppas att kunna bidra med ett arbete som både tar stor hänsyn till 

representationer, feminism och genus och som samtidigt också tar hänsyn till filmernas 

kontext och ursprung. 

 

5. Metod 

 

Filmerna analyseras med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Analysen utgår från Selby och 

Cowderys modell för studier av tv, men som är applicerbar på andra rörliga bilder som 

exempelvis film. Modellen innefattar flera områden såsom exempelvis publikanalys och 

analys av kategoriseringar, men den här analysen är fokuserad kring den narrativa analysen 

som är en del av Selby och Cowderys modell. För att besvara de frågor som jag har ställt 

passar den narrativa analysen allra bäst. Den narrativa analysen enligt Selby och Cowderys 

modell utgår från semiotiken och därför har jag valt att ta in begrepp som myt, konnotation 

och denotation i min metod. I min analys av materialet har jag delat upp filmerna för sig och 

sedan analyserat såväl övergripande teman som specifika händelser i filmerna. Analysen är 

uppdelad på två områden som innefattar analys av genusframställning och karaktärsanalys 

kopplat till begreppet stereotyper. Att de bägge analyserna hakar i varandra är oundvikligt och 

också något som eftersträvas.  
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Analysen av genusframställning som görs i längre sekvenser och korta scener mynnar med 

andra ord även ut i en karaktärsanalys, som får sitt största utrymme i avsnittet Slutdiskussion. 

 

5.1 Narrativ analys 

 

Narrativet är berättandet i en text. Dess betydelse i en viss text är enligt Selby och Cowdery så 

pass grundläggande att det ibland glöms bort. Det kan i exempelvis en reklamfilm eller tv-

serie verka som att en serie händelser för sig själva är logiska och naturliga, men händelserna 

ska snarare analyseras som delar av det sammanlagda narrativet (Selby & Cowdery 1995:5). 

Texter i tv lyckas ofta få tittaren att tro att sättet berättelsen är uppbyggd på är det enda rätta 

sättet att berätta historien på. I själva verket anser Selby och Cowdery att det rör sig om ett 

uppbyggande av ett narrativ som kopplar samman händelser med varandra och bestämmer 

ramen för hur ett innehåll ska mottas (1995:6). 

 

Selby och Cowdery menar att det finns tre olika nivåer att använda sig av i studiet av en texts 

narrativ. På den första nivån beskrivs innehållet i texten rakt av, utan tolkning av betydelse. 

Analysen är deskriptiv och ska på denna nivå svara på frågor som rör vilka element som 

bygger upp berättelsen (Selby & Cowdery 1995:30). De element som ska beskrivas är de som 

rör materialets period, plats och typ av berättelse. Händelserna som sedan utspelar sig inom 

dessa ramar utgör enligt Selby och Cowdery sedan grunden i detta första analyssteg 

(1995:31). 

 

Själva tolkningen av innehållet introduceras på den andra nivån, där de explicita meningarna 

ska avkodas av tolkaren. Denna process i analysen ska ta hänsyn till de explicita teman som 

tas upp i narrativet. Utifrån de teman som berättelsen innehåller analyseras de sammanlagda 

resultaten av samspelet mellan karaktärerna, platserna som händelserna utspelar sig på och 

berättelsens kärna (Selby och Cowdery 1995:31). Allt som är med i framställningen tjänar ett 

visst syfte. Det kan handla om specifika symboler, musik och andra explicita framställningar 

som finns med för sitt konnotativa syfte. De ska få tittaren att associera symbolerna och 

signalerna till en viss känsla. En problematik kring analysen på den här nivån är att 

konnotationer av en viss symbol eller signal skiftar (Selby & Cowdery 1995:32). 
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Den tredje nivån behandlar de implicita meningar som tolkaren anser att narrativet ger utlopp 

för. Det behöver dock inte röra sig om betydelser som berättaren medvetet har gett sin text, 

utan istället har tolkaren möjlighet att själv läsa in betydelser utifrån sammanhanget, men 

också utifrån en gemensam uppfattning om betydelsen av ett visst tecken. I tolkningen finns 

ett visst mått av risktagande och det kan gränsa till subjektivitet (Selby & Cowdery 1995:32).  

Tolkningen på denna nivå syftar till att relatera textens innehåll till de värderingar och 

trosuppfattningar som finns i samhället. Det kan exempelvis handla om vilka könsroller som 

samhället i stort ställer sig bakom (Selby & Cowdery 1995:34). 

 

Det skiljer femton år mellan filmerna som är föremål för analysen och det måste tas i 

beaktning i tillämpningen av metoden. På den explicita nivån gällande konnotationer av 

tecken och symboler är det svårt att peka på förändringar under en så pass kort tid, men på en 

implicit nivå är det möjligt att samhällets syn på exempelvis könsroller har förändrats något. 

Dessutom underlättas den implicita tolkningen av materialet av att filmerna har sitt ursprung i 

en amerikansk kontext, eftersom USAs kulturella inflytande över Sverige är stort. 

 

5.2 Semiotik 

 

Semiotik är studiet av tecken i en viss text. Hur dessa tecken används och fungerar för att få 

läsaren att förstå innehållet i en text är två områden som studeras inom semiotiken (Fiske & 

Hartley 2003:22). Många kallar Ferdinand de Saussure för grundaren av semiotiken och han 

menar att tecknet är summan av relationen mellan det betecknade och det betecknande. Det 

betecknande är ett fysiskt objekt, exempelvis ett ljud, ett skrivet ord eller en bild. Det 

betecknade är ett mentalt koncept som tillsammans med det betecknande skapar 

uppfattningen av ett tecken (Fiske & Hartley 2003:23). För min analys har jag valt att 

fokusera på begreppen myt, denotation och konnotation. 

 

5.2.1 Myt 

 

Fiske och Hartley utgår från Roland Barthes definitioner av begreppen myt, denotation och 

konnotation. Myt hör till en typ av beteckning som i likhet med begreppet konnotation inte 

bara behandlar tecknets representativa mening, utan även dess kulturella mening. Till skillnad 

från tecken på andra nivåer skiftar här tecknet betydelse. Det går från att vara ett enskilt 

tecken till att bli det betecknade (Fiske & Hartley 2003:26).  
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Vilken betydelse som tillskrivs tecknet beror på hur det möter våra kulturella behov, som i det 

här fallet blir tecknets betecknade (ibid.). Ett drag hos myter är att de är i ständig förändring, 

men att de hela tiden svarar mot samhällets gemensamma uppfattning om ett tecken. Det 

gäller för avsändaren att vara vaksam på vilken betydelse och vikt läsaren kan tillskriva det 

betecknande (Fiske & Hartley 2003:27). 

