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Abstract 

Disney är känt för att skapa en magisk sagovärld där drömmar blir till verklighet. Både unga 

som gamla har genom generationer tagit del av de tidlösa berättelserna om prinsar och 

prinsessor. Dock finns skarp kritik mot hur dessa klassiska sagor skildrar genus och 

värderingar samt hur barnen som tar del av sagorna kan få ensidiga bilder av hur verkligheten 

ser ut. Syftet med studien är att undersöka hur genus konstrueras i två av Disneys nyare filmer 

- Bilar och Frost. I uppsatsen tillämpas en semiotisk analys för att synliggöra subtila budskap 

som framställs genom bland annat symboler, myter, metaforer och ikoner. Resultat visar att 

Disney i dessa filmer både upprätthåller samt problematiserar de rådande stereotyperna inom 

genus som tidigare forskning och teorier har visat på. Resultaten blir därmed en större fråga 

kring hur Disney konstruerar sina karaktärer samt hur dessa tolkas utifrån det samhälle vi idag 

lever i. 
 

Ämnesord: Barn, Bilar, Disney, Film, Frost, Genusteori, Semiotik 
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1. Introduktion 
En sexårig flicka sitter upprymd framför tv:n och ser ett animerat program där en stark 

händelse utspelar sig. Två ungdomar i programmet befinner sig i en kritisk situation där de 

håller på att drunkna. En kille med stora muskler och en tjej med smal midja och tjockt 

knälångt hår försöker bemästra de argsinta vågorna. Han plöjer sig genom vattnet med 

kraftiga armtag för att rädda både sig själv och sin kvinnliga vän från en säker död. Då 

utbrister tjejen i ett förskräckt utrop: oj nu blir mitt hår blött! 

 

I en tid där vi blir matade av mediala budskap av alla dess slag, från det att vi är små och 

framöver är det med allt större vikt att vi kan särskilja budskapens mening, vad de står för och 

hur de påverkar oss. Vad matas barn med idag? Hur kan vi förhålla oss till de stereotypa 

föreställningar som florerar kring barn redan i tidig ålder? Budskapen finns där, i sociala 

handlingar och i fysiska attribut.    

 

Disney är föga okänt för de flesta idag. Allt ifrån filmer och böcker till leksaker och kläder 

genomsyras av Disney. Den svenska traditionen att titta på Kalle Anka, som är skapad av 

Walt Disney, på julafton har blivit en stark symbol i vårt samhälle. Den magiska värld som 

skapas av Walt Disney berör både stora som små och sagorna kan till viss del beskrivas som 

tidlösa. Frågan man kan ställa sig då är hur magiska dessa tidslösa sagor är. Hur står sig 

berättelserna sett ur ett genusperspektiv? Liksom kärleken och glädjen som ofta omger Disney 

finns även skarp kritik mot sagorna. Kritiken riktas bland annat mot hur Disney konstruerar 

genus och att barnen som är dess främsta publik påverkas av detta. Det är dessutom ingen 

hemlighet att många av de äldre sagorna, såsom Askungen eller Törnrosa, handlar om att 

prinsessan ska finna sin prins. Har detta filmmönster förändrats i takt med att synen på både 

kön och genus i samhället förändrats genom tiderna? I denna studie kommer det därför att 

undersökas hur genus konstrueras i filmerna Bilar och Frost, vilka tillhör de nya och väldigt 

populära filmerna från Disney.   

 

1.1 Uppsatsens disposition 
I denna uppsats kommer vi först att presentera bakgrunden för det sociala problemet vi anser 

potentiellt kan finnas. Detta ligger till grund för varför vår analys är relevant i dagens 

samhälle. Här följer även en kortare beskrivning av The Walt Disney Company som är 

företaget bakom filmerna Bilar och Frost. Sedan följer syfte och frågeställningar som tar sin 
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utgångspunkt i att belysa hur Disney konstruerar sina karaktärer ur ett genusperspektiv i de 

två utvalda filmerna som ska undersökas. Därefter följer en beskrivning av tidigare forskning 

inom området. Sedan presenteras våra teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för vår 

analys. Detta innefattar genusteori samt stereotyper och förebilder. Därefter följer en 

redogörelse för den valda metoden som innefattar en semiotisk analys. Detta mynnar sedan ut 

i en analysdel där vi med semiotiska resurser analyserar Bilar och Frost utifrån fysiska 

attribut samt sociala och språkliga handlingar ur ett genusperspektiv. Slutligen följer en 

reflekterande diskussion över resultaten som uppkommit i analysen.  

 

2. Bakgrund och problemformulering 
Nedan presenterar vi teorier som stärker det sociala problem som ligger till grund för vår 

analys, det vill säga barns påverkan och reaktioner av medieinnehåll. Anledningen till att vi 

tar upp detta är för att dessa teorier beskriver det sociala problemet. Teorier tillämpas dock 

inte i den analys som kommer att genomföras då analysen inte kommer att fokusera på 

barnens påverkan eller reaktioner i de filmer vi ämnar undersöka. Vi återknyter och 

aktualiserar dock detta avsnitt i vår diskussion.  

 

2.1 Barns påverkan av media 
I FN:s barnkonvention beskrivs klara skillnader för hur barn samt vuxna tänker och 

uppmärksammar olika budskap. Barnen har mindre erfarenhet, tänker mindre kritiskt och har 

därmed lättare att bli påverkade. Det har länge varit omdebatterat att reklam påverkar barn i 

stor utsträckning. I Sverige finns lagar angående detta.1 TV4, som är det enda svenska tv-

bolag som sänder reklam och lyder under dessa lagar har restriktioner enligt följande: 

 

”Reklampauser får läggas in i programmen, med undantag för  

gudstjänster och barnprogram.”2 

 

 

                                                
1 Margareta Rönnberg. TV-reklamen – vår tids myter: men könsrollskonserverande & konsumtionsfrämjande för 
barn? Uppsala: Filmförlaget, 2003, 70. 
2 TV4 gruppen. Lagar och regler 2012. http://www.tv4gruppen.se/Om-TV4-Gruppen/Det-har-ar-vi1/Lagar-och-
reklamregler1/ (Hämtad 2015-11-12). 
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Det finns mycket forskning på huruvida barn påverkas av tvn:s innehåll eller inte. Vissa 

effektforskare menar att tv ensamt inte har särskilt stor påverkan på barn när det gäller deras 

attityder samt sociala och personliga utveckling.3 Samtidigt som medieforskare med 

psykologisk inriktning anser att barn inte kan skilja mellan fiktion och verklighet i tv-

program. Det finns emellertid annan forskning som visar att barn som tittar mycket på tv 

redan i tidig ålder vet att tecknade filmer inte är på riktigt eller beskriver verkligheten.4 

Dessutom ska man se upp med vem som gjort forskningen och anledningen till varför den är 

gjord. Detta eftersom mycket forskning om exempelvis hur reklam påverkar är gjord av den 

egna branschen och att dessa givet vill visa på ekonomisk effektivitet för att det ska satsas på 

deras produkter.5  

 

En teori som tar upp tvn:s långsiktiga effekter och påverkan ur ett socialt och kulturellt 

perspektiv är kultivationsteorin. Denna menar att tv:n följer vissa mönster för hur 

verkligheten porträtteras och förklaras. Trots det stora utbudet av tv-kanaler och 

dramaproduktioner som finns tillgängligt idag så produceras en någorlunda enhetlig bild av 

hur verkligheten är uppbyggd. Kultivationsteorin innebär att tv:n påverkar människor under 

lång tid då dessa ständigt exponeras av tv. Detta sker inte genom att endast titta på ett 

program utan personen i fråga måste exponeras under lång tid. Människor påverkas således av 

mediers enformiga gestaltning av verkligheten och får därmed vissa stereotypa uppfattningar 

om hur den fungerar. Ett likriktat utbud bidrar till ett likriktat tänkande hos individen.6 

 

2.2 Sex psykologiska mekanismer för påverkan 
Mycket av oron kring effekterna av påverkan hos barn har att göra med föreställningen att 

barn imiterar exakt det de iakttar på tv. Forskare menar att barn iakttar konflikthandlingar och 

sedan applicerar dessa på sina egna liv och då utför liknande handlingar i verkliga livet. Detta 

kan exempelvis ske genom våldsimitation vilket forskare är mest oroliga över. Dock gäller 

inte detta de allra yngsta barnen som tenderar att imitera det mesta av det de tar del av. 

                                                
3 Margareta Rönnberg. "Nya medier" - men samma gamla barnkultur?: om det tredje könets lek, lärande och 
motstånd via TV, video och datorspel. Uppsala: Filmförlaget, 2006, 119. 
4 Ibid, 125. 
5 Rönnberg. 2003, 71. 
6 Jesper Strömbäck. Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation. Stockholm: SNS 
förlag, 2009, 130ff.    
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Forskare menar att barns tv-påverkan kan förklaras med sex psykologiska mekanismer: 

Imitation, Instruktion, Irritation, Interpellering, Identifikation och Igenkänning.7 

 

Imitation innebär en direkt kopiering av en handling. Fokus gällande barns sätt att imitera det 

de ser har ofta legat på våldsimitation. Barn ägnar sig inte åt sådan imitation då de oftast leker 

när de utövar själva imitationen.8 Detta kan exempelvis vara när de härmar karaktärer och 

leker att de är superhjältar eller andra aktuella favoritkaraktärer. Instruktion innebär att barn 

instrueras i ett agerande från ett program eller en film och därmed lär sig en viss handling. 

Irritation innebär tillståndet, 3-4 timmar efter att barnet tittat på ett tv-program, då barnet ofta 

är rastlös eller uppjagad efter att ha varit stillasittande.9 

 

Interpellering fokuserar på hur människan vardagligen positioneras i roller vilket mer eller 

mindre accepteras automatiskt. Detta innebär att vi interpelleras i samhället utifrån den 

sociala strukturen som råder.10 Det finns tre olika tolkningssätt för detta. Antingen en 

dominant syn där texten accepteras som sanning, eller så förhandlar man fram en nyanserad 

version eller så förkastas texten och dess innehåll helt.11 Utifrån de tre olika sätten att se 

interpellering på kan barn antingen inte uppfatta de budskap filmen sänder ut, barn kan ta till 

sig budskapen men inte bry sig om dessa eller så accepterar barnen det synsätt som filmen 

står för. Att barn accepterar synsättet för filmen, det vill säga att barn accepterar de budskap 

en film sänder ut är det som oroar forskare.12 

 

Identifikation och igenkänning delas upp i två kategorier, likhetsidentifikation och 

önskeidentifikation. Likhetsidentifikation innebär att barnet känner igen sig i en karaktär. 

Önskeidentifikation anses vara den värre identifikationstypen av de två. Denna innebär istället 

att barnet inte känner igen sig i karaktären utan istället önskar att få vara en specifik karaktär 

eller att få vara lik denne. Denna kan även innebära att barnet tror sig vara en karaktär.13  

 

 

                                                
7 Rönnberg. 2006, 127f. 
8 Tobin 2000, refererad i Rönnberg 2006, 128f. 
9 Rönnberg. 2006, 129. 
10 Althussers 1976, refererad i Rönnberg 2006, 131. 
11 Paddy Scannell. Media and communication. London: Sage, 2013, 212. 
12 Rönnberg. 2006, 132. 
13 Ibid, 130. 
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Dessa sex mekanismer för påverkan blir relevanta för oss då de kan kopplas till vårt syfte 

samt det sociala problemet för studien. Detta eftersom vi anser att Disney eventuellt kan bidra 

till att producera skeva bilder gällande genus. Med dessa sex mekanismer i åtanke kommer vi 

undersöka hur Disney konstruerar sina karaktärer. 

 

2.3 The Walt Disney Company 
Walt Disney var den första som någonsin skapade en animerad långfilm. Detta var den 

kritikerrosade och populära Snövit och de sju dvärgarna som gavs ut 1937. Därefter följde 

Pinocchio, Dumbo och Bambi. Under 50-talet producerade Disney de första spelfilmerna. År 

1964 kom fantasimusikalen Mary Poppins som idag sägs vara hans Magnum opus, det vill 

säga hans största verk.14 24 januari 2006 meddelade The Walt Disney Company att de skulle 

köpa företaget Pixar. Företagen hade tidigare under 15 år arbetat tillsammans. Den första 

filmen som de gjorde tillsammans var Toy Story. Den sista filmen som skapades tillsammans 

som två separata företag var Bilar. Filmen höll på att produceras under tiden köpprocessen 

ägde rum, men det blev sedan Disney som gav ut filmen.15 Giroux menar att: 

 

The role that Disney plays in shaping individual identities and controlling fields 

of social meaning through which children negotiate the world is far too complex 

to be simply set aside as a form of reactionary politics.”16 

 

2.4 Problemformulering 
Det sociala problemet är att barnfilmer, således även disneyfilmer, producerar skeva bilder av 

verkligheten i form av subtila budskap gällande genusskapande. Vi anser att dessa budskap i 

filmerna har potentiell risk att föras vidare till barn. De kan därmed få en skev verklighetsbild 

då barn i tidig ålder inte har utvecklat sitt kritiska förhållningssätt fullt ut.17 Vi anser därmed 

att denna studie behövs för att belysa hur Disney konstruerar genus i sina animerade 

långfilmer.  

                                                
14 IMDb. Walt Disney Biography. http://www.imdb.com/name/nm0000370/bio (Hämtad 2015-10-30). 
15 The Walt Disney Company. https://thewaltdisneycompany.com/disney-news/press-releases/2006/01/disney-
acquire-pixar (Hämtad 2015-10-30). 
16 Giroux 1996, 96. refererad i Lacroix. Images of Animated Others: The Orientalization of Disney's Cartoon 
Heroines From The Little Mermaid to The Hunchback of Notre Dame. Popular Communication. 2(4), 2004, 217. 
17 Rönnberg. 2003, 70. 



 

 10 

3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att genom en semiotisk analys analysera hur disneyfilmerna Bilar 

och Frost konstruerar  genus utifrån sociala och språkliga handlingar samt fysiska attribut. Vi 

vill se om filmerna bidrar till att upprätthålla och/eller problematisera traditionella diskurser, 

det vill säga genuskonstruktioner. Syftet är även att göra en jämförande analys filmerna 

emellan för att belysa skillnader och likheter gällande språkliga och sociala handlingar samt 

fysiska attribut. 

 

Frågor vi ämnar besvara med studien är: 

Hur konstrueras och skildras manliga respektive kvinnliga karaktärer i form av fysiska 

attribut i filmerna Bilar och Frost? 

 

Hur upprätthålls och problematiseras traditionella uppfattningar om manligt respektive 

kvinnligt genus genom sociala och språkliga handlingar? 

 

Finns det likheter och skillnader i hur manligt respektive kvinnligt genus konstrueras i de två 

filmerna? 

 

3.1 Avgränsningar 
Vi har valt att förhålla oss till filmer av Disney på grund av företagets stora genomslagskraft 

gällande animerade barnfilmer och som även är kända världen över genom flera generationer. 

De utvalda filmerna för vår analys kan även ses som en tjej- respektive en killfilm. Denna 

avgränsning görs utifrån hur filmerna representeras och marknadsförs i handeln. Frost är då 

tjejfilmen och Bilar killfilmen. Då syftet är att undersöka hur genus konstrueras idag 

behövdes dessutom filmer som är tidsenliga och därmed kan sägas spegla dagens 

uppfattningar.  

 

4. Tidigare forskning  
Nedan presenteras tidigare forskning som är relevanta för vår studie då de fokuserar på 

genuskonstruktion och genusrepresentation. Först presenteras tidigare studier med fokus på  

karaktärers fysiska attribut och beteenden. Därefter följer tidigare forskning inom hur 
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kulturprodukter produceras och konsumeras. Slutligen presenteras tidigare forskning gällande 

våldshandlingar och prosociala handlingar. Då vi inte funnit lämplig forskning kring barnfilm 

har vi istället utgått från tv-program och serier riktade till barn. 

 

4.1 Könsmärkning i tv-program 
Könsmärkning handlar om hur man tänker kring kön och bland annat hur manligt och 

kvinnligt beskrivs i tv.18 I Sveriges tre populäraste kanaler, SVT1, SVT2 samt TV419 finns en 

stor könsmärkning och dessutom är eliter inom tv mansdominerade. Män är även mer 

representerade än kvinnor.20 I Disney Channel finns däremot inte en märkbar skillnad mellan 

manliga och kvinnliga karaktärer.21 Våra föreställningar om vad som legitimt bestäms delvis 

av de föreställningar rörande kön som uppkommer av antalet kvinnor och män som är med på 

tv. Antalet kvinnor och/eller män som är med på tv påverkar alltså hur vi sedan ser på dessa 

som individer i relation till varandra.22  

 

I barnkanalerna Disney Channel, Nickelodeon och Cartoon Network är det till störst del 

manliga karaktärer som genomsyrar barnprogrammen. Dock finns en viss skillnad kanalerna 

emellan, där Cartoon Network har fler manliga karaktärer än Disney Channel. På 

Nickelodeon och Cartoon Network är kvinnliga karaktärer dessutom mer utseendefixerade 

och tillgivna.23 I barnprogram bland amerikanska kanaler finns det fler manliga än kvinnliga 

superhjältar. 24 Manliga superhjältar är mer muskulösa och atletiska medan kvinnliga 

superhjältar framförallt är normalt byggda. Kvinnliga superhjältar är även mer emotionella 

och attraktiva medan de manliga är mer arga. Dock finns inga större skillnader mellan 

manliga och kvinnliga superhjältar när det kommer till dominans och mod.25  

 

 

                                                
18 Maria Edström. TV-rummets eliter: Föreställningar om kön och makt i fakta och fiktion. Diss., Göteborgs 
universitet, 2006:16f. 
19 Ibid, 26. 
20 Ibid, 203f. 
21 Case, Kim. Och Hentges, Beth. Gender Representation on Disney Channel, Cartoon Network, and 
Nickelodeon Broadcasts in the United States. Journal of Children & Media. 7(3) 2012, 325f. 
22 Edström. 2006, 17. 
23 Case & Hentges. 2012, 325ff. 
24 Baker, Kaysee. Och Raney, Arthur A. Equally Super?: Gender-Role Stereotyping of Superheroes in Children's 
Animated Programs. Mass Communication & Society. 10(1), 2007, 29. 
25 Baker & Raney. 2007, 32ff. 
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I barnkanalerna Toon Disney, Nickelodeon och Cartoon Network finns skillnader i 

aggressionsbeteenden hos manliga respektive kvinnliga karaktärer. De manliga karaktärerna 

står för majoriteten av den fysiska aggressionen medan psykisk aggression till större del kan 

kopplas till de kvinnliga karaktärerna.26 

 

De barnprogram som barn i årskurs ett och två i USA helst vill se är främst könsneutrala. 

