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Abstract 

Mari Melchert (2016). Från is till snö: En komparativ studie mellan sagan Snödrottningen 

och filmen Frost (From ice to snow: a comparative study between the fairy tale The Snow 

Queen and the movie Frozen). Independent Project, Swedish, Independent Project, 

Specialisation in Early Years Teaching and Grades 1-3, Second Cycle, 15 Credits. School 

of Humanities, Education and Social Sciences.  

In this paper is analyzed H. C. Andersen's fairy tale The Snow Queen and the Disney movie 

Frozen, where Frozen is a transformation of the tale. The purpose of this study is to 

investigate the changes when the fairy tale has become the movie and to highlight the 

material's didactic opportunities based on a value system work. The thesis is a comparative 

study that contains analytical questions to arrive at the result. The result shows that there is 

much that changed when the transformation was carried out but that many values and 

standards are similar. For example, the plot has changed and the religious has been removed 

in Frozen but the search for a person and the message that you should never give up can be 

found in the both works. It also shows that both The Snow Queen and Frozen can be used in a 

set of values work that deals with human rights. 
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1. Inledning   
Barn möter idag dagligen olika berättelser i form av både skriven text och film. Detta gör de i 

hemmet men även utanför, däribland i skolan. I den nuvarande läroplanen, Lgr11, står det 

skrivet att elever i grundskolan ska arbeta med olika sorters texter under sin skolgång. Det 

framgår att elever redan i årskurs 1-3 genom undervisning ska få ta del av ”berättande texter 

för barn från olika tider och skilda delar av världen”. Eleverna ska likaså genom undervisning 

få vetskap om ”några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer”. Vidare ska också 

”texter som kombinerar ord och bild, exempelvis film” vara en del av undervisningen 

(Skolverket, 2011, s. 223-224). Undervisningen ska dessutom ge eleverna möjlighet att 

utveckla kunskaper om de budskap som de berättande texterna förmedlar, samt deras innehåll 

och hur de är uppbyggda. Lgr11 pekar på dessa texters organisering gällande ”inledning, 

händelseförlopp och avslutning” och de personbeskrivningar som förekommer (Skolverket, 

2011, s. 223). Det är med andra ord ett stort fokus på just textbearbetning och berättande 

texter i olika form. Med berättelser får barnen följa med i ett äventyr, men berättelserna 

förmedlar även värderingar som läsaren kanske inte alltid har i åtanke. Barnboksforskaren 

Lena Kåreland hävdar i Barnboken i samhället (2013) att litteratur kan möjliggöra att läsarens 

värderingar och attityder omprövas. Hon framhäver att olika texter kan innehålla olika sorters 

människor och samhällen som i sin tur kan skapa andra sätt att se på människan t.ex. utifrån 

olika värderingar när det gäller könsroller, etnicitet samt samhällsstrukturer (s.109). Men det 

är inte enbart litteraturen som kan förändra värderingar och attityder, utan som Malena Janson 

påpekar i sin text ”Filmpedagogik som normkritik” (2015), kan även filmer ha denna 

egenskap. Filmer kan förändra eller skapa funderingar kring värderingar, tankar, känslor och 

ideal som tittaren har (Janson, 2015, s. 179). Med andra ord så är det möjligt att med film och 

litteratur koppla samman arbetet med värdegrunden i skolan. För att göra detta är det dock 

viktigt att lärare har vetskap om vilka värderingar och normer som förekommer i de verk som 

läraren väljer att arbeta med i klassrummet och hur dessa förhåller sig till de mål och riktlinjer 

som Lgr11 samt skollagen framhäver. 

Utifrån denna bakgrund har jag valt att undersöka en saga och en film, närmare bestämt H.C. 

Andersens Snödrottningen och Walt Disneys Frost. Att jag valt dessa beror på att filmen 

bygger på sagan vilket kan ge upphov till intressanta jämförelser. Med tanke på att filmen är 

en stor succé bland unga är den intressant att uppmärksamma. Disney hör också till de 

viktigaste inom animationsindustrin och är världsledande samtidigt som H.C. Andersen är en 

del av kulturarvet och ingår bland de författare som eleverna bör känna till. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka de förändringar som skett när sagan Snödrottningen 

har blivit filmen Frost samt att belysa materialets didaktiska möjligheter utifrån skolans 

styrdokument. Detta leder till följande frågeställningar: 

 Vilka förändringar har skett gällande karaktärer, handling, tema och motiv när sagan 

blivit film? 