 

5.2.2 Denotation och konnotation 

 

Denotation är ett begrepp som hör till den första typen av beteckning och som därför inte 

behandlar ett teckens kulturella mening. Istället beskriver det omfånget på ett visst tecken och 

kan också kallas för visuell överföring. Fiske och Hartley exemplifierar förhållandet mellan 

denotation och konnotation genom en bild. En generals uniform denoterar en generals rang 

samtidigt som den konnoterar den respekt som själva uniformen för med sig. Tecknets 

denotativa del är alltså vad tecknet omger, i det här fallet en markör för generalens rang. Den 

konnotativa delen är den kulturella betydelsen (Fiske & Hartley 2003:28). Det kommer inte 

från tecknet självt, utan har att göra med hur samhället använder och värderar både det 

betecknande och det betecknade (Fiske & Hartley 2003:25). Om uniformen skulle bli sliten 

skulle exempelvis dess denotativa mening fortfarande vara intakt, men dess konnotativa 

mening skulle ha förändrats. På en konnotativ nivå visar tecknet på värderingar, känslor och 

attityder. För att konnotera betydelse i film används exempelvis kameravinklar, ljussättning, 

klippning och bakgrundsmusik (Fiske & Hartley 2003:28). 

 

Det ska betonas att såväl val av scener och sekvenser, skildringarna av dessa och vilket 

meningsinnehåll de har kommer ur en tolkning från min sida. Med hjälp av de olika tre stegen 

i Selby och Cowderys narrativa analys har jag genomfört en analys av olika representationer 

av genus och jag har använt mig av dessa framställningar i scenerna för att också göra en 

karaktärsanalys. Samtliga scener och sekvenser innehåller tecken som på olika sätt går att 

koppla ihop med begreppen myt, denotation och konnotation. 
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6. Analys 

 
6.1 Mulan 

 

Filmen Mulan (1998) utspelar sig i Kina flera århundraden tillbaka. Den berättar historien om 

Mulan, en kinesisk flicka som räddar det kinesiska folket från deras fiender hunnerna. Filmen 

inleds med att Mulan tillsammans med andra unga flickor ska träffa Äktenskapsmäklaren som 

ska göra en utvärdering av Mulan för att kunna hitta en passande make åt henne. Mulan 

lyckas inte övertyga Äktenskapsmäklaren och får istället höra vilken usel människa hon är.  

Sedan tillkännages det att hunnerna, med krigaren Shan Yu i spetsen, har bestämt sig för att 

invadera Kina. Varje kinesisk familj i byn måste skicka en familjemedlem ut i kriget.  

Pappan i Mulans familj ställer upp, men är i dåligt skick för att ge sig ut och kriga. Mulan 

väljer att klippa av sig håret, klä sig som en man och kalla sig Ping för att ta sin pappas plats i 

kriget. Hennes pappa Fa Zhou vänder sig till familjens förfäder och ber dem vaka över Mulan. 

Den store Stendraken utses till Mulans väktare, men statyn av Stendraken råkar förstöras av 

den lille draken Mushu, som tar Stendrakens plats som Mulans väktare.  

 

Under sin soldatträning gör Mulan sitt bästa för att framstå som en man under kapten Shangs 

befäl. Shang leder dem till en nedbränd by där de upptäcker att kinesiska styrkor, med Shangs 

pappa Li i täten, har blivit dödade av hunnerna. Shang ger sig ut för att hämnas sin far och de 

beger sig mot huvudstaden för att undsätta kejsaren som är jagad av hunnerna. Shangs grupp 

blir angripna i bergen, men Mulan lyckas rädda följet genom att skjuta en raket som orsakar 

en stor lavin som begraver hunnernas armé. Mulan blir skadad och avslöjar då att hon är 

kvinna. Shang blir bestört och hans följe lämnar Mulan på berget. Hon lägger sedan märke till 

en grupp hunner, med Shan Yu i spetsen som marscherar mot huvudstaden för att tillfångata 

kejsaren. Hon reser tillbaka för att varna Shang som vägrar lyssna.  

 

Gruppen med hunnerna lyckas ta sig in i palatset och tillfångata kejsaren, men Mulan lyckas 

tillsammans med Shang och ett par andra soldater ta sig in för att rädda kejsaren. Mulan 

lockar Shan Yu upp på taket och där skjuter draken Mushu av ett gäng fyrverkerier som 

träffar Shan Yu och dödar honom. Efteråt hyllas Mulan av folket och kejsaren erbjuder henne 

att bli hans rådgivare. Hon tackar nej och reser hem till sin familj med sin pappas svärd. Då 

dyker även Shang upp för att lämna tillbaka Mulans hjälm.  
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Han har fattat tycke för Mulan och har precis fått rådet av kejsaren att lära känna Mulan 

bättre. Filmen slutar med att han blir inbjuden till middag hos Mulans familj.  

 

6.1.1 Karaktärer 

 

Mulan 

Mulans ålder blir aldrig fastställd, men det mesta tyder på att hon är i tonåren. Hon är till 

synes enda barnet i familjen och får därför bära sina föräldrars förhoppningar själv. Det märks 

att det tynger henne, för vad hon upplevs vilja helst är att upprätthålla sin familjs heder. 

Framför allt betonas relationen hon har till sin pappa.  

Hon verkar agera till största delen utifrån vilka förväntningar hon upplever att han har på 

henne, bortsett från det faktum att hon mot hans vilja tar hans plats i kriget. Det hör dock 

också samman med deras relation, eftersom hon gör det för att rädda honom. 

 

Shang 

Shangs ålder är inte heller den fastställd, men han blir utnämnd av en general till kapten utan 

tidigare erfarenhet och det framgår att han fortfarande går i skolan. Han visar vid 

utnämningen iver, stolthet och han känner sig överväldigad över att ha blivit utnämnd till 

kapten. När han sedan ska hantera männen och sätta dem i träning går han dock in i en mer 

formell roll där han upplevs som hårdare, kallare men också rättvis. Han är välbyggd, 

kontrollerad och respekterad. Han framstår som självständig, och hans motivation upplevs till 

stor del ligga i tanken på att hämnas sin far. Efter att ha blivit utnämnd till kapten agerar han 

efter vad han själv anser vara rätt sätt att agera på. 

 

6.1.2 Genusrepresentation 

 

Efter Selby och Cowderys metod att analysera narrativ är avsnittet uppdelat i beskrivning av 

händelserna och sedan vad de har för explicita och implicita betydelser.  

 

Händelseförlopp 1. Sånger och kommentarer 

Det första händelseförloppet som tas upp här är ett mer övergripande händelseförlopp som 

sträcker sig över hela filmen och behandlar de direkta kommentarer kring män och kvinnor 

som yttras i filmen. Bara ett par minuter in i filmen sjunger en grupp kvinnor för Mulan att 

män vill ha kvinnor som bl.a. har bra smak, är lydiga och som har minimala midjemått. 
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Sången innehåller också en kommentar på hur de kinesiska männen och kvinnorna 

tillsammans ska kämpa mot fiender: ”The men by bearing arms. A girl by bearing sons.” När 

Shang, den andre store hjälten i filmen, senare står inför sin grupp soldater för första gången 

frågar han sig: ”Did they send me daughters when I asked for sons?” Ännu lite längre in i 

filmen sjunger flera av de manliga soldaterna om var de hämtar sin motivation. De konstaterar 

i sången att det är kvinnan som väntar där hemma som lockar dem att kämpa för att ta sig 

hem. I sången gör de klart att det inte spelar någon roll hur hon beter sig eller hur hon ser ut, 

istället är det viktiga hur bra hon är på att laga mat. När Mulan frågar om de inte hellre vill ha 

en kvinna som är smart och säger vad hon tycker avfärdar männen det direkt. Alla dessa 

framställningar görs i olika sånger. 