Dock är det oftast manliga karaktärer som svarar på frågor, är chefskaraktärer eller ger order. 

De är även smarta, uppnår mål och äter oftare än kvinnliga karaktärer.27 Dessutom 

förekommer manliga karaktärer oftare än kvinnliga. Även om manliga stereotyper eventuellt 

förekommer i mindre utsträckning bland barnprogram är det jämförelsevis ännu mindre 

kvinnliga stereotyper i programmen.28 Publikens preferenser och motivation är betydande. 

Det behövs en relevant motivering för att bli påverkad av medier. I de populära barnprogram 

är chansen därför större att barn påverkas då de tar efter normer från det de tycker om.29 Barns 

medieanvändning är även relaterat till barnets etnicitet.30 

 

4.2 Kulturprodukter 
Troligen lär barn sig att konsumera kulturella produkter såsom filmer samt berättelsen som 

filmen bär med sig. Kulturella produkter har således stor makt.31 Dessutom blir vissa 

produkter ändrat från att vara något som kan konsumeras till något som enbart har som mål 

att konsumeras, det vill säga att vinsten av produkten styr.32 Smoodin menar att: 

 

”Disney constructs childhood so as to make it entirely  

compatible with consumerism”33 

 

                                                
26  Luther, Catherine A. och Legg Jr, Robert Gender Differences in Depictions of Social and Physical Aggression 
in Children’s Television Cartoons in the US. Journal of Children and Media. 4(2), 2010, 198. 
27  Aubrey, Jennifer Stevens och Harrison, Kristen. The Gender-Role Content of Children’s Favorite Television 
Programs and Its Links to Their Gender-Related Perceptions. Media Psychology 6(2), 2004, 2. 
28 Ibid, 17. 
29 Ibid, 4f. 
30 Bickham. Et. al., Predictors of Children’s Electronic Media Use: An Examination of Three Ethnic Groups. 
Media Psychology. 5. 2003, 118. 
31 Lacroix. 2004, 226. 
32 Ono & Buescher 2001, 28. refererad i Lacroix, 2004, 226. 
33Smoodin, 1994. refererad i Lacroix, 2004, 216. 
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I likhet med vad Marx menar blir filmen en vara precis så som han menar att våra sociala 

relationer även har kommit att räknas som. Den så kallade varufetischismen får produkter och 

relationer att bli varor som ska generera pengar.34 Det här kan i sin tur bidra till en slags 

likriktning inom bland annat media i och med att man måste säkerställa inkomster snarare än 

skapa kulturella produkter som lyfter individer. Det är även anledningen till att vi än idag ser 

Fångarna på fortet och Idol på TV4 samt varför allt helt plötsligt handlade om vampyrer efter 

succén med Twilight-filmerna. Säkra pengar går före kulturell olikhet.35  

 

4.3 Våld och prosociala handlingar 
Barn reagerar även olika på beteenden hos karaktärer i barnprogram. En grupp barn fick se en 

av fyra versioner av en serie. Skillnaderna mellan serierna var att de innehöll mycket eller lite 

action och att det var en våldsam och en icke-våldsam version av dessa.36 Killarna tyckte mer 

om versionen med mer våld. Dock identifierade de sig hellre med karaktären som inte var 

våldsam. Ju äldre killen var desto mindre ville han likna en våldsam karaktär. Trots att 

karaktärerna i serien gjordes så könsneutrala som möjligt trodde barnen oftast att både 

protagonisten och antagonisten var manliga, men att programmet var skapat för både tjejer 

och killar.37  

 

Ett prosocialt beteende innebär all form av frivilligt beteende eller handlande för att gynna 

andra.38 Det finns ingen större könsskillnad när det gäller goda gärningar och hjälpsamt 

beteende hos karaktärer i barnfilmer. Dock kan männen sägas utföra prosociala handlingar 

oftare än kvinnorna.39 Det här i sin tur beror dock på att det finns en överrepresentation av 

manliga karaktärer bland animerade barnfilmer.40 

 

                                                
34 Scannell. 2013, 40. 
35  Balnaves. Shoesmith, Brian. & Donald, Stephanie Hemelryk. Media theories and approaches: a global 
perspective. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009, 87. 
36 Weaver. Et. al., Liking Violence and Action: An Examination of Gender Differences in Children’s Processing 
of Animated Content. Media Psychology.14. 2011, 58. 
37 Ibid. 2011, 61ff. 
38 Eiseberg et. al. 2006. refererad i Padilla-Walker. 2013, 394. 
39 Padilla-Walker. Is Disney the Nicest Place on Earth? A Content Analysis of Prosocial Behavior in Animated 
Disney Films. Journal of Communication. 63(2). 2013, 401ff. 
40 Ibid, 407. 
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Ett prosocialt beteende är nästan lika effektivt som ett elakt beteende. Ett elakt beteende är 

dock aningen mer effektivt.41 Medievåld kan bidra till ett aggressivt beteende hos barn. 

Flickor kan dessutom relatera till manliga karaktärer i större grad än vad pojkar kan till 

kvinnliga karaktärer.42 Pojkar blir mer påverkade av våld i tv, medan både pojkar och flickor 

är lika positivt påverkade av ett prosocialt tv-innehåll. Det prosociala innehållet hade störst 

effekt hos barn i åldrarna tre till sju, där år sju var en slags peak. Efter sjuårsåldern sjönk 

effekten igen. Att effekten är störst för sjuåringar kan bero på att yngre barn ännu inte förstår 

prosociala handlingar då deras kognitiva förmåga ännu inte är tillräckligt utvecklad. Barn som 

sett ett prosocialt beteende på tv var i allmänhet mer eller mycket mer positiva till det 

beteendet vilket visar att tv kan förmedla annat än våldsamma beteenden. Dock måste barnet 

själv kunna anknyta till ett liknande beteende eller en situation för att beteendet ska kunna bli 

verklighet.43 

 

Sett till den tidigare forskning vi tagit del av hade vi önskat att vi funnit mer forskning kring 

animerad barnfilm. Detta med tanke på att vi i vår bakgrund sett att barn kan bli påverkade av 

det de ser på tv. Därmed behövs forskning på området gällande hur genus konstrueras i 

animerade barnfilmer. Detta är även anledningen till att vi valt att göra en analys av två av 

Disneys populäraste animerade barnfilmer som släppts på senare år.  

 

5. Teoretiska utgångspunkter 
Nedan görs en presentation av de begrepp och teorier som används i vår analys. Detta 

innefattar genusteori samt stereotyp och förebild som är vårt fokus då vi ämnar undersöka hur 

två disneyfilmer konstruerar sina karaktärer utifrån ett genusperspektiv. Vi har för avsikt att 

göra en semiotisk analys och därmed nedan redogöra för de semiotiska begrepp vi avser att 

använda oss av.  

 

5.1 Genusteori 
Genus innebär föreställningen om att kategorierna män respektive kvinnor är konstruktioner. 

Detta innebär således inte det biologiska könet. Genus är alltså det sociala könet medan kön 

                                                
41 Mares & Woodard. Positive Effects of Television on Children’s Social Interactions: A Meta-Analysis. Media 
Psychology. 7 no. 3. 2005, 311. 
42 Luther & Legg. 2010, 193f. 
43 Mares & Woodard. 2005, 315f. 
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innebär det biologiska könet. Ur ett traditionellt perspektiv betraktas det biologiska könet 

bestämma genus. Ett manligt biologiskt kön ger därmed ett manligt genus medan ett kvinnligt 

biologiskt kön ger ett kvinnligt genus.44 Genus finns inte enbart på individnivå utan räknas 

även in som en kod för hur en grupps föreställning om exempelvis manligt eller kvinnligt ser 

ut. Genus skapas alltså av mänskliga relationer och är inte en egenskap hos oss som 

individer.45  

 

Maskulinitet och femininet är inget vi föds med. Dessa är istället inbyggda i samhällets 

struktur och blir därmed en följd av hur vi lever våra liv. Maskulinitet respektive femininet 

blir således en förutsättning för den tillvaron vi lever i.46 Barn i åldern fem till åtta år avgör 

sin könsidentitet utifrån de olikheter som bestäms för pojkar respektive flickor, det vill säga 

genom en polarisering av könen. För barn blir det därmed viktigt att bete sig på samma sätt 

som andra av samma kön. En pojke ska således bete sig som andra pojkar, medan en flicka 

ska bete sig som andra flickor. Att inte vara som det motsatta könet är därmed viktigt för 

barnen.47 Det blir då nödvändigt för barn att ta reda på vilket kön de är en del av. Detta för att 

de ska kunna känna sig accepterade och normala inom den kultur vi lever i.48 Det är även 

under denna period som tv-preferenserna skiljer sig som mest för pojkar respektive flickor.49  

 

Den direkta påverkan av könsroller kan missuppfattas. Att barn introduceras för vuxna 

könsroller är en vanlig tanke hos många. Dock handlar det snarare om att barnet introduceras 

för manliga respektive kvinnliga barnroller och könsidentiteter i disneyfilmer. Anledningen 

till missuppfattningen kan vara att många blandar ihop barn- och vuxenroller samt att vuxna 

har svårt att betrakta något ur ett barns perspektiv. Det i sin tur leder till att många vuxna 

tolkar disneyfilmer utifrån ett vuxet perspektiv, det vill säga att filmerna vore avsedda för 

vuxna när de i själva verket handlar om barnfilmer som har barn som målgrupp.50 

 

                                                
44 Gunilla Jarlbro. Medier, genus och makt. Lund: Studentlitteratur, 2006, 12f. 
45 Rönnberg. 2003, 102f. 
46 Bronwyn Davies. Hur flickor och pojkar gör kön. Stockholm: Liber, 2003, 27. 
47 Rönnberg. 2006, 300. 
48 Davies. 2003, 37. 
49 Rönnberg. 2006, 300. 
50 Margareta Rönnberg. Varför är Disney så populär?: de tecknade långfilmerna ur ett barnpespektiv. 2., uppl. 
Uppsala: Filmförlaget, 2001, 221. 
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5.1.1 Stereotyp och förebild 

En stereotyp är en föreställning om hur individer som placeras i givna grupper är 

konstruerade. En grupp har således vissa attribut och egenskaper som kännetecknar just den 

stereotypen. Detta kan exempelvis kännas igen via klädstil, etnicitet eller kroppshållning.51 En 

könsstereotyp är en generell tro om att ett kön har vissa bestämda och typiska egenskaper. 

Dessa räknas praktiskt taget som medfödda där exempelvis män förväntas vara aggressiva och 

starka medan kvinnor istället är känslosamma och svaga.52 Media konstruerar och bidrar till 

föreställningar av manligt respektive kvinnligt.53 Mannen tenderar att framställas som 

dominant medan kvinnan oftast presenteras som mamma eller hemmafru.54 En 

självstereotypisering kan även ske i form av att olika grupper tillskriver sig själva vissa 

egenskaper. Detta kan innebära i både positiva och negativa former. Exempelvis kvinnor som 

framställer sig själva i underläge eller i negativa roller såsom offer eller i behov av räddning.55 

Inom reklam visas dock att media inte alltid skildrar könsstereotyper ur en negativ vinkel utan 

att kvinnor ofta visas som glada. När det handlar om relation till barn visar reklam ofta istället 

en aktiv mamma och en passiv pappa.56  

 

Disneyfilmer hjälper barn att förstå och lägga märke till rollförväntningar samt sociala 

konventioner. Detta i sin tur underlättar barnets förståelse och identitetsutveckling. Filmerna i 

sig leder då inte ensamt till att barnet anpassar sig till de rollförväntningar som filmen kan 

spegla. Förebilder i vardagslivet har större betydelse än de som produceras i filmerna. 

Förebilder för barn måste finnas i närmiljön och det vardagliga livet. Därmed spelar det 

mindre roll om filmer producerar positiva förebilder om dessa inte finns i barnets närhet. 

Vardagserfarenhet och kulturuttryck väger därmed tyngre.57 I motsats till detta menar dock 

Giroux att Disney kombinerar: 

 

”en magisk ideologi och en magisk aura av oskyldighet i sina berättelser 

och dessa hjälper barnen att förstå vem man själv är och vad 

samhällen handlar om.”58 
                                                
51 Simon Lindgren. Populärkultur: teorier, metoder och analyser. 2 uppl. Stockholm: Liber 2009, 91. 
52 Rönnberg. 2003, 107. 
53 Kane & Greendorfer, 1994. refererad i Jarlbro, 2006, 80. 
54 Lindgren. 2009, 171. 
55 Rönnberg. 2003, 27. 
56 Ibid, 107f. 
57 Rönnberg. 2001, 220ff. 
58 Giroux. 1996, 90. refererad i Lacroix. 2004, 214. 
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Därmed menar forskaren att disneyfilmer påverkar barn och deras personliga utveckling. Som 

vi visat i tidigare forskning tar barn efter det de motiveras av. Därmed behöver det inte enbart 

innebära att förebilder i vardagslivet påverkar utan en motivation kan uppstå när barnet tittar 

på ett omtyckt program.  

 

I disneyfilmer förekommer i stort sett mestadels manliga lurifaxer, det vill säga en karaktär 

som är en skojare. Det finns få kvinnliga lurifaxer i barnkulturen men även i kulturen 

generellt. Anledningen till att det manliga dominerar inom lurifaxkaraktärer kan vara för att 

flickor redan i tidig ålder lär sig att omgivningen inte uppskattar när de är ifrågasättande eller 

uppkäftiga. Flickor får istället lära sig att vara icke-fysiska, allvarliga och uppföra äldre än 

vad de i själva verket är. Flickor representerar verklighetens ordning medan pojkar får leva 

efter fantasi och kaos. 1800-talets fostrande barnlitteratur-modell visar att flickor ska agera 

allvarligt medan pojkar ska ägna sig åt bus och rackartyg.59 Både pojkar och flickor anser 

även att pojkar kännetecknas av att vara busiga.60 

 

5.2 Semiotik 
Semiotik innebär studien av hur vi genom tecken skapar betydelse i vår omvärld. Allt vi ser 

har därmed en symbolisk betydelse.61 Exempelvis kan detta vara trafikljus där vi vet att grönt 

ljus betyder köra/gå. Detta kan även sammankopplas med andra saker då grönt oftast står för 

något bra eller godkänt medan rött istället står för stopp eller varning. Därmed skapar färg i 

samband med andra tecken betydelse. skapar Inom semiotiken är begreppen denotation och 

konnotation av betydelse. Denotation innebär den objektiva betydelsen av ett tecken. 

Konnotation sker istället när vi subjektivt tolkar tecknet.62 Människor inom samma kultur 

tolkar oftast ett tecken gemensamt.63 Exempelvis innebär en nickning ett medgivande i 

Sverige medan det i andra kulturer betyder det motsatta.  

 

Inom semiotiken avser ett tecken något fysiskt. Ett tecken är något vi kan uppfatta med våra 

sinnen.64 Alla tecken ingår i ett teckensystem och betydelse av ett tecken skapas därmed i sin 
                                                
59 Rönnberg. 2001, 186. 
60 Falkström, 1997. refererad i Rönnberg. 2001, 186. 
61 Vigsø i Ekström & Larsson. Metoder i kommunikationsvetenskap. 2. Uppl. Lund: Studentlitteratur, 2010, 235. 
62 John Fiske. Kommunikationsteorier: en introduktion. Rev. Uppl., Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1997, 
117f. 
63 Vigsø i Ekström & Larsson. 2010, 235. 
64 Fiske. 1997, 62. 
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motsats till ett annat tecken.65 En symbol är ett tecken som vi gemensamt bestämt innebörden 

för. Tecknet i sig liknar inte sitt objekt, utan är en regel och en överenskommelse i vår 

kultur.66  

 

Ikon innebär att tecknet liknar sitt objekt. Exempel på ikoner är fotografier och kartor som 

båda liknar sina objekt Index avser ett tecken som har ett samband med sitt objekt. Detta kan 

exempelvis vara rök som är ett index på eld67, eller fotspår som är ett index på att någon har 

gått där.68 

 

En metafor används för att bildligt förklara en del av verkligheten med hjälp av något annat. 

Det här görs för att lättare kunna beskriva något genom att jämföra det med något i en 

förenklad form. Tolkningen av en metafor kan även vara olika. Därmed är metaforens 

innebörd inte samma för alla beroende på vem som gör tolkningen.69 En metafor är inte 

realistisk utan bygger på tolkarens fantasi genom att förstå likheterna metaforen associeras 

med.70 Ett exempel på en metafor kan vara att politiken beskrivs som en kapplöpning71 eller 

att fartyget plöjer genom vågorna.72 

 

En myt är något en kultur använder för att förklara en del av verkligheten, det vill säga 

kulturens tankar och uppfattningar kring något. En berättelse framstår som något naturligt 

genom en myt. Dock kan en myt sägas vara en produkt som ur ett historiskt perspektiv blivit 

dominerande. En myt som funnits genom tiderna är att kvinnor är bättre på att ta hand om 

barn än vad män är. Därmed blir hemmiljön kvinnans plats i samhället.73 Andra myter i 

samhället kan exempelvis vara synen på hur en familj ska vara men även vad som anses vara 

manligt respektive kvinnligt.74 

 

                                                
65 Vigsø i Ekström & Larsson. 2010, 235. 
66 Fiske. 1997, 71. 
67 Fiske. 1997, 69ff. 
68 Ekström & Moberg. Mediernas språk. Malmö: Liber, 2008, 22. 
69 Ibid, 25f. 
70 Fiske. 1997, 133. 
71 Ekström & Moberg. 2008, 26. 
72 Fiske. 1997, 126. 
73 Ibid, 121f. 
74 Ekström & Moberg. 2008, 25. 
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Metonymi är ett begrepp inom semiotiken där en liten del får representera en större del. En 

metonym blir därmed “det verkliga”.75 Den har närhet till sitt objekt och används i syfte att 

låta en del begreppsliggöra och framhäva helheten.76 En bakgata i en stad beskriver inte själva 

gatan utan får representera hela området och dess liv.77 

 

En konvention, betyder även sedvana, är ett sätt att uppnå en överenskommelse, det vill säga 

oskrivna förväntningar och erfarenheterna som finns inom en kultur. En konvention innebär 

således att människor förväntas bete sig samt bära vissa kläder inom gränsen för vad som är 

normalt inom kulturen.78 Slowmotion inom tv- och filmvärlden kan ur ett perspektiv innebära 

att skönhet visas upp och därmed ska uppskattas. Det kan även innebära att någon form av 

skicklighet visas inom exempelvis en sport.79 Det som utgör den gemensamma kärnan i varje 

kultur är dess konventioner och koder. Det är dessa som hjälper oss att få förståelse för den 

sociala tillvaron vi befinner oss i.80 

 

När man talar om meddelandens modaliteter är det oftast väldigt komplext. Oftast finns ingen 

ensam sanning, utan det finns alltid två sidor av samma mynt. Kontexten man befinner sig i 

har därmed betydelse för hur meddelandet tolkas. Hur man dömer en text beror också på i 

vilken kontext man gör det i.81 Tecken är kontextuella och skapas när vi tolkar något som ett 

tecken i ett specifikt sammanhang. De flesta texter som skapas idag blandar olika typer av 

uttryck bland annat film, alltså bild, ljud och språk. När uttryck blandas på detta sätt är texter 

multimodala. Semiotiken är ett bra vetenskapligt sätt att analysera meningsskapande.82 

 

Barn utforskar symbolisk representation när de leker. En avgörande del i barns tidiga lärande 

är förmågan att låta en sak representera något annat. Inom barnpsykologi talas det om 

internalisering. Internalisering innebär att språket ger symboler en mental representation 

                                                
75 Fiske. 1997, 130f. 
76 Ekström & Moberg 2008, 26. 
77 Fiske. 1997, 130. 
78 Fiske. 1997, 108. 
79 Ibid, 80. 
80 Ibid, 114. 
81 Kress & Hodge, 1979. refererad i Hodge & Kress. Social semiotics. Cambridge: Polity Press, 1988, 127. 
82 Vigsø i Ekström & Larsson. 2010, 234f. 
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vilket kan hjälpa barn att lagra erfarenheter. Det här kan bidra till att barnen kan se tillbaka på 

det som varit och även föreställa sig det som kan komma att ske i framtiden.83 

 

Vår analys har sin utgångspunkt i det semiotiska perspektivet då vi ämnar att studera tecken i 

våra filmer. Vi avser att titta på tecken såsom fysiska attribut, det vill säga hur våra karaktärer 

gestaltas på en denotativ nivå. Därefter tolkar vi på en konnotativ nivå hur mening skapas 

genom dessa samt hur karaktärernas sociala handlingar konstrueras. 