 Hur har dessa förändringar påverkat värderingarna och normerna? 

 Vilka didaktiska möjligheter kan det valda materialet ge kopplat till 

värdegrundsarbetet i skolan?  

Dessa frågor preciseras närmre genom analytiska frågeställningar som presenteras i metoden. 

1.2 Disposition  
Under rubriken Metod kommer först mitt val av metod att klargöras, liksom hur 

undersökningen mer konkret kommer att genomföras. I Material och urval introduceras de 

undersökta verken och en kort sammanfattning av dessa. I avsnittet Bakgrund kommer 

bakgrundsfakta om H.C. Andersen samt The Walt Disney Productions att presenteras. Vidare, 

i avsnittet Litteraturgenomgång, uppmärksammas först skolans värdegrundsarbete utifrån 

styrdokumenten, därefter framhålls de värderingar och normer som kan finnas i olika texter. 

Vidare finns också ett stycke om adaption i detta avsnitt. I Tidigare forskning kommer 

tidigare forskning om de valda verken att behandlas. Därefter kommer materialet att 

analyseras utifrån karaktärer, handling, tema och motiv i avsnittet Analys. I detta avsnitt 

kommer också de båda verkens normer och värderingar att behandlas samt de didaktiska 

möjligheter som båda verken kan medföra. I avsnittet Resultat redovisas studiens resultat och 

frågeställningen besvaras. Under rubriken Diskussion, kommer resultatet att diskuteras utifrån 

ett didaktiskt perspektiv. Slutligen kommer några avslutande reflektioner att göras under 

rubriken Avslutande reflektioner. 
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2. Metod  
I detta avsnitt ges först en beskrivning av vilken metod som har använts i studien, därefter 

presenteras studiens tillvägagångssätt.   

2.1 Val av metod 
Eftersom syftet är att se förändringarna mellan H.C. Andersens saga Snödrottiningen och 

filmen Frost blir metoden komparativ. Jag kommer helt enkelt att jämföra de två verken 

utifrån de frågor som presenterats i syftet. Filmen som är baserad på sagan är ingen direkt 

adaption eftersom den förhåller sig mycket fritt till originalet.  

2.2 Tillvägagångssätt 
Vid arbetet med analysen valde jag att utgå från samma process med både sagan och filmen. 

Båda verken granskades sex gånger var. De fyra första granskningarna fokuserade på olika 

delar som har förtydligats genom de analytiska frågeställningar som presenteras nedan. 

Verken bearbetades ytterligare två gånger för att kontrollera det insamlade materialet.   

Vid den första granskningen var fokus att finna vilka värden och normer som är centrala i de 

båda verken. För att urskilja dessa användes följande analytiska frågor:  

 Vilka värden och normer kan observeras utifrån karaktärerna? 

 Vilka värden och normer kan observeras utifrån handlingen? 

 Vilka värden och normer kan observeras utifrån motiv och tema? 

Vid den andra bearbetningen av materialet stod motiv och tema i fokus. Jag har utgått från 

Maria Nikolajevas definition av begreppet motiv i Barnbokens byggklossar (2004). 

Nikolajeva skriver att ”ett motiv är ett återkommande mönster i historien”(s. 66). Hon 

framhåller att detta exempelvis kan handla om kärlek, sökande, resa, strid, vänskap och 

hämnd (s. 66-67). För att definiera begreppet tema utgick jag från Atle Kittang och Asbjørn 

Aarseth definition i Lyriske strukturer (1980). De framhåller att temat är textens egentliga 

budskap (s. 274) d.v.s. det som författaren vill förmedla med texten (s. 47). Temat tydliggörs 

när en läsare tolkar textens motiv. Temat kan ofta upplevas som svårförståeligt, till skillnad 

mot motiven som är mer konkreta (s. 47).  

Under den andra bearbetningen stod följande analytiska frågor i fokus: 

 Vilka återkommande mönster finns det i sagan respektive filmen? 

 Vilket tema skapar dessa mönster i respektive verk?  
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Vid den tredje bearbetningen stod de båda verkens handling i fokus. Innan jämförelsen av 

handlingen gjordes först en övergripande beskrivning av handlingen i de både verken. 

Därefter valdes att göra en kartläggning över händelserna som finns med i de båda verken. 