 

I slutet av filmen har sedan Mulan efter sitt avslöjande om att hon är kvinna en idé om hur de 

bäst ska kunna besegra hunnerna. Hon vänder sig till draken Mushu och säger: ”No one will 

listen.” Mushu: ”Hm? Oh, I’m sorry. Did you say something?” Mulan: ”Mushu!”. Mushu: 

”Hey, you’re a girl again. Remember?” Två andra kommentarer om kvinnors underlägsenhet 

gentemot mannen kommer också från kejsarens närmaste man som säger följande om Mulan: 

”She’s a woman. She will never be worth anything.” och till Mulans pappa: ”You would do 

well to teach your daughter to hold her tongue in a man’s presence.” Som motvikt mot dessa 

kommentarer innehåller filmen två sekvenser som går emot de kommentarer som har listats. I 

en sekvens där Mulan har blivit avslöjad som kvinna blir hon inte lyssnad på av Shang. Hon 

vänder sig då ilsket till honom och frågar: ”You said you’d trust Ping. Why is Mulan any 

different?” Den andra sekvensen är slutscenen där Mulan får upprättelse efter sina 

hjälteinsatser. Alla knäböjer inför henne efter att kejsaren har konstaterat att hon har räddat 

det kinesiska folket från hunnerna.  

 

Explicit meningsinnehåll 

De direkta kommentarer som yttras kring män och kvinnor i filmen har uppenbara explicita 

betydelser. I sången som tas upp i inledningen uttrycks att män vill ha kvinnor som ser ut och 

uppför sig på ett visst sätt. Kvinnan ska enligt sången vara liten och vacker och hon ska vara 

lydig gentemot sin man. I den andra kommentaren i sången menar sångarna att män ska kriga 

och kvinnor ta hand om barn. Shangs kommentar om att de beter sig som kvinnor säger 

explicit att kvinnor inte har något i krigssammanhang att göra. Istället säger sången efter det 

att kvinnan ska vara hemma och laga god mat åt den hårt arbetande mannen.  
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Hon ska med andra ord uppfylla mannens behov av mat, men sången kommenterar endast hur 

mannen kan dra nytta av en relation med en kvinna. I en jämförelse av de två sångerna sjungs 

den första av kvinnor och den andra av män. Vi får med andra ord ta del av både kvinnors och 

mäns perspektiv. Perspektiven som förmedlas utgår ändå båda från hur mannen vill att 

kvinnan ska vara. 

 

Flera andra kommentarer speglar ett samhälle där kvinnan är underlägsen mannen, men därför 

är scenen där Mulan står upp emot Shang och scenen där folket knäböjer inför henne viktiga 

som motpoler. Mulans fråga till Shang om det verkligen har någon betydelse att hon är kvinna 

och inte man får inget svar och det tvingar publiken att fråga sig detsamma. Scenen där Mulan 

får sitt erkännande från kejsaren och folket är också viktig. På en denotativ nivå innehåller 

scenen en stor grupp människor som böjer sig ner, men en knäböjning signalerar på en 

konnotativ nivå vördnad och respekt inför personen. Mulan får därmed upprättelse och 

erkännande för sina hjältehandlingar. Den konnotationen signalerar i det här fallet också att 

det är Mulans gärningar, inte hennes könstillhörighet, som är av vikt och förtjänar att 

bedömas.  

 

Implicit meningsinnehåll 

De nedlåtande kommentarer om kvinnor som filmen innehåller kan tyckas ha en explicit 

betydelse i sig, men med tanke på att filmen handlar om det kinesiska folket men har sitt 

ursprung i den amerikanska filmindustrin höjs andra frågor i en tolkning på en implicit nivå. 

Kommentarerna kan upplevas som ironiska och möjligen som bärare av kritik emot hur 

kvinnor ses på i den kinesiska kulturen. Det finns en möjlighet till den typen av tolkning, men 

det står aldrig helt klart under filmens gång. Med tanke på att filmen använder sig av andra 

traditionellt kinesiska tecken såsom förfädersdyrkan och en konstant hänvisning till begreppet 

heder är det inte omöjligt att de tydliga kommentarer kring kvinnors underlägsenhet också de 

används som markörer för den kinesiska kulturen. Utifrån den tolkningen skulle också scenen 

där Mulan står upp för sig själv och scenen där alla knäböjer inför henne upplevas som de 

amerikanska filmmakarnas försök att gå in och rätta till något. I exempelvis scenen där folket 

knäböjer konnoterar knäböjandet då på en implicit nivå den amerikanska inblandningen. På 

en implicit nivå skulle dessa scener kunna stå för ett amerikanskt ingripande och 

tillrättaläggande kring synen på kvinnor som de upplever präglar den kinesiska kulturen. 

Vetskapen om att filmen är amerikansk gör dock att kommentarerna oavsett avsikt upplevs 

som sammanhörande med den amerikanska kulturen, snarare än den kinesiska. 
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Händelseförlopp 2. Upptäckten av Mulans könstillhörighet 

Detta andra händelseförlopp spänner över en viss scen som kommer efter att Shang, Mulan 

och deras grupp av soldater har kommit undan från hunnerna efter en stor lavin. Mulan räddar 

Shang från lavinen och Shang uttrycker sin tacksamhet. Mulan har blivit skadad och får 

senare vård i ett tält. Shang går in i tältet för att se till henne och får då se ett bandage som 

hon har fått knutet över bröstet. Han inser då att hon är kvinna. Fram till dess har han litat på 

att hon har varit den manliga Ping som hon har utgett sig för och han reagerar med tystnad 

och vänder henne ryggen. Kejsarens närmaste man kliver fram och säger ”I knew there was 

something wrong with you.” Sedan drar han av hennes hårband, kallar henne förrädare, 

hänvisar till lagen och ber Shang att avrätta henne. Shang väljer då att gå fram mot Mulan 

med sitt svärd, men han släpper det sedan framför henne och förklarar att han skonar hennes 

liv för att hon precis har räddat hans. 

 

Explicit meningsinnehåll 

Mulan har genom sitt agerande vunnit Shangs tillit. Han uttrycker det när han tackar henne för 

att hon har räddat hans liv. Explicit säger scenen att handlingar är det som spelar roll, 

eftersom Shang fram tills dess har varit skeptisk till hennes karaktär. När Mulan har avslöjat 

sig som kvinna visar Shang tecken på att han känner sig sviken. Han är uppenbart irriterad på 

Mulan och anser uppenbarligen att hon förtjänar ett straff för sitt handlande, trots att hon 

gjorde det hon gjorde för att rädda sin pappa. Han ser det som att han skonar hennes liv, och 

att han nu har gjort en lika stor gärning som Mulan gjorde när hon räddade honom. Det 

kastade svärdet konnoterar i det här sammanhanget ett skonande och är med och föder myten 

om Shang som en man med egen känsla för rättvisa. Kommentaren från kejsarens närmaste 

man är också intressant. Där visas hans syn på Mulan. Han anser i kommentaren att hon inte 

har lyckats passa in i den roll som hon har iklätt sig. Antingen menar han då att hon har 

uppvisat tydliga fysiska tecken på att hon är kvinna och inte man eller att hon helt enkelt inte 

har uppträtt tillräckligt ”manligt”. Med tanke på hur scenen är uppbyggd tycks den andra 

tolkningen vara den mest rimliga. 