 

6. Metod, material och urval 
Nedan presenteras den metod vi använde oss av i analysen. Detta innebär vilka karaktärer i 

respektive film vi fann intressanta samt vårt tillvägagångssätt när vi analyserade dessa. 

Därefter presenteras materialet vilket består av en kort beskrivning av filmerna Bilar och 

Frost. Därefter presenteras urvalet för studien, det vill säga hur vi gått tillväga för att välja ut 

just filmerna Bilar och Frost. Slutligen i detta avsnitt redovisas metodproblem för studien. 

 

6.1 Metod 
Det första vi gjorde var att titta på båda filmerna var för sig. Detta gjorde vi för att vi skulle 

kunna känna igen materialet för att sedan få ett bättre fokus i analysen. Första gången vi såg 

filmerna bekantade vi oss endast med handlingen. Det var nu vi upptäckte vilka karaktärer 

som hade betydelse för filmen samt som gick att studera ur ett genusperspektiv. De karaktärer 

vi fann relevanta i filmen Bilar var Blixten, Bärgarn, Sally, Doc Hudson och Chick Hicks. De 

karaktärer i filmen Frost som blev relevanta var Anna, Elsa, Hans, Kristoffer och Olof. 

 

Vi upptäckte även andra intressanta karaktärer i respektive film som vi fann relevanta för vår 

analys. Dessa hade ingen större betydelse för filmens handling i helhet utan endast i den 

specifika scenen. Vi ansåg därmed att de inte tillhörde huvudkaraktärerna i filmerna men ändå 

var viktiga att analysera ur ett genusperspektiv då dessa antingen bekräftade eller utmanade 

rådande föreställningar. 

 

                                                
83 Ann Marie Halpenny & Jan Pettersen. Piaget: och det tänkande barnet i utveckling. Lund: Studentlitteratur, 
2015, 97f. 
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När vi granskade filmerna för en andra gång gjorde vi det med fokus på hur manligt 

respektive kvinnligt genus konstruerades i filmerna. Då det är viktigt att förstå karaktären för 

att kunna begripa dennes handlingar arbetade vi fram språkliga handlingar, beteenden och 

attribut som beskriver deras personligheter. Vi tittade på vilka fysiska attribut och beteenden 

karaktärerna hade. På den denotativa nivån innebar detta tecken så som hårfärg och klädsel. 

Vi tittade även på hur sociala och språkliga handlingar hos karaktärerna bekräftade eller 

utmanade rådande genuskonstruktioner. Vi granskade även vad karaktärerna sade. Vi 

analyserade de relevanta delarna vi hittade i filmerna. Därefter granskade vi filmerna ännu en 

gång för att säkerställa att vi inte missat något viktigt. 

 

6.2 Material 
Vårt material består av disneyfilmerna Bilar och Frost. Frost valdes för att huvudrollen är en 

kvinnlig karaktär. Bilar har istället en manlig huvudkaraktär. I och med att vi vill undersöka 

manligt respektive kvinnligt genus blir det därmed relevant för oss att välja två filmer som har 

en manlig- respektive kvinnlig huvudkaraktär. Bilar släpptes år 2006 och Frost år 2013.   

 

6.2.1 Bilar 

I filmen Bilar får vi följa den kaxiga och självsäkra racerbilen Blixten McQueen. Blixten är 

på väg till Los Angeles för att för första gången tävla i den stora Pistoncupen och därmed 

kunna vinna en sponsring. För att hinna fram så fort som möjligt till Los Angeles tvingar han 

sin lastbilschaufför Mack att hålla sig vaken och köra under natten. Mack somnar dock och 

råkar öppna bagageluckan så att Blixten flyger ut ur lastbilen och landar ensamt på 

motorvägen. Det är nu Blixtens resa börjar. Blixten försöker desperat hitta Mack i den 

fartfyllda trafiken. Istället hamnar han i det ödelagda lilla samhället Kylarköping. 

Kylarköping är motsatsen till allt Blixten kan drömma om. I Kylarköping står allt still. 

Blixten ställer till med oreda och råkar förstöra huvudvägen i det lilla samhället. Som straff 

för detta får han samhällstjänst i form av att reparera vägen. Detta tar flera dagar och under 

tiden bygger Blixten upp en vänskap med Kylarköpings invånare. Bland dessa finner Blixten 

en bästa vän i den rostiga bärgningsbilen Bärgarn. Han hittar även kärleken i bilen Sally. När 

Blixten har lagat klart vägen stannar han en extra dag i Kylarköping endast för att spendera tid 

med sina vänner. När Mack och media hittar Blixten i Kylarköping tar de med sig honom till 

Los Angeles för att han ska kunna delta i Pistoncupen. Blixten följer motvilligt med media för 

att hinna i tid till tävlingen. Under tävlingen har Blixten svårt att koncentrera sig och hamnar 
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därmed längst bak i racet. Mitt under racet dyker vännerna från Kylarköping upp och 

påminner honom om vad som är viktigt i livet, vilket ger honom extra energi och hamnar 

därmed längst fram inför det sista varvet. Den vinnargalna bilen Chick Hicks förstör för bilen 

Kungen vilket leder till att han flyger av vägen. Blixten ser detta och stannar upp precis innan 

mållinjen för att hjälpa Kungen. Detta leder till att Chick Hicks vinner racet medan Blixten 

puttar Kungen över mållinjen. Efter racet blir Blixten erbjuden sponsring men tackar nej 

eftersom han har ett nytt team med sina nyfunna vänner. Han väljer därför att stanna i 

Kylarköping med sina vänner för att göra Kylarköping till en attraktiv stad igen. 

 

6.2.2 Frost 

Frost är baserad på H.C. Andersens Snödrottningen från 1845.84 I Frost får vi följa prinsessan 

Elsa och hennes lillasyster prinsessan Anna. Elsa har magiska krafter som gör att allt hon rör 

vid blir till is. För att dölja Elsas krafter bor hon och Anna nästintill ensamma i det stängda 

slottet. Dessutom har Anna ingen aning om de krafter Elsa besitter. Vid Elsas kröning händer 

det som inte får hända - hennes krafter avslöjas och hon tvingas på flykt. Elsa skapar 

omedvetet en evig vinter över hela deras stad Arendal och Anna måste därför hitta henne för 

att stoppa allt. Anna som under kröningsfesten blivit blixtförälskad i prins Hans lämnar 

honom ansvarig för Arendal. Under sin väg mot att hitta sin syster får Anna hjälp av 

Kristoffer och hans ren Sven. Snögubben Olof som längtar till värmen följer även han med på 

äventyret. När Anna hittar Elsa råkar Elsa skjuta in is i Annas hjärta. Elsa möts sedan upp av 

prins Hans och hans mannar. För att försvara sig mot dessa tvingas Elsa att använda sina 

krafter. Kristoffer tar med Anna till sin familj, som består av troll, och där berättar det äldsta 

trollet att endast en handling av äkta kärlek kan tina ett fruset hjärta. Jakten på att hitta prins 

Hans börjar därmed för att hans kärlek ska tina Annas hjärta i tid. Elsa tillfångatas av prins 

Hans och sätts i fängelse där hon inväntar sin dödsdom. Kristoffer och Sven lämnar Anna och 

Olof vid slottet och tar sig tillbaka in i deras hem i skogen. Väl inne i slottet visar prins Hans 

att han inte alls är den drömprins Anna trodde, utan att han bara varit ute efter deras makt. 

Anna som mår sämre och sämre och snart förvandlas till is ger sig ut för att hitta Kristoffer - 

som kan tina hennes hjärta. Utanför slottet ser hon att Kristoffer är på väg mot henne, men 

även att prins Hans är på väg att dra sitt svärd mot Elsa. Anna väljer att försöka rädda sin 

syster istället för sig själv och just som prins Hans drar sitt svärd mot Elsa hinner Anna fram. 

                                                
84 Arkiv för Dansk Litteratur. H.C. Andersen. 
http://adl.dk/adl_pub/pg/cv/ShowPgImg.xsql?p_udg_id=95&p_sidenr=49&hist=fmS&nnoc=adl_pub (Hämtad 
2015-10-30) 
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När svärdet når Anna fryser hon till is och svärdet går i tusen bitar. Elsa blir förtvivlad över 

hennes systers död, men helt plötsligt tinar Anna upp. Hennes räddning var ju en handling av 

äkta kärlek och det får Elsa att inse att med kärlek kan hon tina upp den eviga vintern. Prins 

Hans skickas tillbaka till sitt hem för att förtjäna sitt straff. Elsa, Anna, Kristoffer, Sven och 

Olof lever sedan lyckliga i alla sina dagar. 

 

6.3 Urval 
Denna studie har använt sig av ett målinriktat urval för att säkerhetsställa att vi strategiskt 

väljer ut filmer som är relevanta för våra forskningsfrågor. Det innebär att vi medvetet har 

valt ut filmer som på förhand blir aktuella inom ramen för en genusdiskussion.85 Därmed vill 

vi vara noggranna med att påpeka att våra resultat inte anspelar på att generalisera utan att 

resultaten står sig giltiga för de utvalda filmerna. Vi har listat alla disney- samt pixarfilmer 

som gjorts mellan åren 2005 och 2015. Anledningen till att vi valt filmer utkomna mellan 

dessa år är för att vi vill bibehålla relevansen då äldre filmer eventuellt kan ha en samhällssyn 

som inte längre är aktuell. Vi har dessutom valt att undersöka filmer som antingen blivit 

nominerade till eller vunnit en Oscar då det är en akademi som säkerställer kvalitén för 

filmerna. Dessutom garanterar en oscarsnominering att filmen spridits globalt. Vi har därefter 

valt två filmer som ur ett genusperspektiv blir relevanta för vår studie: Bilar och Frost. Både 

Bilar och Frost blev även de mest populära animerade filmerna från respektive år de 

släpptes.86 Bilar och Frost blev nominerade för samma pris under vardera Oscarsgala, dock 

vann Frost i båda sina kategorier. Båda filmer vann även varsin Golden Globe för bästa 

animerade film.87  
 

6.4 Reliabilitet och validitet 
Vår interna reliabilitet bör vara stor eftersom båda vi som gör undersökningen har haft 

liknande uppväxt, är från samma stad, är i ungefär samma ålder och därmed borde ha bra 

chans till att göra liknande tolkningar. Genom att göra de första analyserna var för sig vill vi 

                                                
85 Alan Bryman. Social research methods. 2. Uppl. Stockholm: Liber AB, 2011, 392. 
86 Box office. 2006 Domestic gross (Adjusted). 
http://pro.boxoffice.com/statistics/alltime_numbers/domestic/adjusted/2006 (Hämtad 2015-12-16),  
Box office. 2013 Domestic gross (Adjusted). 
http://pro.boxoffice.com/statistics/alltime_numbers/domestic/adjusted/2013 (Hämtad 2015-12-16). 
87 IMDb. Cars. http://www.imdb.com/title/tt0317219/awards?ref_=tt_awd (Hämtad 2015-10-30),  
IMDb. Frozen. http://www.imdb.com/title/tt2294629/awards?ref_=tt_awd (Hämtad 2015-10-30) 
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undvika att bli påverkade av varandra. Detta för att vår analys ska få en bredd och för att 

tydligare se att de tolkningar som gjorts överensstämmer med varandra. Vi fann att våra 

tolkningar stämde bra överens med varandra. Detta tror vi kan bero på att vi som tidigare 

nämnt har haft en liknande uppväxt samt är i samma ålder.  

 

Ser man till intern validitet vet vi att denna är viktig och att vi inte har utrymme att ha en 

tillräckligt stor utsträckning på undersökningen för att den ska räknas ha en hög intern 

validitet. Dock anser vi att om vår undersökning kommer fram till liknande resultat som 

tidigare forskning samt våra teorier har gjort borde även vår interna validitet vara hög 

eftersom tidigare teoretiska idéer samt forskning då stämmer överens med våra gjorda 

observationer. Sedan ska man som alltid inom kvalitativ forskning vara uppmärksam på vad 

för tolkningar man gör.88 

 

Ser man till den externa reliabiliteten blir det givetvis olika tolkningar av genuskonstruktion 

beroende på om man ser en film gjord idag eller en film gjord för 50 år sedan eftersom en 

samhällsutveckling har skett och att man inte ser genus på samma sätt nu som då. Gör man 

om vår forskning inom en snar framtid antar vi att den bör kunna replikeras eftersom man 

förhåller sig till samma normer. Dock är det även en fråga om geografi och inte bara en fråga 

om tid då man har olika syn på människor och genus runt om i världen. En kvalitativ forskare 

behöver gå in i samma sociala roll som den föregående forskaren för att kunna få en chans till 

replikation då man inte kan ”’frysa’ en social miljö”. Studien blir svår att generalisera och får 

därmed en låg extern validitet. Detta beror i sin tur på att man inom kvalitativ forskning och i 

vårt fall semiotik gör subjektiva tolkningar.89 

 

6.5 Metodproblem 
Nedan redogörs de metodproblem vi funnit med analysmetoden. Först presenteras problem 

som kan kopplas till semiotik som metod. Därefter tar vi upp tolkningsproblem som kan 

uppkomma då vi är två personer som gör analysen. Vi tar även upp metodproblem som kan  

inträffa då vi valt att analysera filmerna med svenskt tal och därmed inte har tillgång till 

ursprungsmaterialet gällande karaktärernas språk. Slutligen förklarar vi problemet gällande 

tidsangivelserna för händelserna i filmerna. 

                                                
88 Bryman. 2011, 352. 
89 Ibid, 352. 
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6.5.1 Problem med textanalys och semiotik som metod 

En nackdel med textanalyser kan vara att dessa inte alltid tar hänsyn till att det finns olika 

tolkningar av verkligheten.90 För att göra tillförlitliga och korrekta tolkningar valde vi att ha 

filmer som låg nära i tiden. Att ha samtida filmer gör att tolkningar blir mer relevanta 

eftersom samhället alltid är i förändring och att åsikter och värderingar förändras.  

Dessutom blir tolkningarna styrkta genom kopplingarna till tidigare forskning. I likhet med 

kritiken är vi medvetna om att våra tolkningar baseras på vår verklighet vilket kan sägas vara 

en västerländsk verklighet. Dessutom är den tidigare forskningen baserad på en liknande 

verklighet. Även Disneys produktion tillhör den västerländska världen. På så sätt kan våra 

tolkningar ändå likställas med både produktion och tidigare forskning. Den största skillnaden 

är istället de tolkningar som kan göras inom samhällen som inte är västerländska. Även 

kulturella skillnader inom ett samhälle, ålder och kön kan påverka tolkningar av detta slag. 

 

Inom semiotiken finns en kritik mot att forskaren inte gör objektiva analyser utan att det alltid 

finns en subjektivitet inom ramen för analysen som kan påverka. Analysmetoden inom 

semiotik har kritiserats för att vara osystematisk då det inte baseras på vetenskapliga resultat 

utan subjektiva tolkningar. Semiotik har därmed kritiserats för att tolkningarna inte kan anses 

som giltiga.91 I dagens samhälle finns även ojämlikheter när det kommer till hur information 

och text sprider sig. Den som har den hegemoniska makten har även 

problemformuleringsmakten. En falsk medvetenhet skapar en falsk bild av verkligheten, 

vilket då gör att tolkningarna inte stämmer.92 

 

6.5.2 Analysens tolkningsproblem  

I och med att vi är två personer som kommer att analysera filmerna är det inte säkert att våra 

åsikter och tolkningar stämmer överens med varandra eller med samhället i stort. Vi kanske 

inte förstår eller uppfattar karaktärsdrag samt beteenden på samma sätt och därmed missar 

något som kan vara viktigt för det slutgiltiga resultatet. Vår livserfarenhet och 

världsuppfattning ger oss våra tolkningar och dessa behöver givetvis inte stämma överens 

med andra kulturer eller människor. Därmed behöver vårt slutgiltiga resultat av studien inte 

överensstämma med resultat inom samma område i övriga kulturer.  

 
                                                
90 Alan McKee. Textual analysis: a beginner’s guide. London: Sage Publications, 2003, 15f. 
91 Ekström & Moberg. 2008, 27. 
92 Hodge & Kress. 1988, 3. 
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För att minimera risken för tolkningsproblem i form av påverkan har vi först valt att analysera 

Bilar och Frost var för sig då vi inte vill bli påverkade av varandra i tolkningsprocessen. 