Utifrån denna kartläggning besvarades följande analytiska frågor:  

 Hur är sagan respektive filmen uppbyggd utifrån början – mitt – slut? 

 Vilka händelser finns med i de båda verken? 

 Vilka händelser har blivit borttagna eller förändrade när sagan blivit film? 

Vid den fjärde bearbetningen fokuserades på de båda verkens karaktärer. För att kunna 

genomföra en jämförelse av karaktärerna, valde jag att använda följande analytiska frågor: 

 Vilka karaktärer finns med i de båda verken?  

 Hur beskrivs karaktärerna i sagan? 

 Hur framställs karaktärerna i filmen utifrån dialoger och agerande? 

För att kunna besvara dessa frågor, gjordes en kartläggning av karaktärerna samt hur dessa 

beskrivs. Gällande sagan så utgick jag enbart från den skrivna texten, inte från 

illustrationerna, detta för att illustrationer kan variera stort mellan olika utgåvor medan den 

skrivna texten i stort behåller sin form. Vid filmens kartläggning utgick jag istället från 

dialoger och karaktärernas agerande. Jag valde att utgå från dessa för att få ett helhetsintryck, 

med anledning av att filmen har fler funktioner än skriven text för att skildra handlingen och 

dess karaktärer. Vid dialoger utgick jag från vad som sades men använde samtidigt filmens 

textning på svenska för att underlätta kartläggningen. 

Därefter så kontrollerade jag det insamlade materialet genom att bearbeta de båda verken två 

gånger till utifrån samtliga analytiska frågeställningar. För att kunna urskilja de normer och 

värden som finns i verken valde jag att titta på det redan insamlade materialet gällande 

karaktärer, handling, motiv och tema. Därefter kollades materialet som jag fått tillgång till vid 

den första bearbetningen och de analytiska frågorna besvarades. I analysen presenteras dock 

insamlingen i omvänd ordning till hur den samlades in. Anledningen till detta är att karaktärer 

skapar handlingen, handlingen skapar motiv och tema och de tillsammans skapar värderingar 

och normer.  

Gällande de didaktiska möjligheterna valde jag att koppla samman lagar, mål och riktlinjer 

från skollagen och Lgr11 (se 5.1) med det som analyserats i avsnitt 7.4. I 7.4 presenteras de 

normer och värden som kan tolkas utifrån sagans och filmens olika karaktärer, handlingar, 
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motiv och tema. I avsnitt 7.5 behandlas dessa ytterligare och kopplas till styrdokumentens 

tankar om värderingar och normer. Syftet med detta är att undersöka om de båda verken kan 

användas i ett eventuellt värdegrundsarbete i skolan. De didaktiska möjligheterna kommer att 

uppmärksammas sist i analysen. 

 

3 Material och urval 

3.1 Urval 
I denna studie ville jag använda en saga och en film som har fått stor uppmärksamhet, men 

jag ville även att de skulle vara lämpliga att använda av barn i de tidigare åldrarna, samtidigt 

som att det skulle vara en aktuell film som bygger på en skriven text. Jag ville även att filmen 

skulle vara släppt de senaste fem åren, på grund av att minimera risken för att en liknande 

studie har blivit gjord på samma material.   

De verk som jag till sist valde att jämföra är sagan Snödrottningen skriven av H.C. Andersen 

samt filmen Frost gjord av Walt Disney Animation studios & Walt Disney Pictures. Frozen, 

eller Frost i svensk översättning, har fått ett mycket stort genomslag och den har fängslat barn 

från 2-3 år och uppåt. Frost är något som sköljer över barnen idag, exempelvis i form av 

leksaker, böcker, kläder etc. På bland annat Disney stores hemsida går det att hitta mängder 

av dessa saker, där Frost till och med har en egen kategori (Disney store, 2016). Filmen 

bygger på sagan Sneedronningen som är skriven av en av de allra mest kända sagoförfattarna, 

nämligen H.C. Andersen. Snödrottningen, som den heter i svensk översättning, utgavs första 

gången år 1844 (Bredsdorff, 1992, s. 236) och är en av H.C. Andersen längsta sagor 

(Bredsdorff, 1992, s. 451). Den är uppdelad i sju kortare historier där den första är en prolog 

(Guroian, 2002, s. 114-115). Jag valde att använda en svensk översättning av sagan eftersom 

det är på detta språk som de svenska barnen möter den. Av samma anledning valdes den 

svenska versionen av Frozen, med andra ord Frost. Jag valde även en version av sagan som 

inte har bearbetats, något som annars är vanligt när det gäller Andersens sagor.  