 

Implicit meningsinnehåll 

Mannen som uttrycker att han inte förvånad över avslöjandet att Mulan är kvinna är den enda 

som inte svarar med förvåning på avslöjandet om Mulans egentliga könstillhörighet. Med 

andra ord tycks Mulan ha fått de andra att tro att hon hela tiden har varit mannen Ping.  
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Implicit säger sekvensen och händelserna runt omkring den att det endast är de biologiska 

skillnaderna som kan fungera som tydliga markörer på vem som är kvinna och vem som är 

man, ända fram till kommentaren från mannen som önskar henne död. Men han är också den i 

sällskapet som har spenderat minst tid med Mulan och dessutom görs han till åtlöje och blir 

fråntagen sitt uppdrag i slutet av filmen, vilket möjliggör uppfattningen att hans kommentarer 

ska uppfattas som obetydliga. 

 

Händelseförlopp 3. Återkomsten 

I en av filmens slutscener återvänder Mulan till sin familj. Med sig har hon sin pappas svärd. 

Hennes mormor utbrister: ”Great! She brings home a sword. If you ask me, she should have 

brought home a man.” I nästa sekund står Shang där och frågar efter Mulan. Mulans mormor 

skämtar om att han kan stanna för alltid, medan Mulan och Shang bestämmer att han ska 

stanna på middag.  

 

Explicit meningsinnehåll 

Svärdet som Mulan tar med sig hem symboliserar det hon har gjort för folket, men hon 

använder det närmast som en ursäkt inför sin far. Hon anser sig ha gjort fel, men är glad att 

hon åtminstone kan ge tillbaka svärdet till honom. Denna korta sekvens visar den vördnad 

hon känner inför honom och hennes vilja att göra honom stolt. Hennes mormors kommentar 

säger explicit att hennes familj förväntar sig att Mulan ska ha letat efter en man under hennes 

tid när hon har varit borta. Hon återvänder som en krigshjälte, men det enda hennes mormor 

har att säga kring det är att hon är besviken över att hon inte har en man med sig. Explicit 

bedöms hon alltså här helt efter sin förmåga att locka till sig någon av det motsatta könet. 

 

Implicit meningsinnehåll 

Det faktum att Shang sedan dyker upp som en man som vill vara med Mulan gör att 

sekvensens implicita mening understryks. Om kommentaren från Mulans mormor inte hade 

följts av att Shang dök upp skulle scenens betydelse ha stannat vid att Mulans familj hoppas 

på att hon ska träffa en man. Att han dyker upp förmedlar implicit att kärleken mellan en man 

och en kvinna är det viktigaste i livet. Trots att Mulan har räddat hela sitt folk från en 

undergång är det vikten av för henne att hitta en man som får det slutgiltiga utrymmet och 

som sätter tonen i slutet.  
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6.2 Frost 

 
Frost kretsar kring de två prinsessorna och systrarna Anna och Elsa som lever i kungariket 

Arendelle som har sitt ursprung i den nordiska mytologin. Filmen inleds med en skildring av 

Anna och Elsa som små barn. De är bästa vänner, men den förstfödda Elsas magiska krafter 

ställer sig i vägen för deras fortsatta närhet till varandra. Hon kan skapa is ur tomma intet och 

när de en dag leker råkar hon träffa Anna med is. Deras föräldrar tar Anna till en samling troll 

som lyckas rädda Annas liv. Efter händelsen blir Elsa tvungen att stänga ute sin syster och 

hemlighålla sina förmågor. Åren går och när deras föräldrar, kungaparet av Arendelle, dör ute 

till havs är de två helt för sig själva. Vid Elsas kröning till drottning träffar Anna prinsen Hans 

som friar till henne. Hon svarar direkt ja och när de vänder sig till Elsa för att få hennes 

godkännande uppstår ett mindre gräl där Elsa råkar visa upp sina magiska krafter för 

folksamlingen och hon flyr upp i bergen i bestörtning. Där lyckas hon av misstag försätta hela 

kungariket i evig vinter. Anna ger sig av efter sin syster för att försöka få henne att avsluta 

vintern och föra tillbaka sommaren till Arendelle och lämnar sin nyblivne fästman Hans i 

kontroll över slottet tills vidare.  

 

Hon träffar Kristoff, en man som lever själv med sin ren, och senare även Olaf, en snögubbe 

som Elsa har skapat när hon skapade vintern. Hon slår följe med dessa, men när hon når Elsa 

lyckas Elsa återigen av misstag träffa Anna med is. Den här gången har det träffat hjärtat och 

Kristoff tar henne till trollen som konstaterar att Anna bara kan bli räddad av viss kärleksfull 

handling. Kristoff beger sig då tillbaka till Arendelles slott för att Anna ska få den kyss av 

Hans som ska rädda henne. Han avslöjar där att han har spelat ett spel för att själv få regera. 

Sedan tillkännager han Annas död för en samling människor och anklagar Elsa för mordet. 

Elsa blir tillfångatagen, men lyckas fly. Anna, som är illa däran men fortfarande lever, får 

hjälp av Olaf att ta sig från slottet för att förenas med Kristoff. Anna har precis fått reda på att 

Kristoff har känslor för henne. De når Elsa. Hans har gett sig ut för att döda henne, men Anna 

hinner blockera attacken från Hans. Hon fryser i samma ögonblick till is och Elsa sörjer sin 

syster. Hon börjar dock sakta att tina och det står klart att den kärleksfulla handlingen som 

trollen talade om var den som Anna precis gjorde.  

 

Genom att offra sig själv för sin syster har hon visat kärlek. Elsa inser att det är kärlek som 

också kan hjälpa henne att kontrollera sina krafter och hon lyckas skapa sommar i Arendelle 

igen och samtidigt hittar hon ett sätt för snögubben Olaf att klara av sommaren.  
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Hans blir tillfångatagen och väntar på domen för sina brott, systrarna återförenas och Elsa 

lovar att slottsportarna aldrig ska låsas igen. Anna och Kristoff förklarar sin kärlek till 

varandra och kysser varandra slutligen. 

 

6.2.1 Karaktärer 

 

Anna 

Filmens inledning skildrar Elsas och Annas uppväxt till den dag då filmens verkliga handling 

tar fart. Genom inledningen får vi veta att Anna är barn till kungen och drottningen av 

Arendelle och därför prinsessa. Anna definierar sig själv mycket efter sin syster Elsa och sin 

relation till henne. När hennes syster stänger henne ute upplevs hon allmänt isolerad och 

desorienterad. Hennes ensamhet är påtaglig. Hon är livlig, spontan och mycket pratsam. 