Därefter kommer vi granska filmerna tillsammans för att kunna diskutera och analysera det vi  

kommit fram till. För att minimera att göra en tolkning som enbart har ett perspektiv kommer 

vi försöka se situationer vi tar upp ur flera synvinklar då det alltid kan finnas olika tolkningar 

och bakgrunder till en händelse i filmen.        

 

Risken finns även att vi kan tolka filmerna för kritiskt då vi ser hur ojämlik världen kan vara. 

Genom bland annat skolan och politiken har vi dessutom fått mycket information om hur 

ojämlikheten ser ut. Vi måste dessutom granska filmerna på ett sätt att vi är medvetna om att 

vissa val som gjorts i filmerna kan vara för att öka förståelsen för tittarna. Att en kvinnlig 

karaktär har markerade ögonfransar inte behöver vara av en utseendefixerad anledning utan 

ett sätt att särskilja kvinnliga och manliga karaktärer då kvinnor ofta har mascara och därmed 

markerade ögonfransar.  

 

6.5.3 Svenskt tal 

Vi har valt att analysera både Bilar och Frost med svenskt tal. Detta trots att båda filmerna är 

amerikanska produktioner och därför har engelska som originalspråk. Vi har därmed varit 

medvetna om att det kan ske en viss form av språkligt bortfall då en översättning från 

engelska till svenska sker. Dock skulle risken funnits att språkligt missförstånd skulle uppstå 

om vi valt att analysera filmerna på engelska. För att få ytterligare information om hur 

översättningen vid en Disneypixar-film går till har vi kontaktat Martin Stenmarck som gör 

den svenska rösten till Blixten McQueen i filmen Bilar. Stenmarck menar att Disney är 

väldigt noga med att frasering och tonläge ska vara så likt det amerikanska originalet som 

möjligt. Det sitter även med en regissör under översättningsprocessen. Det viktigaste är dock 

att läppsynkroniseringen passar.93 Vi anser därmed att vårt val av att analysera filmerna med 

svenskt tal kan stärkas då Disney utgår från originalfilmens språk och tonläge när en 

översättning sker. 

 

                                                
93 Martin Stenmarck; röstskådespelare till Blixten McQueen. 2015. E-mail 11 november 2015. 



 

 27 

6.5.4 Tidsangivelser 

Filmer kan ha olika versioner och därmed variera i längd vilket kan skapa problem vid 

angivande av exakt tid för en händelse. Vi har märkt att det även skiljer i tid beroende på 

vilket medium som används. Frost sågs på Netflix och Bilar på DVD i en dator. Ibland slår 

det även fel på sekunder trots att vi har använt oss av samma medium. Därför är vi medvetna 

om att det kan skilja ett par sekunder mellan våra tidsangivelser och andras eventuella 

tidsangivelser, men att det är omöjligt att undvika detta. Det bör dock inte vara något större 

problem då det endast skiljer just ett par sekunder och att vi beskriver sammanhanget av 

händelsen i vår text. Således bör man kunna navigera till rätt tidpunkt lätt ändå.  

 

7. Analys 
Nedan analyseras de fysiska attributen i båda filmerna på en denotativ respektive konnotativ 

nivå av de utvalda karaktärerna. Karaktärerna presenteras karaktärsvis. Först redovisas 

karaktärerna i filmen Bilar och sedan följer Frost. Vi har studerat karaktärernas färger och 

jämfört dessa med vad färgläran säger gällande vad färgerna representerar. Genom att 

kombinera färgernas betydelse med de personlighetsdrag vi funnit hos karaktärerna har vi 

kunnat konstatera vilka egenskaper från tillhörande färg som passar in på den valda 

karaktären. Därefter följer en analys av de sociala och språkliga handlingarna i båda filmerna. 

Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av resultaten. 

 

7.1 Fysiska attribut i Bilar 
I filmen Bilar förkroppsligas bilarna och tilldelas ett kön nästan vid första anblicken då de 

presenteras som en han eller en hon. Därmed har vi inte antagit ett kön på karaktärerna utan 

det har tydligt blivit presenterat i början av filmen. Vi har därför redan fått karaktärens kön 

presenterat för oss i analysen av de fysiska attributen. 

 

7.1.2 Blixten McQueen 

På den denotativa nivån är Blixten är en rödglansig racerbil. Längs sidorna på bilen har han 

gula stickers i form av eldlågor samt sitt racernummer 95. Han har svarta däck med röda 

fälgar. Själva formen på bilen är rund och föreställer ingen särskild bilmodell utan är en 

blandning av flera. Han har ett brett vitt leende med vita tänder och stora blå ögon. Baktill har 

han en vinge. Mitt på motorhuven har han det röda märket med den gula texten “Rust-eze”. 
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Blixtens röst görs av Martin Stenmarck. Blixtens röst är ljus vilket konnoterar ungdomlighet 

och pojkaktighet. Detta upprätthåller hans äventyrliga oerfarna sida vilket förstärks av och 

passar hans beteende. Färgen röd fångar människors uppmärksamhet. Röd står för energi, 

passion, mod, starkhet och framgångsrik. Den står även för aggressivitet, irritation och 

otålighet.94 Att Blixten är röd kan bero på att uppmärksamhet ska riktas till honom och 

bibehålla den genom filmen. Då det är en barnfilm kan den röda färgen eventuellt hjälpa 

mindre barn att förstå var uppmärksamheten ska ligga. I övrigt passar det att han till 

personligheten framställs som just modig och energisk, vilket färgen röd sägs representera. 

Även en viss grad av aggressivitet finns med i hans beteende inledningsvis i filmen. 

Dessutom kan färgen bero på att han ska föreställa en snabb och känd racerbil. Till bilformen 

har han mjuka linjer vilket ger honom ett smidigare utseende. Hans eldstickers föreställer 

blixtar som kan symbolisera att han är snabb, energisk, het och farlig.  

 

Inom Formel-1 är Ferrari det mest framgångsrika stallet samt det enda stallet som tävlat under 

alla säsonger i historien.95 Allt från bilarna till förarnas klädsel inom Ferrari har färgen röd. 

Det här finns även i godissorten som föreställer en ferraribil och som även den är röd. Just 

Formel 1 som tävling är världskänt då det är tävlingar över hela världen under en säsong och 

det lockar tiotusentals besökare per lopp samt sänds till betydligt fler genom tv-rutan. Blixten 

föreställer ingen särskild bilmodell. Dock porträtteras han som av de snabbaste och duktigaste 

vilket vi då tolkar som att färgen röd står som den mest framgångsrika. Rött inom 

motorvärlden kan då sägas konnotera framgång och vinnande. Värt att notera är att Blixten 

inte kör Formel 1 utan mer kan beskrivas som en NASCARbil. Anledningen till att vi tar upp  

Formel 1 är för att det är en betydligt mer internationell sport medan NASCAR är mer känt 

inom USA.96 Då Disney har en internationell publik kan det därför vara mer relevant att ha 

Formel 1 som utgångspunkt. 

 

                                                
94 Patrik Nilsson. Om färger och färgers betydelse. 2009. http://www.foretagande.se/om-farger-och-fargers-
betydelse/ (Hämtad 2015-12-17). 
95 Ferrari. In Profile. Formula One World 2003-2015. http://www.formula1.com/content/fom-
website/en/championship/teams/Ferrari.html (Hämtad 2015-12-19). 
96 Top Gear, 2014. http://www.topgear.com/car-news/motorsport/f1-vs-nascar-which-better (Hämtad 2015-12-
19). 
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7.1.3 Bärgarn 

Denotativt är Bärgarn en stor rostig brun bärgningsbil. Till formen är han fyrkantig och baktill 

har han en bärgningslina. Han har gröna ögon och stora sneda tänder. Han har även vissa 

bildelar som saknas, exempelvis är hans motorhuv borta.  

 

Bärgarns röst görs av Jan Modin. På en konnotativ nivå har Bärgarn en glad, skämtsam och 

lantlig röst. Dialekten i sig bidrar till att upprätthålla en aningen bondig ton. Rösten avslöjar 

karaktärens lantliga härkomst och ger känslan av att han aldrig sett sig omkring i världen och 

därmed inte är särskilt världsvan och livserfaren. Färgen brun står för maskulinitet, hårt 

arbete, att vara praktisk, vänskap, generositet, passivitet och smuts.97 Just hårt arbete kan även 

förknippas med hans yrke som bärgningsbil. Anledningen till att han är brun är även för att 

han är rostig. Hans avsaknad av bildelar kan förknippas både bokstavligt där bildelar saknas 

men även metaforiskt att han har en skruv lös.  

 

7.1.4 Sally 

Ur ett denotativt perspektiv är Sally en ljusblå Porsche. Hon har gröna ögon med svarta 

konturer samt en liten mun med putande läppar. Hennes fälgar är silvriga och typiska för 

bilmodellen Porsche. Sally har även en dold tatuering på sin baklucka. Hennes bilform har 

runda konturer.  

 

Sallys röst görs av Malin Berghagen. Hennes röst konnoterar mjukhet och lugn samt är 

förhållandevis mörk för att vara en kvinna. Hennes lugna och sansade röstläge bidrar till att 

skapa känslan av att hon är världsvan, erfaren och trygg i sig själv. Färgen blå associeras som 

lugn, ärlig, omsorgsfull, skyddande, hoppfull, nostalgisk och intelligent.98 Att Sally är av 

bilmodellen Porsche kan vara ett medvetet val av Disney då hon ska representera utbildning, 

framgång och pondus som stadens advokat. Porsche tillhör ett dyrare bilmärke och modellen 

som Sally är konnoterar till Porsche 911 som har kurviga former. Därmed tolkas bilmodellen 

som en feminin modell. Hennes ljusblåa nästintill gråa färg passar för det yrke hon haft och 

delvis har. En advokat klär sig oftast neutralt och professionellt eftersom denne ska ge ett 

trovärdigt uttryck. Klara och starka färger kan eventuellt tala emot den bilden eftersom det 

kan skapa fokus på utseende vilket inte är bra då det i en rättssal ska handla om det specifika 
                                                
97 Patrik Nilsson. Om färger och färgers betydelse. 2009. http://www.foretagande.se/om-farger-och-fargers-
betydelse/ (Hämtad 2015-12-17). 
98 Ibid, 2009. (Hämtad 2015-12-17). 
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målet. De mörka konturerna vid ögonen tolkas som mascara eller kajal. Ytterligare en märklig 

aspekt är den tatuering som i större delen av filmen är dold men som råkar visas för Blixten 

vid ett tillfälle. Den typen av tatuering kan tolkas som en svanktatuering vilket ibland även 

kallas för en “tramp stamp” i dagens samhälle, alltså ett “fnaskmärke”. Detta finner vi 

intressant i kombination med hennes yrke som advokat.  

 

7.1.5 Doc Hudson 

Doc Hudson är på den denotativa nivån en mörkblå och klassisk bil. Själva bilmodellen 

Hudson Hornet är en klassiker inom NASCAR och därmed representerar Doc dåtidens 

racingvärld. Han är välbevarad och har mycket detaljer såsom en stor kromad och glänsande 

grill, helkromade fälgar samt trösklar.   

 

Tomas  Laustiola gör rösten till Doc Hudson. Doc har en finlandssvensk dialekt med ett mörkt 

och jämt tonläge. Rösten konnoterar känslan av sorg, bitterhet, nedstämdhet men även vishet 

och auktoritet, vilket passar karaktärens historia och erfarenheter. Doc Hudson är en klassisk 

mörkblå bil. Blå står för egenskaper såsom auktoritativ, kall, kraftfull, rationell, deprimerad, 

isolerad och melankolisk.99 Doc blundar för sitt förflutna och känns melankolisk, men är trots 

det en bil som resten av Kylarköpings befolkning ser upp till. Han är läkare samt domare och 

står därför för auktoritet. Docs mörkblå färg kan kopplas till den svarta färgens egenskap då 

det får honom att se mer lyxig ut. I och med att Doc är en före detta racingbil och en klassisk 

sådan blir det naturligt att hans yttre utstrålar lyx. 

 

7.1.6 Chick Hicks 

Chick Hicks är på en denotativ nivå en ljusgrön racerbil med bruna ögon. Han har små 

märken i olika färger över hela bilen samt sitt nummer 86 längs sidorna. Han har gula fälgar 

och en stor svart grill och en liten vinge baktill. Han har en fyrkantig bilform. 

 

Chick Hicks röst görs av Claes Ljungmark. Rösten konnoterar aggressivitet och dominans 

vilket passar till hans ofta nedlåtande och elaka kommentarer. Röstläget är även mörkt och i 

likhet med Doc Hudson hörs det att Chick Hicks är äldre än Blixten. Färgen grön står för 

äventyrlig, framåtsträvande, säker, kraftfull och uppriktig. Den står även för bitterhet, 
                                                
99 Patrik Nilsson. Om färger och färgers betydelse. 2009. http://www.foretagande.se/om-farger-och-fargers-
betydelse/ (Hämtad 2015-12-17). 
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avundsjuka, skyldighet och okunnighet.100 Hans svarta grill framtill tolkar vi som en 

mustasch. Mustaschen kan både symboliskt och ikoniskt kopplas samman med den före detta 

tyska diktatorn Hitler samt hans förfärliga handlingar. Den ikoniska tolkningen av 

mustaschen görs då även Hitler hade en karaktäristisk sådan som än idag är väl ihopkopplad 

med hans utseende. Att Chick Hicks mustasch tolkas som något negativt görs i relation till 

hans aggressiva röst och nedlåtande kommentarer. 

 

7.2 Fysiska Attribut i Frost 
I Frost är alla karaktärer vi analyserar människor förutom snögubben Olof. Olof blir tilldelad 

ett kön då han direkt presenteras vid sitt namn Olof av Elsa, vilket är ett killnamn. Dessutom 

gör Elsa sin röst mörkare när hon låtsas prata som honom då hon presenterar honom.  

 

7.2.1 Anna 

På den denotativa nivån har Anna som liten kort rött hår och bär en neutral gul klänning. När 

Anna är tonåring har hon istället en grön och brun klänning som är urringad samt markerar 

midjan väl. Största delen av filmen utspelar sig när Anna är vuxen. Då har hon två röda flätor 

samt en vit slinga i håret. Hon har blå ögon med långa ögonfransar och som vuxen orange 

ögonskugga. Hon har även fräknar på de lätt rosiga kinderna och en perfekt hy. 

 

Annas röst görs av Mimmi Sandén. På den konnotativa nivån har hon en sprallig och 

ungdomlig röst med en snäll ton. Anna pratar med en barnslig röst vilket konnoterar till att 

hon är lillasyster. Brun kan stå för natur, fertilitet, vänskap och tillförlitlighet. Grön står för 

ungdom samt att vara äventyrlig, vänlig, trofast, uppriktig men även oerfaren.101 Att Anna är 

lillasyster till Elsa passar in då grön representerar just ungdom. Trots att Elsa stänger henne 

ute och sen lämnar Anna ensam ger Anna inte upp på sin syster utan visar sin trofasthet, 

tillförlitlighet och vänskap. Hon ger sig ut ensam trots att hon vuxit upp isolerad på slottet 

vilket därmed visar att hon är äventyrlig samt även oerfaren. Att Anna har rött hår och fräknar 

kan även vara en symbol för att vara busig, sprallig och bryter mot konventioner. 

    

                                                
100 Patrik Nilsson. Om färger och färgers betydelse. 2009. http://www.foretagande.se/om-farger-och-fargers-
betydelse/ (Hämtad 2015-12-17). 
101 Ibid, 2009. (Hämtad 2015-12-17). 
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7.2.2 Elsa 

Denotativt har Elsa som liten en blond lång fläta och en blå klänning. När hon är tonåring bär 

hon istället en mörkblå klänning. Elsa som vuxen är mer konservativt klädd då hon inte har 

någon urringning. Hon bär dessutom svarta skor med låga klackar. Dock har hon klänningar 

med väl markerad midja som antingen är lila och blå. Hon har även på sig en mörkgrön 

klänning med ett lila släp senare i filmen. När hon sedan visar sitt sanna jag bär hon en 

isblå/grön klänning som markerar midjan samt med urringning. Hon har även då isblå 

lättransparanta klackskor. Hon har en lång fläta, markerade ögonbryn och lila ögonskugga. 

Hon har blå ögon och lättrosiga kinder. 

 

Annika Herlitz gör rösten till Elsa. Hennes röst konnoterar att hon är lugn och sansad. I 

relation till Annas röst är det tydligt att Elsa är storasyster och därmed också besitter fler 

erfarenheter. Blå står för auktoritativ, försiktighet, frihet, fredlig, ensamhet, ansvarig, ledsen 

och isig. Lila står för kunglighet, gåtfull, ledare, lidande och hemlig.102 Elsa är auktoritativ 

och regerar över Arendal. Från början klär hon sig konservativt och döljer sig själv bakom 

kläderna samt med de handskar som ska dölja hennes kraft. När hon råkar avslöja sina krafter 

och lämnar Arendal klär hon sig istället i mindre döljande kläder som dessutom nu är en 

ljusblå nyans. Hon har heller inga handskar längre.  

 

Att hon går från mörkare till ljusare kläder kan vara för att hon släpper den sorg hon dragits 

med sen barndomen. Symboliken handskarna ger är att Elsa döljer något. Det förstärks när 

hennes kraft exponeras och då hon slänger handskarna.  

 

7.2.3 Hans 

På den denotativa nivån presenteras Hans som en prins som alltid är välklädd. Han har rött 

hår och röda polisonger samt gröna ögon och fräknar. Han bär alltid kunglig klädsel i form av 

en grå och blå kostymdräkt med svarta och guldiga detaljer. Han har även en cerisefärgad sjal 

på sig. När Hans bär festkläder har han en vit kostymdräkt med röda och gula detaljer. Hans 

bär även vita handskar. I likhet med de andra karaktärerna har Hans perfekt hy.   

 

                                                
102 Patrik Nilsson. Om färger och färgers betydelse. 2009. http://www.foretagande.se/om-farger-och-fargers-
betydelse/ (Hämtad 2015-12-17). 
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Erik Segerstedt gör rösten till Hans. Ur en konnotativ synvinkel är rösten ljus, vänlig och 

oskyldig genom filmens gång. Det bidrar till att Hans inte avslöjas som en elak karaktär. När 

Hans sedan visar sitt sanna onda jag i slutet av filmen har han ett aningen mörkare tonläge. 

Hans bär färgerna vit, grå och blå. Vit står för oskuldsfull, fredlig och ärlig. Svart står för 

hemligt, elegant, makt och prestige. Blå står för omsorgsfull, skyddande, ansvarig och lojal.103 

Hans bär till en början en vit kunglig dräkt. Han framstår därmed som ärlig och oskuldsfull. 