Filmen Frost är den första långfilmen av Disney som regisserats av en kvinna, nämligen 

Jennifer Lee (Law, 2014, s. 20). Filmen visades för första gången på New York International 

Children’s Film Festival i USA den 10 november 2013 och inom loppet av tre månader hade 

filmen släppts i 52 olika länder världen över. I Sverige hade den premiär den 31 januari 2014. 

Frozen nominerades till 128 priser och vann 72, däribland två Oscar inom kategorierna Best 

Animated Feature Film of the Year och Best Achievement in Music Written for Motion 
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Pictures Original Song. Sången avsåg Let it go, som på svenska heter Slå dig fri (Imdb, 

2016). 

3.2 En resumé av sagan respektive filmen 

3.2.1 Sagan Snödrottningen av H.C. Andersen  

Snödrottningen börjar med att ett elakt troll, med anknytning till Satan, vill göra narr av Gud. 

Trollet som har en trollskola, skickar sina elever till himlen för att genomföra detta. De får 

med sig en spegel som har kraften att vända det goda till det onda. När trolleleverna väl är 

nära himlen tappar de dock spegeln och den går i bitar. Bitarna faller sedan ner på jorden. 

Varje bit får dock med sig en liten del av kraften vilket påverkar människorna som kommer i 

kontakt med bitarna.    

Sagan fortsätter med att man får följa två fattiga grannbarn, Kaj och Gerda. De är väldigt goda 

vänner och umgås nästan dagligen. En dag ser Kaj att Snödrottningen är på besök. När 

sommaren sedan kommer får Kaj något i ögat och kort därefter sticker det till i hjärtat på 

honom. Han har fått i sig glasskärvor från spegeln. Helt plötsligt blir Kaj elak och gör narr av 

Gerda. Några månader efter denna händelse, på vintern, går Kaj och leker på torget med sin 

släde. Då fastnar han i en annan släde och dras med utanför stadsporten. När den andra släden 

till slut stannar, långt från staden, märker Kaj att det är Snödrottningen som har kört släden. 

Hon kysser därefter Kaj så att han glömmer sin familj och Gerda. Då Kaj inte återvänder tror 

alla i staden att floden tagit honom. Gerda tror inte på detta utan frågar solskenet, svalorna 

och floden som säger att det inte är sant. Hon beger sig ut för att hitta Kaj och hämta hem 

honom. Först kommer hon till en gammal gumma. Här stannar hon ett tag tills hon påminns 

om Kaj och beger sig vidare. Sedan träffar hon en kråka som tar med henne till ett slott. De 

tror att Kaj ska finnas där, men det visar sig vara en annan pojke. Denna pojke och prinsessan 

hjälper Gerda vidare och skjutsar henne i en vagn gjord av guld. Efter några mil stoppar några 

rövare vagnen. De är främst ute efter guldet och vill slakta Gerda. Detta vill dock inte 

rövarens dotter och på grund av detta får Gerda behålla livet. Gerda berättar vad som hänt för 

rövardottern och då bestämmer hon sig för att hjälpa Gerda. Hon lånar ut sin ren som ska ta 

Gerda till Lappland där Kaj sågs senast.   

I Lappland träffar de en lappgumma som säger åt dem att fortsätta till finngumman som bor 

flera mil bort. När de väl kommit dit säger finngumman att Kaj finns i Snödrottningens slott. 

Hon berättar även för Gerda om glasskärvorna och vad de gjort Kaj. Om inte glasskärvorna 

kommer ut blir aldrig Kaj människa igen. Gerda bestämmer sig för att få ut glasskärvorna och 

rider iväg på renen mot Snödrottningens slott. Gerda ber en bön när de kommit fram och kort 

därefter kommer en massa änglar för att hjälpa henne. Samtidigt som de är på väg mot slottet 
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leker Kaj med ett spel och Snödrottningen har precis åkt till de varma länderna. Gerda öppnar 

porten till slottet och går in samtidigt som hon sjunger en psalm. Kaj sitter helt stilla och 

Gerda kramar om honom och börjar gråta. Hennes tårar tränger in i hans bröst och tinar upp 

hans frusna hjärta samt förstör spegelbiten där. Plötsligt brister Kaj ut i gråt och glasskärvan i 

ögat trillar ut. Kort därefter beger de sig hemåt igen. Sagan avslutas lyckligt där Kaj och 

Gerda, som nu blivit fullvuxna, är på besök hos mormor som läser en psalm högt för dem.  