Hennes önskan om att träffa en man att gifta sig med poängteras också flera gånger. 

 

Elsa 

Elsa är den förstfödda i familjen och därför den som får axla ansvaret som regent när 

kungaparet dör. Hon har magiska krafter som tar sig uttryck i att hon kan förvandla saker till 

is. Hennes föräldrar beslutar tidigt att hon ska isoleras för att skydda henne själv och andra 

från hennes krafter. Hon stänger Anna ute och även hennes ensamhet är påtaglig. Den upplevs 

dock som självvald och därför framstår Elsa som den starkare av de två, även om hon helst 

inte skulle vilja stänga Anna ute. Hon tror att hon skyddar henne genom att hålla henne ifrån 

sig. Hon upplevs mer reserverad och mindre sprudlande än sin syster och axlar såväl 

storasysterrollen och rollen som drottning med pondus. Till skillnad från Anna visar inte Elsa 

upp några tecken på att vilja hitta en man att gifta sig med.  

 

Hans 

Hans är en karaktär som uppvisar dubbla sidor. Det beror på att han lurar Anna att vilja gifta 

sig med honom för att han själv ska kunna ha en möjlighet att inta tronen. I inledningen 

framstår han som den klassiske Disneydrömprinsen som passar perfekt för filmens hjältinna. 

Han framstår då som relativt anonym och endast funktionell i sin roll som blivande make för 

Anna. När han i filmens senare del avslöjar sina planer framstår han istället som ond, kall och 

på gränsen till maktgalen. För honom handlar det bara om att själv inta tronen, oavsett vilka 

människor han skadar på vägen.  
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Kristoff 

Kristoff framstår som föräldralös. Han har under hela sin uppväxt spenderat sin tid med renen 

Sven, ända fram till kvällen då Anna räddades av trollen. Då råkade Kristoff befinna sig på 

samma ställe och ett troll sa då på ett kärleksfullt sätt att hon tänkte behålla honom och Sven. 

Han växer upp tillsammans med trollen och kallar dem sina vänner. Det faktum att de lär 

honom vad kärlek är poängteras flera gånger. Han framstår till en början som lite butter och 

svår, men i takt med att han fattar tycke för Anna mjuknar han. Precis som Anna upplevs han 

som ensam. Han nämner att han tycker bättre om renar än om människor och bedriver sin 

affärsverksamhet på egen hand.  

 

6.2.2 Genusrepresentation 

 

Även här utgår analysen från Selby och Cowderys modell och är därför uppdelad i 

beskrivning av händelserna, explicit meningsinnehåll och slutligen implicit meningsinnehåll. 

 

Händelseförlopp 1. Annas förväntningar på kärleken 

Precis som i analysen av Mulan inleds denna analys med ett övergripande händelseförlopp 

som sträcker sig över stor del av filmen. Inför Elsas kröning till drottning och den påföljande 

balen sjunger Anna en sång som innehåller följande fraser: ”I can’t wait to meet everyone. 

What if I meet the one?” och ”I know it’s totally crazy to dream I’d find romance. But for the 

first time in forever at least I’ve got a chance.” Anna träffar senare under kvällen Hans och de 

fastnar för varandra direkt. Hans friar till henne under kvällen och Anna svarar ja. De går till 

Elsa för att få hennes välsignelse, men hon vägrar ge den till dem. Hon säger till Anna att hon 

inte kan gifta sig med en man som hon precis har träffat. 

 

När Anna sedan ger sig av för att söka efter Elsa stöter hon på Kristoff och hans ren Sven. När 

hon berättar för Kristoff om Hans konfronterar han henne direkt och säger: ”Wait. You got 

engaged to someone you just met?” Anna svarar: ”It doesn’t matter. It’s true love.” Kristoff 

svarar: ”It doesn’t sound like true love.”  

 

Senare under filmen hjälper Kristoff Anna tillbaka till slottet som Hans har tagit hand om i 

prinsessornas frånvaro. Annas hjärta har blivit träffat av is och enda sättet för henne att bli 

räddad på är genom en kärleksfull handling.  
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Kristoff bär henne till slottet och Anna säger till Hans att bara han kan rädda henne och att 

han måste göra det med en kyss. Hans lutar sig fram, men precis innan hans läppar möter 

hennes säger han: ”If only there was someone who loved you.” Sedan berättar han om sina 

planer. Hans hade hela tiden planerat att Anna skulle bli kär i honom för att han själv skulle få 

chansen att bli regent i Arandelle. Han uttrycker det såhär: ”As the heir Elsa was preferable of 

course, but no one was getting anywhere with her. But you, you were so desperate for love 

that you were willing to marry me just like that.” Anna är efter Hans avslöjande förvirrad. 

Hon uttrycker för snögubben Olaf: ”I don’t even know what love is.” och Olaf svarar: ”That’s 

okay. I do. Love is putting someone’s needs before yours. You know, like Kristoff brought 

you back here for Hans and left you forever.” 

 

Explicit meningsinnehåll 

Anna och Elsa söker uppenbarligen efter olika saker i livet. I Elsas fall nämns det inte en enda 

gång att hon skulle leta efter en man att gifta sig med. Däremot fastställs Annas önskan att 

hitta en man i en låt tidigt i filmen i sången som hon sjunger. Explicit berättar 

händelseförloppet sedan att Anna har en orimlig bild av hur kärleken ser ut.  

 

Alla scener som nämns i denna del av analysen behandlar Annas inställning till kärlek och 

den visar flera gånger att hon är beroende av vad hon får berättat för sig av manliga 

karaktärer. Det inleds med att Hans möter hennes föreställning om den perfekta mannen och 

friar till henne, fortsätter med att Kristoff ifrågasätter det och att Hans sedan tar död på hennes 

bild av kärlek som hon har haft sedan tidigare. Det är till och med så att när hon sedan 

upplever sig förvirrad får hon berättat för sig vad kärlek är av Olaf, ytterligare en manlig 

karaktär. Det är alltså ingen sanning som hon finner själv och det sänder signaler om att hon 

faktiskt behöver någon som säger till henne hur hon ska agera.  

 

Implicit meningsinnehåll 

Implicit säger denna serie händelser och samtal att Anna, som representerar gruppen kvinnor, 

är beroende av de manliga karaktärernas agerande, råd och stöd. Invändningen som går att 

göra mot det resonemanget är att Elsa faktiskt också säger till Anna att hon inte kan gifta sig 

med någon som hon precis har träffat, men det gör hon i rollen som regent. 
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Händelseförlopp 2. Elsas frigörelse 

Elsa råkar under sin kröning till drottning visa upp sina magiska krafter för folket och 

upplever sig därefter tvungen att fly för att inte skada dem. Hon blir av folket betraktad som 

ett monster och de ryggar tillbaka inför henne. En förvirring kring Elsas karaktär uppstår, då 

ingen tidigare har vetat om hennes krafter. Elsa flyr sedan upp i bergen och sjunger en sång 

om hur hon hela sitt liv har behövt hålla tillbaka och dölja vem hon är, men att hon inte längre 

behöver göra det. Nu kan hon släppa taget och inte bry sig om vad andra tror eller tycker. Hon 

sprider is omkring sig och bygger ett palats av is åt sig själv. Hon släpper ut sitt hår, får 

istället för sina mer anonyma kläder en klänning och ett par klackskor som får hennes gång att 

se obekväm ut. Det hon olyckligtvis också åstadkommer är att försätta riket i en evig vinter, 

som hon senare inte vet hur hon ska ta bort.  