Han är filmens fiende men med den vita färgen framstår han som det motsatta, det vill säga en 

fredlig och ärlig prins. Färgen svart avslöjar istället hans verkliga jag, det vill säga makt och 

att han bär på en hemlighet. Då han även bär blå kläder framställs han som skyddande och 

omsorgsfull. Exempel på det kan vara i scenen då Hans delar ut kläder till befolkningen i 

Arendal utan att få ut något av det själv.  

 

7.2.4 Kristoffer 

Denotativt sett har Kristoffer som liten pojke rätt långt blont hår och bruna ögon. Han är 

klädd i gråa och blåa varma vinterkläder samt tjocka gråa vantar och stövlar. Vid vuxen ålder 

har Kristoffer fortfarande rätt långt hår. Han klär sig anpassat för vinter med mörkgråa tjocka 

kläder och vantar samt stövlar. Han har ett mörklila skärp och mörklila detaljer längst upp vid 

halspartiet på sin tröja. Kristoffer är muskulös och kraftigt byggd samt har en stor näsa och 

buskiga ögonbryn. Precis som de andra karaktärerna har även Kristoffer perfekt hy. 

 

Kristoffers röst görs av Sebastian Karlsson. Hans röst är något mörkare än rösten till Hans, 

men samtidigt konnoterar den även i likhet med Hans röst till ungdomen. Kristoffer har blå 

och mörkgrå nästintill svarta kläder. Svart står för trygghet, allvarlig, tystnad, isolerad och 

prestige. Blå kan stå för lojal, skyddande, känslig och ärlig.104 Kristoffer är skyddande och tar 

hand om Anna, vilket därmed kan symbolisera trygghet. Han bryr sig om henne och även om 

de nyss träffats blir han lojal mot henne. Han är muskulös och klädd för att överleva i skogen 

samt för att klara sitt tunga yrke. Hans frisyr är busig och kan symbolisera enkelhet samt att 

han inte bryr sig om sitt utseende i någon större grad. Det långa håret kan även vara en 

praktisk egenskap som håller huvudet varmt i kylan.  

 

                                                
103 Patrik Nilsson. Om färger och färgers betydelse. 2009. http://www.foretagande.se/om-farger-och-fargers-
betydelse/ (Hämtad 2015-12-17). 
104 Ibid, 2009. (Hämtad 2015-12-17). 
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7.2.5 Olof  

Olof är en levande snögubbe som Elsa skapade när hon och Anna var små. Denotativt sett 

består han av tre snöbollar samt två mindre snöbollar som fötter. Som armar har han två 

grenar. Han har även tre grenar på huvudet. Till näsa har han en stor ojämn orange morot. 

 

Nassim Al-Fakir gör rösten till Olof. På den konnotativa nivån har hans röst en glad ton som 

både låter busig och kärleksfull. Genom filmen skrattar han mycket vilket då stärker hans 

karaktär som glad och skämtsam. Vit står för harmoni, hoppfull, fredlig och skyddande.105 Att 

Olof är en snögubbe förklarar den vita färgen. Hans personlighet stämmer också in på den vita 

färgens betydelse. Hoppfullheten kan beskriva hans eviga längtan efter att få uppleva 

sommaren. Han är även fredlig och skyddande då han hjälper Anna när hon är döende men 

även när han ser de positiva sidorna hos Elsa. Olof har även en stor osymmetrisk morot till 

näsa, vilket kan symbolisera hans skämtsamma personlighet. Den ojämna moroten kan sägas 

vara lika udda som han som person. 

 

7.3 Sociala och språkliga handlingar 
Nedan följer en analys av karaktärernas handlingar vilket innebär deras beteenden och språk. 

Dessa presenteras utifrån gemensamma beteendemönster samt karaktäristiska uttryck hos 

karaktärerna. 

 

7.3.1 Självcentrering och händelser kopplade till utseende 

Kvinnor är mer utseendefixerade än män.106 Det speglas delvis i våra filmer men motbevisas 

även. Inledningsvis i Bilar är Blixten ren och glansig. Han är rädd för smuts och gillar inte 

rostiga bilar samt skäms över att vistas bland dem. Dock är hans största sponsor ett 

rostborttagningsmedel med rostiga bilar som sin främsta publik. När han ombeds prata med 

publiken av rostiga bilar inne i sitt sponsortält efter ett race säger han “Det här är inte bra för 

min image.” (13:57) Efter ett race tar han emot kamerorna med glädje då han poserar och 

flirtar med kameran. En i hans team råkar ställa sig i vägen för kameran och Blixten säger då 

ilsket “Vad sysslar du med? Du står framför kameran. Alla vill ju se min blixt!” (09:35)  

 

                                                
105 Patrik Nilsson. Om färger och färgers betydelse. 2009. http://www.foretagande.se/om-farger-och-fargers-
betydelse/ (Hämtad 2015-12-17). 
106 Case & Hentges. 2012, 325ff. 
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När han sedan reparerar Kylarköpings huvudväg efter att ha förstört den stänker en skvätt 

asfalt upp på hans motorhuv. Han utbrister då “Å nej, det är typiskt. Min lyckostickers blev 

smutsig.” (35:00) Blixten symboliserar en utseendefixerad individ då han ser sig själv som 

bättre än andra, specifikt bättre än rostiga bilar. Det kan även styrkas med att han ofta pratar 

om sig själv i tredje person för att skapa distans till de han anser vara sämre än vad han själv 

är. Det kan tolkas som att han anser att ingen annan är i närheten av hur bra han är. 

 

I Frost ser vi hur både Anna och Elsa under hela filmen har klänning och klackskor. Det här 

kan symbolisera att de är kungliga och att det av samhället förväntas att de klär sig passande 

för högtidliga sammankomster. Filmens handling kan ses som förfluten tid när kvinnor alltid 

bar klänning vilket då Anna och Elsa enligt konventionen också bär. Enligt det synsättet är 

det därmed inte konstigt att se dem bära klänning genom hela filmen trots att det är vinter och 

kallt ute. I ett nutida perspektiv kan det dock ses som konstigt att de fortsättningsvis genom 

hela filmen har klänning. Särskilt för Anna som tvingas gå i djup snö, klättra i berg och bli 

jagad av ett snömonster. Det känns inte som en ultimat klädsel för sammanhanget då 

täckbyxor, heltäckande skor och en varm jacka hade varit mer passande. 

 

Anna blir träffad i hjärtat av Elsas kraft under filmens gång. Direkt efter jagas Anna, 

Kristoffer, Olof och Sven ut ur Elsas slott och tvingas tillslut kasta sig ut för ett stup. Väl nere 

på marken ser Kristoffer hur Annas hår plötsligt börjar bli vitare och kommenterar då om det 

konstiga som händer. Anna blir direkt förolämpad och säger “Jag har fallit från en klippa, 

kolla på ditt eget hår!” (1:01:57) När hon sedan ser att hennes hår är vitt, tittar hon frågande 

på Kristoffer och säger “Ser det illa ut?” (1:02:06) Enligt ett stereotypiskt synsätt talar 

konventionen att Anna som kvinna visar stort intresse i sitt utseende. Kristoffer som har de 

manliga stereotypiska dragen syftar istället på själva händelsen och vad som bokstavligen 

händer vilket skapar missförstånd dem emellan. För Kristoffer är det vita i håret istället ett 

index för is samt Elsas krafter. Anna blir defensiv direkt när Kristoffer påpekar något om 

hennes utseende och kontrar med att ta upp hans utseende som ett försvar. När hon sedan 

inser att det är något märkligt som skett med hennes hår blir hon orolig över hur hon ser ut, 

vilket fortsätter styrka hennes fixering vid sitt utseende.  

 

När Anna och Elsa växer upp är Elsa isolerad från Anna och omvärlden. När de för första 

gången sedan de var barn möts under Elsas kröning säger Elsa att Anna ser vacker ut. Anna 
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svarar då “Du ser inte så dum ut själv, jag menar klart att du inte ser dum ut. Alltså att du är 

jättevacker.” (20:37) Det är intressant och märkligt att det första tjejerna säger till varandra 

efter alla dessa år handlar om utseendet istället för att samtala om något mindre ytligt så som 

saknad efter varandra eller sorgen efter deras avlidna föräldrar. Återigen får det yttre fokus 

vilket understryker det stereotypiskt kvinnliga beteendet.  

 

I Frost är både Anna och Elsa sminkade genom hela filmen. I en scen vaknar Anna med 

smink, rufsigt hår och dregel. Dock är sminket lika perfekt lagd som den var innan hon lade 

sig. Utifrån animerad films synsätt är det en föreställning om hur kvinnan alltid ska se bra ut i 

alla lägen. I den animerade världen är det en metonymi för hur verkligheten beskrivs men 

samtidigt skapar en stereotypisk föreställning för hur verkligheten ska se ut. Anmärkningsvärt 

här är att hon har rufsigt hår vilket är ett index för att ha sovit. Anna har även dregel 

hängandes vid munnen. Detta kan sedan jämföras med scenen i Bilar då Bärgarn vaknar och 

dreglar olja vid munnen. Tänkvärt är att prinsessan blir tillskriven samma beteende som 

bärgningsbilen vilket utmanar den perfekta bilden av en prinsessa. 

 

I Bilar finns karaktären Flo som även hon har synliga kvinnliga attribut i form av ett silvrigt 

bilmärke till mun, vilket kan liknas vid ett dolt läppstift. Både Sally och Flo har även mascara, 

vilket ingen av de manliga karaktärerna har. Dessa synliga kvinnliga attribut kan förklaras 

som ett medvetet val av symboler från Disneys sida för att öka förståelsen för tittaren att 

dessa karaktärer är kvinnor. Sminket får då symbolisera kvinnligt utseende. Som tidigare 

nämnt har Sally en tatuering i svanken som endast syns vid ett tillfälle. Det här har tolkats 

som en så kallad tramp stamp vilket är väldigt märkligt att Disney väljer att ha som attribut  

för den enda kvinnliga huvudrollen i filmen. En sådan tatuering kan symboliskt förknippas 

med ett slampaktigt beteende vilket inte passar in på den annars seriösa bilden av 

Kylarköpings advokat.  

 

I Bilar är det tydligt att Blixten är den mest utseendefixerade karaktären. Vid ett tillfälle ses 

dock Blixtens chaufför spegla sig i bilen som kör framför honom. Han gör då roliga grimaser 

där han bland annat lipar åt sin egen spegelbild. En liten bil passerar då honom och ger 

honom en dömande blick. Här bekräftas även att Mack är förhållandevis utseendefixerad. 

Tolkningen blir därmed att både Blixten och Mack utmanar den rådande synen på att kvinnor  
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är mer utseendefixerade än vad män är. Blixten kan även sägas vara mer utseendefixerade än 

alla karaktärer i Frost. Ytterligare en del i Blixtens utseendefixering visar sig när han själv 

beskriver sig som att vara:  

 

“Ett precisionsinstrument för fart och aerodynamik. Jag är en mycket berömd 

racerbil. Ja, jag är en riktig racerbil, Kolla på mig” (37:00) 

 

Här markerar Blixten sina tillgångar och fokuserar visserligen inte på sitt utseende men på de 

attribut han har. Dessutom visar han att han är mån om sin image när han inte vill synas med 

rostiga bilar. Blixten har inga riktiga lyktor på sin bil eftersom racingbilar inte behöver ha det 

då det alltid är upplyst på banorna. Det här fokuserar Sally på och kallar oftast Blixten för 

Stickers eftersom han har just stickers föreställande lampor istället för riktiga vilka då är 

ikoniska. På så sätt kan Sally antingen ses som utseendefixerad eller att hon retar honom för 

att han är det. 

 

Blixten tillskrivs en stor utseendefixerad roll. Han utmanar inte bara de rådande teorierna om 

att det endast är kvinnor som är måna om hur de ser ut. Blixten är annorlunda jämfört med de 

flesta andra manliga bilarna i filmen, vilket då istället polariserar honom. På så sätt blir det 

alltså mer normalt att vara som de andra manliga bilarna om man är en man, vilket då istället 

styrker teorierna om att kvinnorna är mer fixerade vid utseende än männen. Att Blixten 

utmanar rådande stereotyper blir samtidigt också en bekräftelse för de rådande stereotyperna. 

Bärgarn, som är filmens lurifax, skämtar om att “Det är bara min kropp hon vill åt” (31:47) 

då han vet att han är en rostig bärgningsbil till skillnad från Sally, som han syftar på, som är 

en Porsche. Det här är ett uppenbart skämt då det är Bärgarn som säger det. Hade Blixten,  

som konstrueras som snygg, sagt det hade det istället utmanat rådande stereotyper då han 

hade objektifierat sig själv. När nu Bärgarn objektifierar sig på skämt kan det tolkas som att 

man vanligtvis inte objektifierar män på det sättet.  

 

7.3.2 Aggression och prosociala handlingar 

Fysisk aggression utövas till störst del av manliga karaktärer medan psykisk aggression 

istället utövas av kvinnliga karaktärer.107 I Bilar finns en del fysisk aggression från de 

manliga karaktärerna. Dessa utövas i form av fysiska våldshandlingar. Chick Hicks beter sig 

                                                
107 Luther & Legg. 2010, 198. 
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aggressivt mot resterande bilar i racen, kör på dem och får dem att köra av banan. Chicks 

Hicks beteende blir då index på hans aggressioner. I resterande del av filmen Bilar finns inte 

särskilt många andra fysiska våldshandlingar. 

 

Fysisk aggression identifieras även i Frost. Exempelvis då Anna i slutet av filmen slår Hans 

så hårt att han faller ned i vattnet samtidigt som hon säger “Den enda som har ett fruset 

hjärta här är du.” (1:29:13) Anna är även den som gör snömonstret upprört genom att kasta 

en snöboll på denne. En annan scen där Anna utövar en fysisk aggressiv handling är då hon 

blir rädd när hon träffar Olof. Hon sparkar då av honom hans huvud och kastar det sedan fram 

och tillbaka med Kristoffer. När Anna träffar Kristoffer för första gången är hon även fysisk 

våldsam då hon kastar påsar med saker på honom när hon vill få honom att göra som hon vill. 

Annas beteende när hon slänger påsarna signalerar att hon vill visa sig bestämd, det vill säga 

hennes kast är ett index för hennes bestämdhet. 

 

Hans var även han fysisk våldsam då han hugger av snömonstrets ena fot i samband med att 

han försöker ta sig upp till Elsas isslott. Dessutom var Kristoffer fysiskt aggressiv då han 

kastade saker på vargarna som försökte döda honom, Sven och Anna. Dock utövades denna 

fysiska aggression som skydd för att försvara dem mot det farliga. Detta blir intressant då 

tidigare forskning visat att fysisk aggression till störst del utövas av män. Anna utmanar 

därmed bilden av att flickor ska vara tillgivna och icke-fysiska som tidigare tagits upp i 

texten.  

 

Aggressiva handlingar är oftast utförda av män.108 men i våra filmer står Anna för många av 

de fysiska våldshandlingarna. När hon kastar en snöboll på snömonstret ses det som 

självförsvar vilket kan ses som konvention inom kulturen där kvinnor inte ska vara aggressiva 

utan slår i självförsvar. När hon slår Hans jämförs den smällen hon ger med att han försöker 

döda henne. På så sätt kan hennes våldshandling minskas till något relativt obetydligt. När 

hon sparkar av Olofs huvud gör hon det på grund av rädsla. Detta blir därmed ett index för 

hennes rädsla. Hon kompenserar sedan denna våldsamma handling med att vara den som 

sätter tillbaka hans huvud igen. Dock kan det även tolkas som att Frost utmanar den 

traditionella synen genom att låta en kvinnlig karaktär stå för våldet. 

 

                                                
108 Rönnberg. 2003, 107. 
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Psykisk aggression förekommer i Bilar då Chick Hicks retar Blixten och de andra bilarna. 

Även om Chick inte är rädd för fysisk aggression när han kör under racen använder han sig 

enbart av psykisk aggression när de inte är på banan. På banan är Chick medvetet fysisk 

aggressiv och utanför är han medvetet psykisk aggressiv. De beteenden som anses vara 

psykisk aggression är när han retas, förolämpar och trycker ner andra för att framhålla sig 

själv som bättre. Även här blir hans psykiskt aggressiva beteende index för hans aggressioner. 

Blixten utför också psykisk aggression när han hånar både Kylarköping och dess invånare i 

första delen av filmen. Här är det istället intressant att båda karaktärerna som utför psykiska 

aggressiva handlingar är män. 

 

Psykisk aggression förekommer även i Frost då Anna ignoreras av Elsa. Då det förklaras med 

att det egentligen görs av kärlek för att skydda Anna från att bli skadad igen blir det osäkert 

om det egentligen kan klassificeras som psykisk aggression. Även om handlingen i sig kan 

räknas som psykisk aggressiv kan syftet tolkas vara för godhjärtat och då inte kunna räknas 

som en sådan handling. Att Hans däremot i slutet av filmen hånar Anna för att hon trodde att 

han älskade henne är dock en psykisk aggressiv handling. Han skadar henne aldrig fysiskt 

men han släcker brasan vid henne och lämnar henne för att dö. Det blir därmed en psykisk 

aggressiv handling som visar att han inte bryr sig om hennes liv utan endast var ute efter den 

makt han skulle få av att gifta sig med henne. Konventionen att män ska ta hand om sina 

kvinnor vilket också kan ses ur ett traditionellt perspektiv men här bryter Disney det synsättet. 

 

 

Prosocialt beteende fann vi i både Bilar och Frost, båda utförda av manliga karaktärer. I slutet 

av Bilar väljer Blixten att stanna precis vid mållinjen och går därmed miste om första platsen 

i Pistoncupen. Han vänder och puttar Kungen över mållinjen vilket leder till att Blixten själv 

slutar på sista plats. Detta gjorde han endast för Kungen och stod själv tillbaka för en säker 

vinst. Reaktionerna som istället uppstod tack vare detta kan tolkas som att hans val att putta 

kungen i mål uppskattades mer än vinsten i Pistoncupen. Det här syns även tydligt när 

publiken sedan struntar i att Chick Hicks vunnit utan istället hyllar Blixten för hans vänliga 

beteende. Slutsatsen kan därmed sägas vara att en hjälpsam gest väger tyngre än att vara 

störst, bäst och vackrast. Inom västerländsk kultur och kristet synsätt är ett prosocialt 

beteende konventionellt då vi är uppvuxna med synsättet att vi bör ta hand om våra 

medmänniskor och inte heller vara avundsjuk eller egoistisk. 
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I Frost delar Hans ut kläder till Arendals befolkning i den kalla vintern. Detta gör han i syfte 

att hjälpa andra och bli omtyckt. Dock kan vi i slutet av filmen relatera tillbaka på denna 

händelse och då märka att han endast gjorde en god gärning för att framstå som snäll och 

ärlig, när han i själva verket lurar alla endast för att få Arendals befolkning att gilla honom. 