3.2.2 Filmen Frost av Walt Disney Animation Studios & Walt Disney Pictures  

Filmen Frost handlar om prinsessorna Elsa och Anna som bor tillsammans med sina föräldrar 

i staden Arendal. Elsa föddes med magiska krafter, som gör att hon kan skapa is och snö. Som 

barn brukade systrarna använda Elsas krafter för att leka i vintriga miljöer, där snögubben 

Olof blir till. Vid ett tillfälle råkar Elsa träffa Anna med sin magi. Deras föräldrar tar dem till 

trollen i bergen. Trollen kan göra Anna frisk på grund av att magin träffade henne i huvudet. 

Efter denna händelse tillåts inte Elsa att använda sin magi och slottet stängs igen för 

allmänheten. Elsa blir inlåst tills den dagen hon lärt sig handskas med sina krafter, vilket gör 

att systrarna tappar kontakten. När systrarna blivit äldre dör deras föräldrar i en båtolycka, 

vilket medför att Elsa ska krönas till drottning. Dörrarna till slottet slås därmed upp igen. På 

kröningsdansen träffas systrarna men blir osams när Elsa får höra att Anna tänkt gifta sig med 

prins Hans som hon precis träffat. På grund av detta råkar Elsa använda sin kraft, trots att hon 

inte får, vilket skapar skräck bland befolkningen. Elsa flyr från slottet och skapar sig ett hem 

på Norra berget. Det Elsa inte vet är att hon på vägen till Norra Berget råkat skapa is och snö i 

staden. Anna följer efter sin syster i hopp om att rädda staden från kylan men också för att 

hämta hem systern. I början av resan träffar hon pojken Kristoffer och renen Sven. Under 

resans gång stöter hon på en massa hinder men tillsammans med Kristoffer och Sven kommer 

hon till slut till Norra berget och Elsa. Där träffar de även på snögubben Olof som systrarna 

skapade när de var barn. 

Mötet mellan Elsa och Anna blir intensivt och slutar i bråk. Till slut blir Elsa arg och kastar is 

mot Anna, som träffas i hjärtat. Anna blir utkastad från slottet på Norra berget av ett 

snömonster. Hon och Kristoffer jagas därifrån och efter ett tag märker Kristoffer att något inte 

står rätt till med Anna. Kristoffer tar med sig henne till Gammelpappsen som menar att enbart 

en äkta kyss kan rädda Anna från döden.  

De återvänder till Arendal i hopp om att Annas blivande make Hans ska kunna hjälpa henne. 

Samtidigt beger sig Hans och hans trupper iväg för att leta reda på Anna vid Norra berget. Då 

Anna inte är där förstår de att något hänt och de tillfångatar Elsa. 

När Anna väl träffar Hans vill han inte hjälpa henne och avslöjar att han planerat att ta över 
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tronen. Hon blir inlåst men snögubben Olof kommer och räddar henne. Han får Anna att 

förstå att det är Kristoffer som kan hjälpa henne så de flyr från slottet och letar efter honom. 

Elsa som blivit inspärrad i slottet lyckas ta sig ut och stöter på Hans som säger att Anna är 

död. Elsa blir förkrossad och faller samman, vilket gör att Hans tar initiativ till att döda Elsa. 

Anna som står en bit bort ser detta och springer emellan precis innan han ska hugga systern. 

Anna blir till is och när Hans kniv träffar henne, går den sönder. Elsa bryter ut i gråt och 

kramar om Anna som till slut tinar.  

Filmen slutar lyckligt. Snön försvinner från Arendal, Hans blir tillbakaskickad till sitt land 

och Olof får ett snömoln så att han överlever värmen. Slutligen är systrarna helt sams och 

bestämmer sig för att aldrig mer stänga portarna till slottet i Arendal och Anna får sin 

Kristoffer.  