 

Explicit meningsinnehåll 

Vid frigörelsen släpper Elsa ut sitt hår och får mer glamorösa kläder som konnoterar ett 

mindre kontrollerat beteende. Tidigare har hon inte fått visa vem hon egentligen är och 

hennes förändrade utseende speglar den förändring som också skett på insidan. Genom att 

koppla ihop innehållet i sången med hennes nya stil säger sekvensen explicit att hennes nya 

val av kläder passar en person som vågar visa vem hon är. Palatset som hon bygger är 

uppenbarligen helt till för henne själv eftersom det är helt gjort av is. Det sänder signaler om 

att Elsa har bestämt sig för att klara sig själv och att hon faktiskt kan göra det. Det poängteras 

i sången där hon sjunger att hon kan klara sig själv och att hon inte bryr sig om vad andra 

tycker. Dessutom avslutar hon sången med frasen ”The cold never bothered me anyway.” 

 

Implicit meningsinnehåll 

Den här sekvensen är centrerad kring Elsas frigörelse/förödelse och däri ligger den spännvidd 

som finns i sekvensen. Dessa två motsatser kopplas samman och Elsas nya frihet går ut över 

hela hennes folk i och med att hela riket försätts i evig vinter. Hon sjunger ”That perfect girl 

is gone”, vilket implicit säger att också Elsa inte bara ser det som en frigörelse, utan även som 

en form av revolt. Hon vet dock inte att det hon gör går ut över andra, vilket sänder signaler 

om att hon ser själva frigörelsen som vågad. Som att den inte är självklar, men att hon ändå 

inte kan hålla tillbaka längre. Scenen tycks säga implicit att hennes frigörelse försvåras både 

av den förväntade reaktionen från folket och Elsas egna föreställningar om hur hon förväntas 

uppföra sig. Hennes nya kläder fungerar också som en markör för en tydligare sexualitet.  
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Det faktum att hon är kvinna har inte tydliggjorts på samma sätt tidigare och de nya kläderna 

kopplas samman med hennes frigörelse. Scenen får då på en implicit nivå laddningen av att 

vara en scen där gruppen kvinnor, som här representeras av Elsa, kan bli motiverade att 

frigöra sig på liknande sätt.  

   

Händelseförlopp 3. En kärleksfull handling 

Under filmens andra halva hittar Anna slutligen Elsa och försöker få henne att avsluta vintern. 

Elsa säger att hon inte vet hur hon ska göra och råkar återigen slå Anna med sin kraft. Annas 

hjärta träffas av is och Kristoff tar henne till trollen för att de ska kunna rädda henne. Det 

största trollet säger: ”Only an act of true love can thaw a frozen heart.” Ett kvinnotroll föreslår 

då direkt: ”A true love’s kiss perhaps?” Kristoff svarar då ”Anna, we have to get you back to 

Hans.” 

 

Kristoff hjälper Anna tillbaka till slottet som Hans har tagit hand om i Elsas och Annas 

frånvaro. Annas hjärta har blivit träffat av is och enda sättet för henne att bli räddad på är 

genom en kärleksfull handling. Kristoff bär henne till slottet och Anna säger till Hans att bara 

han kan rädda henne och att han måste göra det med en kyss. I slutet visar det sig att den 

kärleksfulla handlingen inte handlar om en kyss som de inblandade så här långt har trott. 

Anna räddar Elsa från Hans, men fryser i samma sekund till is. Eftersom hon precis har utfört 

den kärleksfulla handlingen får hon dock åter liv igen. Anna och Elsa bedyrar sin kärlek för 

varandra och Anna och Kristoff gör så småningom likaså och kysser slutligen varandra. 

 

Explicit meningsinnehåll 

I slutet poängteras kärleken mellan Anna och Elsa som systrar, och det är mellan dem som 

den kärleksfulla handlingen sker. Det faktum att filmen leker med publikens förväntan på att 

den kärleksfulla handlingen måste handla om en kyss mellan en man och en kvinna och sedan 

går ifrån just den framställningen kan tolkas som att den viktigaste kärleken inte måste vara 

kärleken mellan en man och en kvinna. Denna tolkning problematiseras dock av att Anna och 

Kristoff i slutet ändå får varandra. I slutändan får Anna alltså sin drömprins i alla fall, även 

om det visade sig vara en annan man än den hon trodde från början. Kristoff utför också en 

kärleksfull handling genom att hjälpa Anna tillbaka till slottet, även om det inte är just den 

handlingen som poängteras som den som räddar Anna.  
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Implicit meningsinnehåll 

Ironiskt nog kommenterar Disney en föreställning som de själva gjort sig skyldiga till om och 

om igen. De använder sig av sin egen skapade föreställning om den klassiska kärleksfulla 

handlingen (i filmer som exempelvis Snövit och Törnrosa) som innebär att en kyss från en 

prins kan rädda livet på flickan. Det anspelas på idén om kyssen som på en konnotativ nivå 

står för den helande verkan som kärleken mellan man och kvinna har. Här väljer dock 

filmmakarna att bortse en smula från den idén. Idén om den sanna kärlekens kyss framställs i 

filmen som förlegad och Frost kan på detta sätt uppfattas som en del av Disneys uppgörelse 

med sig själv. Kyssen i slutet konnoterar inte som kyssen i äldre Disneyfilmer som Snövit och 

Törnrosa den räddning som mannen kan erbjuda kvinnan, utan snarare konnoterar den kärlek 

mellan två personer som är lika aktiva i handlingen. Att filmen avslutas med att Anna och 

Kristoff kysser varandra istället för scenen där Anna och Elsa berättar för varandra hur 

mycket de betyder för varandra sätter dock på liknande sätt som slutscenen med Shang och 

Mulan i Mulan tonen och på så vis förmedlas även här vikten av kärleken mellan en man och 

en kvinna.  

 

7. Slutdiskussion 

 

7.1 Stereotypa karaktärer? 

 

Det här avsnittet behandlar den första frågeställningen som ställer frågan hur filmerna kan 

jämföras med stereotypa framställningar av män och kvinnor i Disneyfilm. I filmen Mulan 

kretsar handlingen kring de två huvudkaraktärerna Mulan och Shang. Med tanke på att de 

genom sina personligheter och handlingar kommenterar manligt och kvinnligt är det relevant 

att se dem som representanter för sina egna kön. Både Hall (1997) och Dyer (1993) är inne på 

att en person i en framställning ofta används som representant eller stereotyp för en grupp. I 

detta fall representerar således Mulan kvinnor och Shang män.  