Därmed anses det att hans beteende i själva händelsen är prosocialt, men att hans 

bakomliggande tankar är onda. Att det är manliga karaktärer som utför prosociala handlingar 

kan mycket väl bero på att det är mestadels manliga karaktärer som förekommer i båda 

filmerna. Hans utför en symbolisk handling där människorna förstår innebörden av det han 

gör, det vill säga att han delar ut kläder då han vill framstå som snäll vilket han även gör. 

 

Bilar inleds med att Blixten kaxigt uttrycker sig “Jag äter förlorare till frukost.” (00:58) som 

en slags motivation till sig själv. Detta kan tolkas som ett någorlunda aggressivt beteende då 

meningen i sig är ganska hotfull. Detta kan även jämföras med när Anna ska motivera sig 

själv till att våga kasta sig ut för stupet då hon säger “Jag är redo. Jag föddes redo.” (59:45), 

vilket inte alls tolkas som våldsamt. Blixten peppar sig genom att göra sig själv till en vinnare 

gentemot alla andra som är förlorare. Anna peppar istället sig själv med att lyfta sig själv 

mentalt. I jämförelse anses det att motivationstekniken skiljer sig då den manliga karaktären 

jämför sig med andra medan den kvinnliga karaktären enbart fokuserar på sig själv. Blixtens 

motivationsteknik är att använda sig av bildligt språk, det vill säga en metafor för att stärka  

sin självkänsla vilket även skapar hans image för betraktaren av filmen. Anna peppar sig 

genom att stärka sig själv som en individ med utvecklad kraft och styrka vilket också kan ses 

som en metafor. 

 

7.3.3 Känslor, beteenden och intressen 

Manliga superhjältar har till större del en arg personlighet jämfört med kvinnliga superhjältar. 

Kvinnor är istället mer attraktiva och emotionella.109 I Bilar är Sally den mest emotionella 

karaktären då hon pratar mest om känslor. Hon är nostalgisk och saknar de gamla 

glansdagarna Kylarköping en gång hade. I filmen konstrueras hon därmed som en 

känslomässig och omsorgsfull karaktär som kan anses till störst del stå för den känslomässiga  

 

 

                                                
109 Baker & Raney. 2007, 32ff. 
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delen av filmen. Hennes sätt att prata om känslor är ett index på hennes emotionella karaktär. 

Det kan också bekräfta myten om att kvinnan ska vara mer känslomässig än män då hon 

lättare anses kunna tala om emotionella ting. 

 

Brandbilen Rödis talar emot den traditionella synen på att män är mindre emotionella då han 

är en mer känslomässig karaktär. Han har inga repliker i filmen utan det som visas av honom 

är när han blir ledsen och känslosam. En annan intressant aspekt är att Rödis ser efter stadens 

blommor vilket talar emot myten att kvinnan ska stå för det vackra. Dock antas detta bero på 

att han är stadens brandbil och därmed har som uppdrag att vattna blommorna med sin 

vattenslang. Utifrån det tankesättet kan det vara tänkvärt att en manlig karaktär fick bli 

brandbil som också kan ses som en symbol för ett manligt yrke. Märkligt är att Rödis aldrig 

får släcka en brand utan att fokus istället ligger på hans blommor. Därmed utmanar Rödis den 

traditionella manligt tuffa, icke-emotionella stereotypen. Även polisbilen Sheriffen gråter då 

han tror att Blixten lämnat Kylarköping. Disney förmedlar därmed budskapet att det är 

acceptabelt för män att gilla blommor och att visa känslor. Att Disney valt att konstruera 

brandbilen och polisbilen med en känslomässig sida är anmärkningsvärt då dessa yrken är 

symboler för bland annat brottsbekämpning, släckning av bränder och andra livsfarliga 

förhållanden där det emotionella inte har något större utrymme. 

 

Kungen är en legend inom racingvärlden i Bilar och efter ett av loppen säger Kungens fru 

“Vad som än händer är du min vinnare lille gullgubbe” (10:50). Kungen kontrar då med att 

säga “Jag vore inget utan dig ju” (10:52) och ler mot sin fru. I det avgörande racet i slutet av 

filmen pratar Kungens fru med honom igen och säger “Du, var försiktig där ute, okej?” 

(1:29:30). Både Kungen och hans fru visar därmed sina känslor för varandra vilket både 

stärker och utmanar de teorier om att kvinnor pratar mer om känslor än vad män gör. 

 

I Frost visas en känslomässig sida hos Olof. Olof gillar varma kramar och har en emotionell 

och vänlig personlighet. När Anna ger Olof en stor morotsnäsa blir han upprymd. Renen Sven 

försöker då äta upp näsan vilket Olof tolkar som att “Han försöker pussa mig på näsan. Jag 

gillar dig med!” (46:56) Innan Elsa råkade skada Anna med sin iskraft var hon glad och 

lekfull. Olof kan sägas vara en förlängning av Elsas personlighet då hon skapade honom som 

barn. Denna sida anses ha blivit överförd på Olof och fick därmed leva kvar i honom när Elsa 

själv blev skygg och försiktig. Olof symboliserar därmed den kärlek och glädje Elsa hade som 

barn. Innan Olof har träffat Elsa anser han att hon är den “sötaste, vänligaste och varmaste 
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personen i världen.” (51:06) Dessutom återuppstår Olof först när Elsa har rymt iväg från 

slottet och sjunger att hon slår sig fri. Han tolkas därmed som en del av hennes glada och fria  

sida. Snögubben Olof är den enda icke-levande varelse som skapats och som fått en 

personlighet i filmen. Olof kan därför ses som en metafor för ett busigt liv som Elsa skulle 

haft om hon inte hade sina iskrafter. 

 

Även Kristoffer visar känslor då han blir gråtfärdig när han imponeras över Elsas isslott. I den 

scenen avslöjar han att han är på väg att börja gråta varvid Anna lovar att hon inte kommer 

säga till någon om han gör det. Då Anna lovar att inte berätta att Kristoffer gråter konnoterar 

till att män inte vill visa sig känslosamma. Det här styrker då ännu mer att kvinnor står för det 

känslomässiga. Att gråta är vanligtvis inte symboliskt för män vilket vi visat på tidigare i 

texten och därmed kan det vara av intresse att två manliga karaktärer tillskrivs en 

känslomässig personlighet.  

 

Kristoffer är väldigt mån om sin släde vilket stärks när Anna lägger upp fötterna vilande på 

slädkanten och Kristoffer irriterat säger “Ta ner fötterna, den är nylackad! Allvarligt, är du 

född i ett stall eller?” (40:20) Ett sådant beteende kopplas till ett intresse för fordon vilket i 

sig kan vara en myt om att män hör hemma i garaget. Jämförs detta med filmen Bilar, där fyra 

av de fem betydande karaktärerna som undersökts är män, görs antagandet att fordon till 

större del intresserar män. Det talar då för konventionen att män alltid har tagit hand om 

familjens fordon. Dock kan det även ses som en myt då detta inte alltid är fallet. Ser vi dock  

till fordon i allmänhet i vårt samhälle däribland tidningar om fordon, motorsportstävlingar och 

fordonsreklam, kan det anses vara allmänt känt att dessa är riktade främst till män som 

målgrupp. 

 

Det är som tidigare nämnt vanligare att manliga karaktärer befinner sig i ledande positioner i 

filmer.110 I Bilar är Doc i en ledande position då han både är stadens läkare och domare. Sally 

skapar majoritet mot Docs beslut om att Blixten ska få lämna Kylarköping utan att få ett straff 

för sin förstörelse. Doc vill inte ha Blixten kvar i staden på grund av personliga skäl. Blixten 

symboliserar den negativa delen av racing för Doc, den delen han bär med sig från sin egen 

 

                                                
110 Aubrey & Harrison. 2004, 2. 
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tid som racerbil. Dock innehar Doc hela tiden makten att få ut Blixten ur staden. I slutet av 

filmen ringer han medierna och berättar att den spårlöst försvunne Blixten finns i 

Kylarköping. Det styrker hans maktposition eftersom han får som han vill så fort det är 

möjligt.  

 

Egenskapen att vilja svara på frågor tillskrivs män inom filmens värld.111 I Frost finns en scen 

där Anna och Olof pratar med varandra. Olof ställer en fråga om varför Anna vill ha tag i 

drottningen varpå Kristoffer avbryter deras dialog och förklarar att han kan berätta. I Bilar 

möts tittarna av två besökare, en man och en kvinna, som åkt vilse. De letar efter motorvägen 

men hamnar i Kylarköping. Den manliga karaktären vill inte ha en karta för att hitta till 

motorvägen då han hävdar att han vet var de är och vart de ska. Deras sätt att argumentera 

med varandra konnoterar att de är ett gift par. Mannen är vresig och vägrar erkänna att han 

inte har koll medan kvinnan är tillbakadragen och accepterar mannens beteende som personen 

med makt. Mannens beteende är i likhet med de stereotyper som tidigare nämnts där män ofta 

vill visa att de vet saker och innehar ledande positioner.  

 

Chick Hicks är framåtsträvande och visar gärna sin kraft i Bilar. Chick är dessutom avundsjuk 

och stjäl Blixtens signum “Ka-Chow” samt hans fans utan att ta någon hänsyn alls. Då Chick 

beskrivs som den eviga tvåan visar han mycket bitterhet över att aldrig vinna. När han till slut 

vinner ett race blir han arg för att ingen vill fira hans seger. Chick Hicks är fienden i filmen 

vilket framgår tydligt av hans aggressiva och bittra personlighet. Han symboliserar den bil 

Blixten skulle kunna bli om han inte ändrar sitt enmansshowsbeteende. Även de andra  

karaktärerna har symboliska värden för Blixten. Bärgarn symboliserar vänskap då han finns 

där som en bästa vän för Blixten och visar vad som är viktigt i livet. Sally symboliserar 

kärleken och Doc fadersgestalten. 

 

I Frost finns en scen där Kristoffer informerar Anna om att alla män petar sig i näsan och 

därefter äter upp snorkråkorna. Detta kan jämföras med när Bärgarn vid ett tillfälle råkar 

prutta då han tar i när han rättar till en stor och tung skylt. Disney konstruerar därmed dessa 

stereotypa förväntningar på män. Män syns oftare äta i filmer än kvinnor112 vilket därmed ses 

som ett manligt attribut trots att både män och kvinnor givetvis äter. I Frost är det dock både 

män och kvinnor som äter. Vid ett tillfälle är det Anna som bokstavligen trycker i sig choklad 
                                                
111 Aubrey & Harrison. 2004, 2. 
112 Ibid, 2. 



 

 44 

då hon är väldigt spänd inför att eventuellt hitta sin prins snart. Det här är alltså ett mer 

känslomässigt ätande vilket även Hans tar efter senare under filmen. Konventionellt sätt ses 

inte kvinnor äta och gör de det har de oftast ett förfinat sätt att göra det på. Män har däremot 

förr i tiden satt stor prestige i att häva i sig både mat och dryck för att påvisa sin manlighet 

och maktposition. Det har också ha en symbolisk inverkan på andra människors betraktande 

av dessa mäns positioner i samhället. Att kvinnor ofta tillskrivs viljan att äta choklad när 

starka känslor är i omlopp kan bland annat styrkas av att det i livsmedelsbutiker ofta finns 

chokladkakor på samma avdelning som menstruationsskydden finns. 

 

7.3.4 Kvinnan som underlägsen mannen 

Under det första racet syns två tvillingbilar som heter Mia och Pia. De är båda utklädda till 

Blixten och skriker gällt när de ser honom. När Mia och Pia rullar fram till Blixten efter racet 

och hysteriskt utbrister att de är hans största fans syns en nöjd Blixten som säger “Det är 

skönt att vara jag.” (11:02) Tvillingbilarna Mia och Pia fyller endast en funktion, nämligen 

att visa hur populär och omtyckt Blixten är av sina kvinnliga fans. Detta styrks genom att 

tvillingarna skriker efter honom flera gånger i filmen. Tvillingarnas skrik är en symbol för 

deras beundran där de glorifierar Blixten. Det är anmärkningsvärt att kvinnorna i denna scen 

finns till för att fylla mannens ego vilket återigen förstärker den stereotypa föreställningen om 

mannens position i samhället. Efter sista loppet vill Chick Hicks bli firad och ropar argt 

“Varför är det bara jag som firar? Vart är brudarna?” (1:44:15). Återigen är kvinnorna till 

för att stärka mannens ego eftersom Chick vill fira sin seger med dem.  

 

När Blixten får tips och råd av den ledande racerbilen Kungen drömmer han sig bort till ännu 

mer berömmelse och snygga tjejer som flockas runt honom. Kvinnor målas därmed upp som 

groupies snarare än supportrar för motorsporten då de snarare är ute efter kändisen ifråga och 

inte dennes del inom sporten. Mia och Pia är de enda kvinnliga fansen som syns i filmen.  

I och med detta dras slutsatsen att de är en metonym för alla de kvinnliga fansen kring 

Blixten. Dock syns fler kvinnor i publiken då köerna till toaletterna visas. Man förstår att det 

är toaletter då de kända symbolerna för toaletter visas, det vill säga en kvinna och en man. 

Damerna har en lång kö medan herrarnas kö är icke-existerande. Att publiken normalt sett 

består av både män och kvinnor förstås utifrån de ikoniska tecknen för damernas- och 

herrarnas toalett syns. Bilarna som står i kö för damernas är även av ljusa färger medan 

bilarna som åker in vid herrarnas toalett är av mörka färger. 
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I Bilar finns två olika scener som visas i slowmotion. I den ena scenen visas Sally när hon 

åker framför ett vattenfall och blinkar. I den andra scenen är det Doc som visas i slowmotion. 

När Doc visas yr gruset då han kör fort fram i den ökenliknande miljön. Han biter ihop 

tänderna och får ett argt utseende när han kör. I båda scenerna står Blixten vid sidan om och 

iakttar. När Blixten ser Sally ler hon. När Blixten ser Doc blir han istället fascinerad över hans 

talang. Dessa två slowmotion-scener porträtteras på helt skilda sätt där kvinnan ska vara 

sensuell och attraktiv medan mannen ska vara aggressiv och talangfull. Sally är genom hela 

filmen ett kärleksobjekt för Blixten, inte minst i denna scen då hon för honom symboliserar 

kärlek. Doc symboliserar istället en förebild för Blixten och vad han vill åstadkomma. Sallys 

långsamma färd är ett konventionellt uttryck för att beskriva hennes skönhet. På samma sätt 

visas Doc med ett konventionellt uttryck sin skicklighet i sin extrema framfart i öknen. 

Samtidigt stärker båda dessa scener föreställningen om de rådande stereotypa manliga och 

kvinnliga genuskonstruktionerna. 

 

Blixten verkar anta att Sally tycker om honom tack vare hans utseende. När Blixten träffar 

Sally för första gången säger han “Allt du behöver göra nu är att stå där och låta mig kolla 

på dig. Du, jag ska gå rakt på sak. Jag, du, middag.” (29:40) samtidigt som han bländar 

henne och säger “Jag vet, tjejer brukar få den reaktionen. Jag föder känslor hos andra som 

dom själva har svårt att förstå.” (29:50) Därefter slår han igång motorn för att visa sig häftig.  

Sally säger att hon ska prata med domaren för att avgöra hans öde, varpå Blixten svarar “Gör 

det du måste göra, gullet.” (30:04) Blixtens kommentarer kan ses som ett index på en väldigt 

självupptagen individ. Han tillskrivs en rad kommentarer som tillsammans talar för att myten 

om att alla kvinnor gillar män med kändisskap. 

 

En händelse som dock talar för mannen som underlägsen kvinnan är när Flo granskar Blixten 

då han reparerar Kylarköpings väg. Hon säger då “Att se honom jobba gör mig törstig. Någon 

mer som vill ha något att dricka?” (44:18) Med denna kommentar objektifierar hon Blixten.  

 

7.3.5 Karaktärsjämförelser 

Det finns skillnad i hur Disney konstruerar huvudkaraktärerna i respektive film. I Bilar syns 

Blixten flera gånger när han lyckas med det omöjliga. I det första racet är han den enda som 

lyckas ta sig förbi kraschkaoset som inträffat på banan. Han tar sig därefter i mål på delad 

förstaplats trots punkteringen han fått. Han är även den första rookien som har chansen att 
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vinna Pistoncupen. Ett annat exempel är när han i sista sekund lyckas ta sig över en 

järnvägsövergång utan att bli påkörd av tåget som närmar sig i full fart. Bilar sänder hela 

tiden ut budskapet för hur överlägsen Blixten är och att ingen når upp till den nivån han är på. 

Blixten struntar i att stanna för polisen vid ett tillfälle vilket skulle kunna symbolisera att han 

är en ”badboy” och gör som han vill. 

 

I Frost blir huvudkaraktären Anna istället konstruerad som naiv och oerfaren. Anna utmanar 

dock den traditionella synen på prinsessor då hon är relativt självständig eftersom hon vuxit 

upp utan föräldrar och utan en närvarande syster. Hon är även förvirrad, tankspridd och tänker 

inte innan hon pratar. Tidigt i filmen görs det klart att Anna letar efter den rätte, i form av 

hennes drömman som ska vara världsvan, elegant och väldigt lärd. I slutet av filmen väljer 

Anna dock sin syster i första hand framför den man som nu står framför henne, detta i form av 

den äkta kärlekshandling hon behöver för att tina upp. Hon räddar alltså sig själv. 

 

Anna utmanar även den traditionella synen på prinsessor då hon inte behöver en prins. Dock 

tar hon hjälp av en man som enligt oss kan sägas vara motsatsen till den traditionella prinsen 

då han snarare är en person som gillar friluftsliv och som växt upp i vildmarken. Han arbetar 

med is och är därmed van vid de extrema förhållandena som råder då Elsa skapat en evig 

vinter. Därmed är Kristoffer till god hjälp för Anna då hon växt upp isolerad inne på slottet. 

Intressant är även att Annas “prins” istället är en man som vuxit upp bland troll och som 

samtalar med sin ren, Sven. 