 

4. Bakgrund 
I detta avsnitt kommer bakgrundsfakta om författaren H.C. Andersen samt om Walt Disney 

och The Walt Disney Company att redovisas. Denna bakgrund har relevans med tanke på att 

man i enlighet med Lgr11 bland annat ska arbeta med kända författarskap i skolan. Denna del 

kommer även att sammankopplas med de didaktiska möjligheterna i analysen. All information 

om H.C. Andersen har hämtats från Bredsdorffs presentation av H.C. Andersen i 

Nationalencyklopedin. Även informationen om Walt Disney samt The Walt Disney 

Productions är hämtade från Nationalencyklopedins hemsida. 

4.1 H.C. Andersen 
Hans Cristian Andersen var en dansk författare som levde mellan år 1805 och 1875. Han 

växte upp i ett fattigt hem i staden Odense där han tidigt upptäckte teatern. Efter ett 

misslyckat försök att bli anställd vid Det kongelige Teater så blev han till slut antagen till en 

balettskola. Men det blev ingen karriär, istället fick han en framgångsrik karriär som 

författare. Andersen gav ut sin första bok 1822 och hans karriär som författare påbörjades. 

Han gav ut bland annat diktsamlingar, reseböcker, romaner och sagor. Det var dock genom 

hans sagor som han blev berömd. Hans första sagohäfte, Eventyr fortalte for Børn, utkom år 

1835 och där fanns bland annat sagan Prindsessen paa Ærten med. Fram till 1873 utkom 

totalt 156 stycken historier och sagor. Originaltiteln på sagohäftena ändrades till Eventyr og 

Historier, för att framhäva att häftena vände sig både till barn och vuxna (Bredsdorff, 2016).  
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H.C. Andersen beskrivs som en skapande konstnär då han skrev konstsagor, till skillnad mot 

bröderna Grimm som tecknade ner folksagor.  Många av Andersens sagor utgick från hans 

eget liv, detta trots att sagorna ofta handlade om övernaturliga väsen, träd och växter, djur 

eller andra ting. I exempelvis sagan Den lille Havfrue speglas hans längtan via sjöjungfruns 

öde där en strävan efter att lämna botten och nå acceptans finns. Dock är det främst de vuxna 

som faktiskt nås av dessa och liknande budskap och inte barnen. Ett exempel på detta är att 

grundmotivet i Sneedronningen är baserat på Bibelns ord: ”Om ni inte blir som barnen, 

kommer ni aldrig in i himmelriket”. Kontraster är även något som flera av sagorna behandlar, 

exempelvis genom motsättningar mellan ondska och godhet, förstånd och hjärta, Guds dom 

och världens dom, poetisk känsla och snusförnuft, oäkta och äkta, rikedom och fattigdom, 

högmod och ödmjukhet, snobberi och naturlighet och mellan att synas och att vara. 

Andersens sagor blev översatta till flera språk och kända världen över. Hans sagokonst 

inspirerade även andra författare såsom Oscar Wilde och Charles Dickens. Andersens 

berömmelse ledde bland annat till att han i Odense utnämndes till hedersmedborgare samt att 

han fick åka till Europas huvudstäder och gästa furstehoven, där han högläste sina sagor för 

barn och vuxna (Bredsdorff, 2016).  

4.2 Walt Disney & The Walt Disney Company 
The Walt Disney Company är en amerikansk koncern belägen i Burbank, Kalifornien. Denna 

globala verksamhet inriktar sig på rekreations-, underhållnings- och mediebranschen. 

Ursprunget till verksamheten är det filmbolag som grundades 1923 av bröderna Ray Disney 

och Walt Disney samt Ub Iwerks som var animatör. De tre skapade bland annat figurerna 

Kalle Anka och Musse Pigg, och de gjorde snabba framsteg när det gällde produktion av 

animerade filmer. Walt Disney Productions etablerades år 1938 och bolagets namn behölls 

fram till 1985 (Michael Tapper & Lennart Wiebull, 2016).  

 

Genom sitt revolutionerande arbete med animerad film har Walt Disney haft en stor påverkan 

på områden som familjeunderhållning och barnkultur. Han hade en fallenhet för teknisk 

perfektion och utvecklade konsten att animera filmer. Den framgång som filmerna med 

figurerna Musse Pigg, Kalle Anka, Jan Långben och hunden Pluto fick, inspirerade till att 

skapa serier av kortfilmer. Företaget använde även sina figurer i reklamsyfte, för att sälja 

bland annat leksaker. Denna reklam blev senare, för bolaget, en betydelsefull inkomstkälla. 