 

Enligt Stone (1975) har Disney tidigare använt sig av kvinnliga karaktärer i filmer som Snövit 

och de sju dvärgarna, Askungen och Törnrosa som präglats av inaktivitet. De har varit 

hjälplösa och i behov av räddning från en man. I Mulan tydliggörs en förändrad inställning 

kring framställningen av kvinnor i Disneyfilm som ”The Eisner Era” förde med sig. Mulan är 

varken tålmodig, uppenbart lydig, flitig eller försynt. Alla dessa egenskaper är enligt Stone 

(1975) gemensamma för karaktärerna i ovan nämnda filmer.  
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Hon har snarare ständigt bråttom, går emot sin fars vilja för att rädda honom och är både 

slarvig och vimsig. Snarare tycks det som att karaktären Mulan på sätt och vis är skapad som 

en motsats till de klassiska karaktärerna i Snövit och dvärgarna, Askungen och Törnrosa. 

Däremot stämmer hon i vissa avseenden väl in på den stereotypa framställningen av den goda 

dottern. Även här synliggörs att filmen kom under ”The Eisner Era” i och med att flera filmer 

skildrade flera liknande karaktärer. Mulan utsätter sig själv för fara p.g.a. sin relation till sin 

pappa. Det är dock i första hand inte fråga om lojalitet, eftersom hennes pappa inte önskar att 

hon ska ut i krig i hans ställe. På det sättet går hon ifrån Disneystereotypen om den goda 

dottern som Davis (2006) beskriver, eftersom valet ändå är hennes eget.  

 

Shang passar väl in på den stereotypa bilden av mannen som blev vanlig under ”The Eisner 

Era” som Davis (2013) tar upp. Han agerar helt efter vad han själv anser vara rätt och har 

också vad som verkar vara en känsla för rättvisa som många kan ställa sig bakom. Han tycks 

ha den känslan inom sig och behöver inte söka svar på hur han ska agera utifrån. Dessutom 

får vi i slutskedet reda på att han har känslor för Mulan och att han således möjligtvis har 

drivits av känslorna för henne. I en jämförelse använder bägge två relationen till sina pappor 

som motivation. Mulan följer inte bokstavligen sin pappas vilja, men hon drar ut i krig för att 

rädda honom. Shang drivs av möjligheten på att hämnas sin pappa som blivit dödad av 

hunnerna. 

 

Angående Frost stämmer Anna väl in på den stereotypa framställningen av prinsesshjältinnan 

som växte fram under 90-talets Disneyfilmer. Föräldrarna dör när hon och systern Elsa är 

relativt unga och hon saknar därför vägledning precis som prinsessorna som skildrades under 

90-talet, exempelvis i Den lilla sjöjungfrun. Hon upplevs som aktiv i formandet av sitt eget 

liv och de förändringar som ”The Eisner Era” förde med sig blir synliga även hos karaktären 

Elsa. Hon tar över som regent efter att föräldrarna har omkommit och kan av olika orsaker 

inte släppa in andra människor i sitt liv. Hon är i högsta grad självständig, men under delar av 

filmen får hon spela en roll som påminner om den framställning av den ondskefulla kvinnan 

som blivit mindre och mindre vanlig i Disneyfilm under de senaste tre decennierna. Publiken 

vet att hon inte har skapat den fruktansvärda vintern av egen vilja, utan att det skedde som ett 

misstag när hon insåg att hon kunde frigöra sig själv och inte behövde gömma sina krafter för 

andra.   

 



	   31	  

Karaktärerna Hans och Kristoff representerar olika typer av karaktärer som har varit vanliga 

inom Disneyfilm genom åren. Hans karaktär anspelar till en början på den manliga 

drömprinsen som tagit plats i filmer som Snövit och de sju dvärgarna, Askungen och 

Törnrosa. När han sedan byter sida blir han filmens verkliga skurk. Här ruckas lite på myten 

om den perfekta manliga drömprinsen som Disney har målat upp tidigare. De går tvärtemot 

det och karaktären Hans får symbolisera ett skifte. Karaktären används för att poängtera att 

det inte är säkert att drömprinsen är den man som han utger sig för att vara.  

 

Istället kan den goda mannen vara den som till en början verkar butter och svår, vilket leder in 

på karaktären Kristoff. Han påminner till stor del om Shang i Mulan på sättet som även han 

agerar efter en känsla för rättvisa och godhet samt sin kärlek till den kvinnliga 

huvudkaraktären, i det här fallet Anna. I likhet med Shang framstår han också som 

föräldralös, men det poängteras att han har blivit uppfostrad av trollen och att han därigenom 

har lärt sig om livet. Han framstår då till skillnad från Shang som mindre självständig, vilket 

gör att han och Anna upplevs ha liknande självständighetsgrad till skillnad mot Shang och 

Mulan. Om något är Kristoff i underläge, med tanke på att Anna är en prinsessa och att han 

själv är en ensam man med enkla medel som driver en affärsverksamhet med sin ren. 

Disneys historia av stereotypa framställningar av manligt och kvinnligt syns i filmerna både 

genom en vilja att gå ifrån stereotyper men också som en bekräftelse på svårigheten att gå 

ifrån inarbetade mönster. 

 

7.2 Genus 

 

Den andra frågeställningen gäller representationen av genus i filmerna. Analysen av de bägge 

filmerna har gjorts med utgångspunkt i definitionen av genus. Eftersom genus enligt 

Kosofsky Sedgwick (1999) består av sociala konstruktioner är det aktuellt att studera 

konstruktionen av genus utifrån de bägge könens förhållande till varandra. I Mulan kretsar 

historien kring de två huvudkaraktärerna Mulan och Shang som i många avseenden liknar 

varandra i sina beteenden under en stor del av filmen. Detta beror på att Mulan försöker 

framstå som en man, och Shang framstår i filmen som den klassiska manliga hjälten. Han är 

välbyggd, respekterad och ledare för en grupp män som ser upp till honom. För Mulan 

framstår Shang som den ultimata förebilden i jakten på att efterlikna manligt beteende. Hon 

lyckas väl, och när hon blir avslöjad beror det på omständigheter som är kopplade till 

Sedgwicks (1999) definition av kön, och inte av genus.  
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Hon har bundit ett bandage runt sina bröst och Shang lägger märke till det. Ända fram till det 

tycks ingen ha anat att hon är kvinna och det framstår därför som att filmskaparna lägger stor 

vikt vid att manligt och kvinnligt är sociala konstruktioner, istället för att betona biologiska 

skillnader. Mulan lyckas faktiskt lura gruppen. Det är dock en högst implicit tolkning från 

min sida och ska inte nödvändigtvis ses som en medveten framställning från filmskaparnas 

sida. 

 

Gledhill (1997) menar att Hall visar att stereotypa framställningar av manligt och kvinnligt är 

vanliga, eftersom det är just sociala konstruktioner. Förväntningar på män och kvinnor 

kommenteras hejvilt under filmens gång utan en antydan till en förståelse av skillnaden 

mellan genus och kön. Karaktärerna accepterar till stor del de könsroller som råder i 

samhället, oberoende av om de skulle vara sociala konstruktioner eller inte. Detta synliggörs 

som jag har varit inne på framför allt i sångerna. Oavsett om det är ironiskt eller inte upplever 

jag det som svårt att tolka dessa karaktärers inställning som något som är skiljt från den 

uppfattning av könsroller som filmskaparna förmedlar. 