 

Lurifaxer i disneyfilmer är till störst del män. Detta på grund av att pojkar respektive flickor i 

tidig ålder blir lärda på olika sätt, där flickor står för ordning och pojkar står för kaos.113 I 

Bilar och Frost är båda skojarna män. I Bilar är det bärgningsbilen Bärgarn och i Frost är det 

snögubben Olof. Detta bekräftar det tidigare nämnda påståendet om att lurifaxer till störst del 

är män. Både Bärgarn och Olof är i sig väldigt flummiga och busiga karaktärer vilket då står 

för det beteende pojkar uppskattas ha. Dock kan ju dessa karaktärer valts ut då det är en 

manlig överrepresentation av män i filmerna, men samtidigt kunde Disney konstruerat 

lurifaxerna som kvinnor lika gärna.  

 

                                                
113 Rönnberg. 2001, 186. 
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En annan intressant jämförelse är Anna och Chick Hicks. Båda är jämförelsevis våldsamma, 

även om Chick medvetet är våldsam för att skada andra och gynna sig själv. Anna är däremot 

våldsam för att skydda sig själv och andra, på grund av rädsla eller som en hämnd för någon 

annans elaka handling. När Anna är våldsam mot snömonstret stoppar Kristoffer henne och 

det tolkas som att Anna inte riktigt kan styra sin ilska. Chick Hicks blir däremot aldrig 

stoppad för sitt beteende trots att han orsakar skador på flera bilar. I ett riktigt race, samt inom 

sport i stort, blir någon som skadar en annan motspelare straffad för det. Det är därmed en 

tänkvärd aspekt att Chick Hicks inte får någon bestraffning alls, vilket kan tolkas som att våld 

därmed är legitimt. Det här kan ställas mot en av slutscenerna i Frost, som tidigare nämnts 

och diskuterats, där Anna slår Hans, men där handlingen kan tolkas som legitim då den ställs i 

jämförelse mot att Hans försökte döda Anna. Som tidigare nämnts utövar inte Hans ett fysiskt 

våld när han försöker döda Anna, utan han visar att han lurat henne för egen vinning och att 

han inte tänker hjälpa henne tina sitt frusna hjärta. Hans beteende tolkas som att han “sparkar 

på den som redan ligger” istället för Anna som får revansch och “slår tillbaka” till den som 

tidigare varit starkare.  

 

En tänkvärd jämförelse står mellan Blixten och Elsa. Elsa uppmanas hela tiden av sin far att 

dölja sina krafter, vilket innebär att hon måste dölja vem hon är. Hon ska heller inte känna 

efter eller visa sina krafter för någon. Blixten däremot visar ständigt upp sig både under ett 

race eller efteråt. Han får dessutom bekräftelse för detta då kamerorna fokuserar på honom, 

publiken jublar samt att vi får ta del av hans största fans tvillingarna Mia och Pia. Här tolkas  

det som att mannen får stå i centrum och synas medan kvinnan istället ska gömma sig. Flickor 

ska alltså representera ordning i världen medan pojkar istället får leva ut sin fantasi,114 vilket 

stämmer överens med våra filmer.  

 

7.4 Sammanfattning av resultat 
Hur konstrueras och skildras manliga respektive kvinnliga karaktärer i form av fysiska 

attribut i filmerna Bilar och Frost? 

 

I Bilar konstrueras de kvinnliga bilarna genom att vara mer kurviga i likhet med kvinnor i 

verkligheten. Dessutom är kvinnorna även subtilt sminkade med mascara och läppstift. De 

kvinnliga bilarna har även ljusa och dova färger. De manliga bilarna har istället mörka eller 
                                                
114 Rönnberg. 2001, 186. 
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klara färger och är generellt mer kantiga till formen, förutom Blixten. Anledningen till att 

Blixten inte är lika kantig kan bero på att hans utseende är aerodynamiskt och därmed ska 

passa hans yrke som racerbil.  

 

I Frost bär både Anna och Elsa klänning genom hela filmen. De är båda smala och 

klänningarna framhäver den markerade midjan. Båda har perfekt hy och vaknar till och med 

upp med smink. Hans och Kristoffer har även de perfekt hy men ser olika ut till 

kroppsformen. Hans är smal medan Kristoffer är muskulös. Det här i sin tur betecknar 

symboliken med att Hans är en prins medan Kristoffer lever i vildmarken. Killarna i filmen 

klär sig i färgerna svart, grått och blått. Tjejerna klär sig i blått, lila, brunt och grönt och har 

dessutom genom hela filmen klackskor.  

 

Hur upprätthålls och problematiseras traditionella uppfattningar om manligt respektive 

kvinnligt genus genom sociala och språkliga handlingar? 

 

I Bilar är de flesta karaktärerna manliga och inom bilsporten ses endast manliga bilar. 

Dessutom konstrueras männen oftast annorlunda från kvinnorna genom att de bland annat 

dreglar och pruttar. Huvudkaraktären Blixten upprätthåller dessutom den manligt aggressiva 

stereotypen när han taggar sig själv inför ett lopp genom att säga att han äter förlorare till 

frukost, men även i helhet genom första delen av filmen när han tror att han är bättre än alla 

andra. Sally upprätthåller den kvinnliga stereotypen genom att vara attraktiv för Blixten och 

Bärgarn samt emotionell då hon pratar mycket känslor.  

 

Det som problematiserar de rådande stereotyperna är att Blixten är utseendefixerad, vilket 

dock även kan sägas upprätthåller uppfattningen om att tjejer är mer utseendefixerade 

eftersom alla andra manliga bilar inte bryr sig om sitt utseende. Eftersom Blixten är den enda 

manliga bilen vi lär känna som bryr sig om sitt utseende blir det därmed mer normaliserat att 

som man inte vara mån om sitt utseende eftersom fler manliga bilar inte är det. Däremot 

problematiseras den känslomässiga kvinnliga stereotypen av att brandbilen Rödis ofta gråter 

och att han bryr sig mycket om blommor. På samma sätt motsätter sig även Chick Hicks 

forskningens syn om att det främst är tjejer som utövar psykisk aggression trots att han står 

för Bilars psykiska aggression i filmen.  
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I Frost upprätthålls kvinnliga ideal genom att Anna och Elsa alltid är sminkade, de vaknar till 

och med sminkade, och har perfekt hy. De klär sig alltid i klänning och har klackskor. 

Dessutom pratar tjejerna om sitt utseende och bland de första vi ser de säga till varandra är 

just en komplimang om utseendet. Anna blir dessutom väldigt orolig om hur hennes hår ser ut 

när hon får en anmärkning om det. Den mer känslomässiga bilden av tjejer styrks även när 

Anna ska tagga sig själv och säger högt för sig själv att hon föddes redo, vilket kan ställas i 

kontrast till, som nyss nämnts, hur Blixten taggade sig själv. Det är även intressant att 

Kristoffer målar upp en bild av att alla män äter snorkråkor, vilket ger männen ett allmänt lite 

smutsigare intryck.  

 

Det som kan sägas problematiserar rådande stereotyper är att både Olof och Kristoffer är 

väldigt känsliga i filmen, vilket annars står som en kvinnlig attribut. Olof gillar varma kramar 

och pratar mycket om kärlek. Kristoffer visar även han känslor, bland annat när han erkänner 

att han håller på att börja gråta när han ser Elsas isslott. Däremot visar Kristoffer även mycket 

känslor för sin släde som både problematiserar stereotypen om att kvinnor står för känslor. 

Samtidigt upprätthålls det i och med att män oftast är mer associerade med fordon. Ytterligare 

en aspekt som problematiserar stereotypen om att kvinnor är mer psykiskt aggressiva är att 

Anna i filmen står för fysisk våldsamhet och aggression. Hon kastar saker och slåss. Att 

kvinnor dessutom ska vara utseendefixerade och att hon vaknar sminkad kan stå i kontrast 

med att hon vid samma tillfälle vaknar med rufsigt hår och dreglandes.  

 

Finns det likheter och skillnader i hur manligt respektive kvinnligt genus konstrueras i de två 

filmerna? 

 

En likhet mellan filmerna är att tjejerna konstrueras som utseendefixerade och alltid är 

sminkade. Dessutom konstrueras männen tvärtom från detta till viss del då Bärgarn dreglar, 

saknar bildelar och pruttar. Kristoffer fortsätter denna bild när han menar att alla män petar 

sig i näsan och äter sina snorkråkor. Det konstruerar männen som motbjudande. Kvinnorna 

däremot konstrueras som vackra och känslomässiga.  

 

Däremot finns större skillnader i hur filmerna konstruerar genus. Bland annat står Anna för 

den annars manliga fysiska aggressionen. Samtidigt som Chick Hicks står för den kvinnliga 

psykiska aggressionen, trots att han även utför våldsamma handlingar. En stor skillnad 

filmerna emellan är hur birollerna konstrueras. I Bilar är Sally en biroll vars främsta uppgift 
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är att vara kärleksobjekt till Blixten. Jämförs detta med hur Kristoffer och Hans konstrueras 

som per definition har samma roll som Sally finner vi ingen likhet. Hans ska hjälpa Anna 

genom att tina hennes frusna hjärta med en kyss av äkta kärlek. Kristoffer ska guida Anna 

genom bergen för att hitta till Elsa. Även om Anna får känslor för båda har karaktärerna en 

större funktion än att bara vara kärleksobjekt. Ytterligare en skillnad är även att Anna och 

Elsa, trots deras egna utseendefixering, inte blir konstruerade som direkta skönheter. Anna är 

främst klumpig och säger saker innan hon tänker, medan Elsa är tillbakadragen och rädd.  

 

8. Diskussion 
Nedan kommer vi diskutera de resultat vi fått fram i analysen och applicera dessa i ett större 

sammanhang utifrån det samhälle vi lever i. Sedermera återknyts de sex mekanismerna för 

påverkan som togs upp i bakgrundsavsnittet. Därefter diskuterar vi analysens resultat 

tillsammans med tidigare forskning och teorier för att sedan kunna applicera dessa i ett större 

sammanhang utifrån övergripande samhälleliga problem med anknytning till uppsatsens syfte.  

 

8.1 Konventionen om kungahuset 
I Frost finner vi det intressant att Elsa är drottning eftersom det gör henne till en karaktär i 

ledande position, betydligt större än Docs position i Bilar. Då Frost är baserad på H.C. 

Andersens Snödrottningen är det anmärkningsvärt att regenten redan då var en kvinna. 

Jämförs detta med Sveriges kungahus hade vi manlig tronföljd till och med 1979. Lagen 

ändrades för att nuvarande Kronprinsessan Victoria skulle kunna ta över tronen. 

 

Det är tänkvärt att Elsa under filmens gång aldrig förväntas ha en kung vid sin sida och inte 

heller försöker finna en sådan. Sagans värld har därmed legat före den verkliga världen sett ur 

ett genusperspektiv och utmanar då konventionen om hur kungahuset har porträtterats i 

sagornas värld. Det spelar ingen roll att hon är kvinna utan att tronen ärvs till den förstfödde 

inom kungafamiljen. Jämför vi detta med filmer vi sett under vår uppväxt har en prinsessa 

nästan uteslutande letat efter en prins som om hon inte klarar av det kungliga arbetet själv. I 

Frost omnämns aldrig att Elsa behöver en man överhuvudtaget samt att Anna även räddar sig 

själv genom att älska sin syster. Det här ur ett genusperspektiv symboliserar att kvinnan klarar 

sig utan en man, även om det ofta i filmen förekommer att en man hjälper Anna. Törnrosa 

behövde väckas av sin prins, Snövit likaså och Askungen ska räddas från sin misär av prinsen. 
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I Frost däremot tror Anna att Hans ska rädda henne, sedan att det är Kristoffer som ska rädda 

henne, men i slutändan räddar hon sig själv. Det sänder ett betydligt annorlunda budskap 

jämfört med de äldre filmerna. 

 

8.2 Filmernas sensmoral 
Lacroix menar att barn lär sig att konsumera filmer och berättelsen som den bär med sig. 

Filmen har därmed stor makt.115 I och med att barn lär sig konsumera filmens berättelse blir 

det viktigt att de förstår filmens sensmoral och dess verkliga betydelse. Det är givetvis viktigt 

att ta hänsyn till barnets ålder gällande detta då yngre barn inte har hunnit utveckla en 

tillräcklig förståelse av omvärlden. Ser vi till filmernas helhet anser vi att både Bilar och 

Frost bidrar till lärdom. I Bilar går Blixten från att vara arrogant och en “enmansshow” till att 

värdesätta andra delar av livet, däribland kärlek och vänskap. Filmens sensmoral blir därmed 

att livet inte går ut på att endast vara självupptagen och bry sig om sig själv då det i slutändan 

alltid är vänskap och kärlek som räknas. Vi anser därmed att Blixtens personlighetsutveckling 

blir filmens verkliga handling.  

 

I Frost får Anna is i sitt hjärta och därmed behöver hon få en äkta kärlekshandling för att inte 

frysa helt till is. I slutet väljer Anna att offra sig och sin kärlek till Kristoffer för att rädda sin 

syster från att bli dödad av Hans. Det här symboliserar en äkta kärlekshandling från Anna till 

sin syster och på så sätt tinas hennes hjärta upp. Sensmoralen blir därmed att ens kärlek till sin 

familj är viktig och betydelsefull. Dessutom visar filmen att man inte behöver någon annan 

för att bli räddad, vilket skiljer sig från tidigare disneyfilmer där prinsessan nästan alltid 

räddas av en prins.   

 

8.3 Tillskriva genus för artefakter  
I både Bilar och Frost har Disney tillskrivit sina karaktärer ett biologiskt kön och ett genus. I 

Bilar är alla karaktärer bilar, vilket i verkligheten inte har ett genus då en bil är ett ting. Vi 

anser att Disney har möjlighet att tillskriva en bil vilka personlighetsdrag som helst eftersom 

bilar inte har personligheter. Därmed tycker vi att det är intressant att Blixten blev en manlig 

karaktär. Dock är det även förståeligt att Blixten blir en man eftersom den verkliga 

racingvärlden domineras av män. Utan tolkningar kan man därför säga att det bara är en 

                                                
115 Lacroix. 2004, 226. 
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verklig bild av hur det ser ut. Blixten blir således en symbol för den stereotypa mannen vilket 

ger ett budskap kring mannens plats i samhället. Det spelar också på myten om mannen som 

bilintresserad och materialistisk snarare än emotionell och empatisk. Det egentliga sociala 

problemet ligger därmed i vår verkliga värld och inte i filmens. Dock anser vi att Disney hade  

en stor möjlighet att utmana den rådande diskursen. Det här gäller givetvis även alla andra 

bilar som är med i filmen eftersom Disney skapat dessa och givit dem ett genus trots att bilar 

som sagt inte har varken genus eller kön.  

 

I Frost är även detta intressant då snögubben Olof blivit tillskriven ett manligt genus och kön. 

Anledningen till att vi gör antagandet att han är en man är på grund av hans manliga namn. Vi 

kan även göra antagandet att han blev en man då han är lurifaxen i filmen, vilket tidigare 

nämnt män står för majoriteten för dessa karaktärer. Ytterligare en anledning till att Olof kan 

ha fått ett manligt genus och kön kan vara då snögubbar oftast bär hatt, vilket vi kopplar 

mestadels till en manlig accessoar där exempelvis äldre män förr i tiden bar hatt. Dock har 

Olof endast hatt vid en scen då han sjunger och dansar, men det här tror vi beror på att Olof  

saknar de fysiska accessoarerna som en snögubbe oftast brukar ha - halsduk, näsa och hatt. 

Olof har istället alla beståndsdelar som är skapta av naturen såsom snö, knappar av stenar 

samt armar av grenar. 

 

8.4 Myten om det perfekta utseendet 
En trend som kommit under 2015 på sociala medier är att kvinnliga kändisar lägger ut bilder 

på sig själva helt osminkade för att visa hur de egentligen ser ut gentemot bilder som 

retuscherats trots att personen ifråga oftast är kraftigt sminkad innan. Anledningen till att de 

gör detta är för att uppmärksamma att idealen som kan uppstå genom de retuscherade bilderna 

inte är uppnåeliga utan teknisk hjälp. I våra resultat över hur karaktärerna i filmerna ser ut 

finns även där en likhet med samhällets photoshopbehov. Som tidigare nämnts har både de 

kvinnliga samt manliga karaktärerna som undersökts i Frost perfekt hy utan varken acne, ärr 

eller ojämn hudton. Deras kroppar är smala eller muskulösa. Det här stämmer som bekant inte 

överens med vad vi ser i spegeln när sminket är borttaget där både acne, pormaskar eller annat 

som påverkar huden ofta syns tydligt hos alla. I synnerhet tjejer men även killar använder 

smink för att dölja sina orenheter för att uppnå ett bättre och mer felfritt utseende. Skulle 

alltså inte Anna och Elsa se lite mer mänskliga ut om Elsa på sin stora kröningsdag faktiskt 

kanske hade en finne i pannan? Kristoffer har ett hårt yrke som isleverantör vilket innebär 
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tuffa förhållanden ute i skogen. Inte heller han har något som tyder på ärr som skulle kunna 

vara förekommande med tanke på det yrke han har. 

 

Ser vi till bilarna som ju inte har någon direkt hud i och med att de är gjorda av metall, men 

som resultaten visar är de kvinnliga bilarna likväl “sminkade”. Både Sally, Flo samt en 

kvinnlig journalist har vad som kan symboliseras med mascara och läppstift. Om detta görs 

för att förstärka det kvinnliga hos bilarna i och med att det främst är tjejer som är sminkade 

eller om det har att göra med att få till ett bättre utseende rent generellt är svårt att säga. I 

vilket fall som helst är det dock värt att ifrågasätta varför Disney väljer att tillföra smink på en 

bil över huvud taget. Visar det på hetsen som finns i vårt samhälle över att se perfekt ut?  

 

Det är tydligt att Disney haft färglära i åtanke då de valt bilfärger för deras karaktärer. 

Samtliga färger som karaktärerna i Bilar är av har en koppling till karaktärens personligt och 

färgens betydelse. Detta stämmer även i Frost där samtliga karaktärer bär kläder av de färger  

som beskriver deras personlighet. Även Olof som är en ikonisk snögubbe stämmer in på den 

vita färgens personlighet. Att välja färg utifrån karaktärens intressen, beteende och 

personlighet känns därmed relevant. 

 

I Bilar tar vi del av Blixtens utseendefixering vid många tillfällen. Det här i sig talar emot det 

vi tidigare tagit del av att kvinnor är mer utseendefixerade än män. Att en manlig karaktär 

tillskrivs en utseendefixerad roll talar emot myten om att kvinnor är mer utseendefixerade än 

män. Att den manliga karaktären får en sådan roll kan bidra till att fler pojkar anser att den 

egenskapen inte enbart hör till flickor. Ser vi till samhället i helhet tar vi ofta del av reklam 

om mode och utseende riktat till män. Att utseende är en så pass stor del i vårt samhälle kan 

både ses som positivt och negativt då det yttre inte ska överglänsa det inre. Det positiva skulle 

istället kunna vara att denna typ av reklam och samtal kring utseende riktas till både män 

respektive kvinnor och inte enbart till den kvinnliga målgruppen.  