 

Frost kretsar till stor del kring olika typer av kärlek. Syskonkärlek och kärleken mellan man 

och kvinna står i fokus. Något som är centralt i den framställningen är Annas förväntningar på 

den heterosexuella kärleken. Hon har skapat sig en bild av att en drömprins ska dyka upp och 

att hon direkt ska kasta sig i hans armar. Både Annas och Elsas uppväxter skildras på liknande 

sätt. De har bägge varit ensamma på olika håll. Det kan därför tyckas vara svårt att analysera 

vad som har gjort att den ena prinsessan (Anna) mer än något annat önskar att träffa en man 

att gifta sig med, medan den andra (Elsa) inte ger några som helst tecken på en liknande 

önskan. Här går det dock att argumentera för att de förväntningar som ligger på Elsa som 

blivande drottning har fått henne att fokusera på sig själv, medan Anna som på så många sätt 

söker gemenskap med andra har byggt upp en bild av att en speciell person ska komma och 

rädda henne från den ensamhet som hon vill ta sig ur.  

 

Detta exempel anspelar på Kosofsky Sedgwicks (1999) definition av genus och visar att de 

bägge föreställningarna om heterosexuell kärlek i filmen är socialt konstruerade. 

Föreställningarna är beroende av omständigheter och förväntningar som under deras liv läggs 

på personerna. På detta sätt visar skaparna bakom Frost tecken på genusmedvetenhet. 
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7.3 Feminism 

 

Den tredje och sista frågeställningen gäller hur filmerna förhåller sig till en kritik emot 

framställningar av kvinnor i populärkultur. Mulan innehåller flera motstridiga kommentarer 

om kvinnor och män. Att filmen innehåller så pass många kommentarer kring kvinnans 

underlägsenhet gentemot mannen är problematiskt. Dessa kommentarer möter heller aldrig 

något direkt motstånd, istället kan möjligtvis filmens narrativ som mynnar ut i att Mulan får 

upprättelse och erkännande för sina gärningar ses som ett implicit svar. Historiskt har kvinnor 

precis som Gill (2007) är inne på skildrats i populärkultur som nöjda mammor och fruar och 

det är i högsta grad aktuellt att diskutera kopplat till Mulan. Karaktären Mulan fungerar till en 

början som motvikt och får i ett visst avseende symbolisera den förändring som har skett 

rörande framställningen av kvinnor i populärkultur. Hon är i högsta grad aktiv, kapabel att 

vara soldat på samma villkor som männen och är den framträdande personen i räddningen av 

det kinesiska folket. I en feministisk analys skulle många se det som starkt feministiskt 

influerat. Å andra sidan kan det påpekas att hon ändå i första hand förväntas bli den nöjda 

mamma och fru som det pratas om genom hela filmen, samt att hon till slut dessutom tycks 

försöka leva upp till det.  

 

Precis som Davis anser har den framställningen varit dominerande inom populärkultur i 

många år. Det här anspelar också på den icke-överenskommelse som finns inom feministisk 

forskning som Gill (2007) är inne på. Att det inte finns någon mall att arbeta utifrån i en 

feministisk studie kan leda till att personer som kallar sig feminister kan ha totalt olika 

uppfattningar om en film som Mulan som innehåller så många olika och motsägelsefulla 

kommentarer. 

 

Detsamma gäller Frost som utifrån sina två huvudkaraktärer representerar olika syner på hur 

kvinnor förväntas uppföra sig. Vad Anna och Elsa gemensamt får representera är karaktärer 

som tar plats, som bägge driver på handlingen och skaffar sig kontroll över sina egna liv. Alla 

dessa aspekter kan uppfattas som feministiska. En aspekt av det är den kärleksfulla 

handlingen som för en gångs skull inte består av en kyss från en man utan istället en 

självuppoffrande handling mellan två systrar. Anna upplevs dock i sitt förhållande till kärlek 

som osäker och i behov av hjälp och hjälpen kommer flera gånger under filmen från en 

manlig karaktär.  
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Scenen med Elsas frigörelse på berget innehåller också flera aspekter kopplat till feminism. 

Eftersom scenen har feministiska drag är det intressant hur den används och vad den får till 

följd. Den sänder signaler om att kvinnans frigörelse som kan kopplas samman med 

framväxten av feminismen under de senaste decennierna kommer att mötas av motstånd. 

Likaså säger den kopplat till feminism att själva genombrottet möjliggörs dels genom att gå 

emot den norm som råder i samhället och dels genom hur personen i fråga uppfattar sin egen 

roll i samhället och sedan utmanar den. Och det faktum att vi i publiken i grunden vet att det 

hon upplever och känner är något positivt gör att scenen kan tolkas som en frigörelse som 

görs på positiva grunder. Att filmen i stora delar berättas genom två kvinnliga 

huvudkaraktärer måste också ses som ett tecken på att den feministiska kritiken kring att 

kvinnor har marginaliserats i populärkulturframställningar har gett verkan.  

 

7.4 Avslutning 

 

Mulan var genom sin framställning av en kvinnlig huvudkaraktär som var fysiskt kapabel, 

aningen rebellisk och lyckosam i strävan efter att bli hjälte en i raden av filmer som valde att 

framställa kvinnor på ett nytt sätt under 90-talet. Frost kan genom frigörelsen, den annorlunda 

framställningen av den manlige hjälten och betoningen på kärleken mellan de två systrarna 

ses som en förlängning av den process kring mer nyanserade kvinnoframställningar som 

pågått under de senaste decennierna. Samtidigt går det inte att blunda för betoningen i bägge 

filmerna av vikten för en kvinna att hitta en man att gifta sig med (trots att det i fallet med 

Frost kan upplevas som genusmedvetet) samt huruvida de kvinnliga karaktärerna i filmerna 

verkligen är självständiga. Att filmerna får symbolisera en pågående strävan efter att diskutera 

genus och framställa kvinnor på nya sätt råder det dock ingen tvekan om. 
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Källförteckning 

 

Filmer 

 

Aladdin (Ron Clements och John Musker, 1992) 

 

Askungen (Cinderella, Clyde Geronimi, Wilfred Jackson och Hamilton Luske, 1950) 

 

Den lilla Sjöjungfrun (The Little Mermaid, Ron Clements och John Musker, 1989) 

 

Frost (Frozen, Chris Buck och Jennifer Lee, 2013) 

 

Lejonkungen (The Lion King, Roger Allers och Rob Minkoff, 1994) 

 

Mulan (Tony Bancroft och Barry Cook, 1998) 

 

Ringaren i Notre Dame (The Hunchback of Notre Dame, Gary Trousdale och Kirk Wise, 

1996) 

 

Snövit och de sju dvärgarna (Snow White and the Seven Dwarfs, David Hand, 1937) 

 

Törnrosa (Sleeping Beauty, Clyde Geronimi, Les Clark, Eric Larson och Wolfgang 

Reitherman, 1959) 

 

Tv-serier 

 

Ally McBeal (David E. Kelley, 1997-2002) 

 

Sex and the City (Darren Star, 1998-2004) 
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