 

I en scen får vi ta del av Sallys svanktatuering. Detta är i allmänhet även känt som en så 

kallad tramp stamp, vilket kan översättas med fnaskmärke. Vad har då Disney för anledning 

att sätta in ett sådant märke på en bil i just en barnfilm? Sally som annars är en allvarlig 

advokat och som är respekterad av de övriga invånarna får därmed en stämpel av de tittare 

som förstår innebörden av en tramp stamp. Med stor sannolikhet förstår inte barn denna 

symbolik. Vi finner det irrelevant att Disney tar med en sådan detalj. Tatueringen i fråga 
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fyller ingen direkt funktion utan är bara just en svanktatuering som i vår kultur är en symbol 

för ett sexuellt budskap genom att ha den placerad på just det stället. När vi sedan tolkar det 

med hur en liknande tatuering tas emot i samhället blir det inte längre bara en svanktatuering. 

Vi kan inte erinra oss en anledning till varför Disney har valt att ha en sådan symbol på en 

kvinnlig karaktär. Förhoppningsvis gör barnen inte samma tolkning, men om de går tillbaka 

till filmen i äldre ålder antar vi att de blir lika förvånade och förundrade som vi är idag.  

 

Ytterligare en annorlunda vinkel i hur Disney väljer att konstruera kvinnor är 

uppvisningsflickorna samt de skrikande tvillingarna Mia och Pia. Uppvisningsflickorna är 

klädda i en kostym som har fjädrar som vi antar symboliserar vingarna som Victoria Secret 

modellerna har på sina modevisningar. Det enda dessa kvinnliga bilar gör under filmen är att 

stå på en scen, se glada ut samt vicka lätt på “höfterna”. Det här speglar verkligheten till viss 

del. Dock anser vi att det kan vara onödigt av Disney att tillskriva kvinnor denna roll inom 

motorsporten. Även om det kan spegla verkligheten till stor del är det i dagens medvetna 

samhälle en udda sak att framhålla - särskilt i barnfilmer. Detsamma kan gälla tvillingarna 

Mia och Pia som enbart finns till för att stärka Blixtens ego och som skulle kunna sägas 

symbolisera groupies. De manliga fansen som vi tar del av är visserligen även de imponerade 

över Blixten, men dessa tar vi bara del av när de de facto ser Blixten köra i ett lopp. Det kan 

sägas konnotera att männen är där för att se sin idol tävla samt för tävlingen i stort medan 

kvinnorna är där för att enbart se sin idol i verkligheten.   

 

8.5 Slowmotion ur två perspektiv 
När en scen visas i slowmotion är anledningen antingen för att tittaren ska uppmärksamma 

skönhet eller för att uppskatta skickligheten som visas.116 I Bilar tar vi del av två scener i 

slowmotion. Den ena är när Sally åker framför ett vattenfall och blinkar flirtigt mot kameran. 

Scenen utstrålar hennes skönhet och det är det vi som tittare ska få känslan av. I scenen med 

Doc far han fram i ökenområdet som den tidigare legenden han en gång var. Damm från 

gruset yr runtomkring honom. Här visas skicklighet i slowmotion. De två perspektiven Fiske 

talar om blir således bekräftade gällande slowmotion-scener. Intressant är att den manliga 

karaktären tillskrivs skicklighet medan kvinnan står för skönhet. I samhället i stort ser vi ofta 

att kvinnor ska vara en skönhet för ögat, inte minst i övriga filmer men även i populärkulturen 

generellt. 
                                                
116 Fiske 1997, 80. 
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8.6 Sex mekanismer för påverkan 
För att återknyta till det sociala problemet uppsatsen bygger på kommer vi att tillämpa de sex 

mekanismerna för påverkan som togs upp tidigare; Imitation, Instruktion, Irritation, 

Interpellering, Identifikation och Igenkänning. Forskare är oense huruvida tv:n påverkar barn 

eller inte. Några menar att tv ensamt inte kan påverka barnet i dess attityder och 

personlighetsutveckling,117 medan andra istället anser att barn förstår vad som är verkligt och 

vad som är fiktion.118 Då fokus i vår studie inte varit på hur barnen påverkas av tv:n väljer vi 

istället att se till hur våra undersökta filmer skulle kunna bidra till de sex mekanismerna för 

påverkan.  

 

I Bilar och Frost anser vi att barn skulle kunna imitera och instrueras i handlingar 

karaktärerna i respektive film utför. Exempelvis kan detta innebära utseendefixeringen som 

finns i båda filmerna men även handlingar som bygger på våld. Därmed anser vi att det blir 

extra viktigt att Disney tar fram positiva beteenden hos deras karaktärer då barn potentiellt 

kan imitera deras handlingar.  

 

Rönnberg menar att det inte spelar någon roll om filmer producerar positiva förebilder om 

dessa ändå inte finns i barnets närhet. Vardagserfarenhet och kulturuttryck väger tyngre.119 

Dock menar Aubrey & Harrison att barn tar efter det de tycker om,120 vilket då inte bara borde 

innebära från vardagen utan även från en omtyckt film eller serie. Efter att ha analyserar Bilar 

och Frost anser vi att tv och film har en stor roll i skapandet av förebilder, specifikt för barn 

som är dess målgrupp. Förebilder inom filmvärlden kan bli en drömmande verklighetsflykt 

där barnet får möjlighet att drömma sig iväg till en fantasivärld. När barnet ser en karaktär i 

en film som de tycker om kan de välja att ta efter detta. Det här är föga okänt för de som 

skapar film och tv för barn och därför krävs det att vi uppmärksammar vad skaparna ger oss 

för stereotyper som barnen kan välja att likna sig vid. Skapas stereotyper som kan göra mer 

skada för barnen, exempelvis där pojkar och flickor får ensidiga bilder av vad som förväntas 

av deras beteende eller hur de ska se ut behöver detta stoppas för att barnen inte ska fara illa.  

 

 

                                                
117 Rönnberg. 2006, 119. 
118 Ibid, 125. 
119 Rönnberg. 2001, 220ff. 
120 Aubrey & Harrison. 2004, 4f. 
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Irritation efter att barnen tittat på dessa filmer tror vi endast skulle kunna bero på rastlösheten 

de får när filmen är slut, inte på grund av filmernas berättelse. Interpellering utifrån våra 

filmer skulle kunna ske då barnen inte förstår sensmoralen i båda filmerna. Om barnen inte 

förstår Blixtens personlighetsutveckling från arrogant till vänlig finns risken att Blixten endast 

ses som självupptagen och att det beteendet då bekräftas med den uppmärksamhet han får i 

filmen. I Frost skulle Olof kunna stå för “barnets röst”, det vill säga den som tydliggör vad 

som händer i filmen i de avseenden då det kanske inte är helt uppenbart för ett yngre barn. 

 

Weaver menar att pojkar hellre identifierar sig med icke-våldsamma karaktärer även fast de 

gillar de mer våldsamma programmen.121 Det här kan vi sedan sätta i relation till filmen Bilar 

där majoriteten av karaktärerna är män. Filmen i helhet bygger på action och våldsamhet då 

det är bilsport som ligger i fokus. Identifikationen och igenkänning skulle därmed kunna vara 

att barn identifierar sig med Blixten eller Bärgarn istället för den våldsamme Chick Hicks. 

 

Barn kan även identifiera sig med karaktärerna i Bilar och Frost, specifikt då de leker. Detta 

kan vi även se som ett bekräftande på leksaker och accessoarer som säljs i butiker. Att man 

köper en väska föreställande Blixten eller en klänning som påminner om Elsas klänning visar 

att man som barn tar efter och imiterar karaktärerna som finns i filmerna. I likhet med hur 

man väljer kläder efter vilken trend som gäller kan barnen sägas köpa saker som påminner om 

deras favoritfilmer. I dag blir det säkerligen i större omfattning eftersom en populär film eller 

liknande numera inte håller sig kvar som film utan blir en mängd av varor runtomkring själva 

filmen i form av leksaker, utklädnad och annat. Barnen ges alltså en stor möjlighet till 

imitation vilket man kan spekulera i huruvida det kan sägas uppmuntra barnen till att imitera. 

 

8.7 Varufetischm  
Produkter så som filmer blir en vara som ska genera pengar enligt varufetischmen som Marx 

menar.122 Som tidigare nämnt kan det innebära att en säker vinst från en film betyder mer än 

ett större kulturellt utbud. På så sätt kan en likriktning ske inom media då man hellre väljer att 

satsa på ett säkert koncept för att man vet att det blir populärt och därmed ger pengar i vinst. 

Att Disney har ett välbeprövat koncept med prinsessor som ska hitta prinsar kan därmed bli 

svårt att ändra på eftersom man vet hur uppskattat det är och att det praktiskt taget garanterar 

                                                
121 Weaver et. al., 2011, 62f. 
122 Marx. 1976, 187. refererad i Scannell. 2013, 40. 
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att man går med vinst. Vad blir då egentligen resultatet av att man enbart gör något beprövat 

gång på gång? När kulturell olikhet eventuellt inte prioriteras till förmån för ekonomisk vinst. 

Kommer samma stereotyper att finnas kvar som funnits i flera decennier trots att dessa 

knappast kan sägas representera samhällets värderingar längre.    

 

Dessutom kan man fråga sig vilka typer av filmer vi aldrig får se eftersom man istället väljer 

likriktade filmer. Det här är i likhet med hur vissa påpekar skillnaderna mellan public service 

och betal-tv där den sistnämnda antagligen behöver sända program de vet går med vinst för 

att säkerhetsställa sin egen framtid. Public Service har istället som uppgift att ha ett brett 

utbud som bland annat speglar mångfald och som är folkbildande. Är det i sig en kritik man 

kan rikta mot samhället när vi tvingas lagstifta om detta för att ens ha ett brett utbud istället 

för det kanske motsatta likriktade utbudet som kan komma av ett vinstdrivande företag. Precis 

som tidigare nämnt finns bevis för detta likriktade utbud i våra egna tv-tablåer där program 

som Fångarna på Fortet och Idol sänts under väldigt lång tid. Är det då samma enformiga 

utbud på grund av vinsten styr inom både film som i tv bör det betyda att det är dags att göra 

något åt det för att skapa ett samhälle med ett brett och mångfaldigt utbud.  

 

8.8 Mannen och kvinnans roll i samhället 
I likhet med vad kultivationsteorin menar med att ett likriktat utbud även skapar likriktade 

tankar123 blir det givetvis så att om de flesta barnprogram eller barnfilmer konstruerar män 

som starka och aggressiva samtidigt som kvinnorna är måna om sitt utseende och letar efter 

en drömprins så tror publiken att det är vad respektive kön har som roll i samhället. Det här är 

i mångt och mycket skeva bilder som genereras eftersom det inte ser ut såhär i samhället och 

därmed kan sägas vara en myt för hur män och kvinnor ska vara. En tjej behöver inte en kille 

för att klara sig och vice versa. Killar blir inte automatiskt muskulösa och inte tjejer heller för 

den delen.  

 

Fysisk aggression utövas till störst del av män.124 Att Frost låter en kvinnlig karaktär stå för 

majoriteten av det fysiska våldet utmanar den traditionella synen för fysisk aggression. Det är 

intressant att Disney väljer att Anna är fysisk våldsam. Dock anser vi som betraktare av 

filmen att det fysiska våldet är befogat. Annas våld utförs som självförsvar, en aktion av 

                                                
123 Strömbäck. 2009, 130ff. 
124 Luther & Legg. 2010, 198. 
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rädsla och som hämnd för en värre handling. Vi finner då två perspektiv att tolka det här på. 

Det ena är att vi accepterar våldet då vi förstår hennes handlingar eller att vi förstår 

handlingarna i samband med att hon också är kvinna. Våldshandlingarna kan bli mer 

accepterade på grund av att hon är en kvinna då hon enligt konventionen är fysiskt 

underlägsen mannen. Enligt oss är våld i sig aldrig okej såvida det inte är självförsvar. När 

Anna kastar en snöboll mot det stora snömonster som i tidigare scener varit våldsam mot 

henne blir det befogat att Anna försvarar sig. I scenen där hon sparkar av Olof hans huvud 

utförs den våldshandlingen i rädsla och ingen kommer till skada. Dessutom återställer Anna 

allt genom att sätta tillbaka huvudet samt ge honom en näsa i form av en morot. Däremot är 

den sista fysiska våldshandlingen inte lika befogad när Anna slår Hans som en hämnd för att 

han ville att hon skulle dö. Trots att Annas handling förminskas drastiskt när man sätter den 

relativt mot att Hans försökte döda henne kommer Hans ändå att få straff för det han gjort. Att 

vi inte känner något större agg mot hennes våldshandling kan då bero på att vi sympatiserar 

med henne för allt hon gått igenom, för att hon är kvinna och fysiskt underlägsen eller en 

blandning av de båda.  

 

Edström menar att vår uppfattning om vad som är legitimt gällande könsföreställningar 

uppkommer av antalet kvinnor och män som visas på tv.125 I Bilar kan vi se att majoriteten av 

karaktärerna är manliga. Även fyra av de fem undersökta karaktärerna är män. Jämför vi det 

med Frost så är representationen för de undersökta karaktärerna mer lika då tre är män 

respektive två karaktärer är kvinnor. Då majoriteten av karaktärerna i Bilar är män får vi 

således en uppfattning av hur mannen ska vara inom fordons- och sportvärlden, men även i 

samhället generellt. Att få kvinnor är med i Bilar sänder även det ett budskap i form av hur en 

kvinna ska vara och var hennes plats i samhället är. 

 

Utbudet och representationen av barnprogram bör därför visa att det inte finns någon bestämd 

roll som varje kön ska behöva infinna sig i. En prins kan lika gärna leta efter en egen prins 

och inte en prinsessa. Konventionen att det är en prinsessa som ska leta efter en prins är det vi 

är uppvuxna med. I Frost visas det istället upp att kärlek inte bara handlar om en man och en 

kvinna utan även om kärleken till sin egen familj vilket är relevant för att visa vad kärlek 

                                                
125 Edström. 2006, 17. 
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egentligen är. Barn kan ta efter och tro att killar ska vara muskulösa och att tjejer behöver sin 

prins. Genom att uppmuntra barn redan i tidig ålder att vara den de är borde kunna bidra till 

ett öppnare samhälle där alla accepteras för den människan den är.  

 

9. Framtida forskning 
Med vår analys ville vi belysa skillnaderna i hur Disney väljer att konstruera genus samt 

manliga och kvinnliga stereotyper. Vi fann att Disney upprätthåller de rådande stereotyperna 

som tidigare forskning visat, men samtidigt även vågar problematisera dessa i form att 

utmana traditionella synsätt gällande genus. Dock anser vi att det finns brist på forskning 

gällande hur barn uppfattar Disneys genuskonstruktioner och deras budskap. Avslutningsvis 

blir vårt förslag således att framtida forskning bör undersöka huruvida barn uppfattar 

genuskonstruktioner samt hur de tolkar budskapen som sänds ut. En intervjubaserad 

undersökning skulle därmed kunna vara av intresse för att konkret se om barn påverkas av de 

stereotyper som eventuellt existerar. 

 

10. Sammanfattning  
Nedan presenteras en sammanfattning av studiens centrala delar: bakgrund, syfte och 

frågeställningar, tidigare forskning samt teori, metod och material samt resultat och 

diskussion.  
 

I bakgrunden väljer vi att presentera det sociala problemet vi anser ligger bakom varför 

studien behövs. Tidigare forskning samt teorier inom området har visat att barn tänker olika 

till skillnad från vuxna och har mindre kritiskt tänkande. Forskning visar dock att barn trots 

det ändå kan skilja på vad som är verkligt eller inte. Kultivationsteorin menar samtidigt att ett 

likriktat utbud även ger ett likriktat tankesätt samt att vi exponeras av tv:n under lång tid och 

att det ger större påverkan. Dessutom presenterades de sex psykologiska mekanismerna som 

bland annat tar upp att barn kan imitera och identifiera sig med det de ser på tv.  
 

Syftet med studien var att genom en semiotisk analys analysera disneyfilmerna Bilar och 

Frost och då undersöka hur manligt respektive kvinnligt genus konstrueras av Disney. Genom 

att undersöka filmernas karaktärer utifrån deras fysiska attribut samt språkliga handlingar 

ville vi se om filmerna bidrog till att upprätthålla eller problematisera de traditionella 
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diskurser tidigare forskning visat på. Dessutom gjordes en jämförande analys filmerna 

emellan för att belysa de skillnader och likheter mellan hur genus har konstruerats. Våra 

frågeställningar var: Hur konstrueras och skildras manliga respektive kvinnliga karaktärer i 

form av fysiska attribut i filmerna Bilar och Frost? Hur upprätthålls och problematiseras 

traditionella uppfattningar om manligt respektive kvinnligt genus genom sociala och språkliga 

handlingar? Finns det likheter och skillnader i hur manligt respektive kvinnligt genus 

konstrueras i de två filmerna? 

 

Den tidigare forskningen visade tydligt på att det finns könsmärkning i svensk tv och att män 

och kvinnor framställs på olika sätt. Männen är oftast muskulösa, atletiska, mer arga relativt 

sett samt står för den fysiska aggressionen. Kvinnor å andra sidan är mer emotionella, 

attraktiva, utseendefixerade, tillgivna samt står för den psykiska aggressionen. När 

forskningen undersökt huruvida det är manliga eller kvinnliga karaktärer som utför prosociala 

handlingar är det främst män som gör det. Det här i sin tur kan dock bero på att det är en 

överrepresentation av manliga karaktärer. I våra resultat såg vi att dessa stereotyper stämde 

relativt bra överens med filmerna. I Frost och Bilar var kvinnorna mer utseendefixerade och 

bar alltid smink medan männen allmänt inte är utseendefixerade och ofta kopplas ihop med 

fordon. Däremot problematiserade även filmerna de rådande stereotyperna genom att vissa av 

de manliga karaktärerna är väldigt känsliga och pratar mycket om kärlek samt att en kvinna 

får stå för det mesta av det fysiska våldet i ena filmen. Slutligen mynnar uppsatsen ut i en 

diskussion där resultaten diskuteras utifrån ett större samhälleligt perspektiv i förhållande till 

tidigare forskning, teorier samt med koppling till vårt syfte och våra frågeställningar. 

Slutligen följer en avslutning där vi presenterar vad vi anser att framtida forskning behöver 

fokusera på.  
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