Disney strävade efter att hålla en hög teknisk kvalitet på sina filmer vilket gjorde att man 

tidigt började med filminspelningar i färg. År 1934 påbörjade Disneystudion sina 
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långfilmsprojekt där Snövit och de sju dvärgarna var den första animerade långfilmen som 

producerades. Denna film fick väldigt bra kritik efter premiären 1937 och därefter valde 

Disney att fortsätta skapa långfilmer (Lars Åhlander & Roland Sterner, 2016).  

Walt Disney Company växte under 1990-talet och förvärvade bland annat filmbolagen 

Dimensions Films och Miramax samt ABC/Capital cities, vilket gjorde att företagets ställning 

inom TV-, radio-, video- och musikområdet blev starkt. Walt Disney Company valde även 

under 1990-talet att lägga ned sin produktion av tecknade serier och lät istället andra företag 

ta över denna uppgift. The Walt Disney Company har idag fokus inom bland annat följande 

områden: filmdistribution, filmproduktion, bokförlag, kryssningar, nöjesparker och 

semesteranläggningar, teateruppsättningar och musik (Tapper & Wiebull, 2016).  

Genom åren har Disney fått kritik, bl.a. för att han förmänskligat djurens liv och framställt 

dem alltför känslomässigt. Trots detta är idag de animerade figurer och filmer, som Disney 

skapat, kulturellt allmängods i många länder (Åhlander & Sterner, 2016).  

 

5. Litteraturgenomgång 

5.1 Värdegrundsarbete i skolan 
Skolan har till uppdrag att ge en likvärdig utbildning där eleverna ska få möjlighet att utveckla 

sina kunskaper och formas till demokratiska medborgare. I enlighet med Skollagen 

(2010:800) 4§ ska utbildningen hos eleverna ”förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på”. I 5§ står 

det även att utbildningen ska utformas i enlighet med de mänskliga rättigheter samt de 

grundläggande värderingar som finns. Som mänskliga rättigheter framhålls alla människors 

lika värde, individens frihet och integritet, människolivets okränkbarhet, solidaritet och 

jämställdhet mellan människor. Detta är något som alla involverade parter i skolan, 

exempelvis personal, ska främja. I 5§ framkommer tillika att kränkande behandling av alla 

former ska motverkas aktivt av varje person som verkar inom utbildningen. Förutom att 

skollagens bestämmelser ska följas av samtliga involverade parter inom utbildningen, framgår 

av 11§ att bestämmelserna i skollagen ska utgöra grunden till den läroplan som finns. 

Läroplanen ska innehålla dels utbildningens mål och riktlinjer, dels utbildningens uppdrag 

och värdegrund (Skollagen 2010:800, 11§).  

 

I den nuvarande läroplanen, Lgr 11, uppmärksammas skollagens bestämmelser om 

värdegrund och uppdrag i kapitel ett. Där skrivs bland annat att skolan ska förmedla och 
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gestalta värden såsom individens frihet och integritet, jämställdhet mellan män och kvinnor, 

alla människors lika värde, människolivets okränkbarhet samt solidaritet med utsatta och 

svaga. Detta ska ske via individens fostran till tolerans, generositet, ansvarstagande och 

rättskänsla. Detta ska även ske i enlighet med etiken som den kristna traditionen förvaltar 

samt den västerländska humanismen. Skolan ska dock inte genomsyras helt av den kristna 

traditionen utan enbart förhålla sig till etiken från denna tradition. Vidare belyses skolans 

uppdrag att främja förståelsen för andra människor och förmågan till inlevelse. Omsorg om 

den enskilde individens utveckling samt välbefinnande ska genomsyra verksamheten genom 

nolltolerans mot diskriminering som grundas i etnisk tillhörighet, kön, ålder, sexuell läggning, 

funktionsnedsättning, könsöverskridande uttryck eller identitet och religion eller annan 

trosuppfattning. Nolltolerans mot kränkande behandling ska även finnas. (Skolverket, 2011, s. 

7) I enlighet med Lgr 11 ska traditionella könsmönster motverkas i skolan. Istället ska mäns 

och kvinnors lika rätt och möjlighet främjas. Det ska inte spela någon roll vilken 

könstillhörighet någon har då alla ska ha rätten till ett likvärdigt bemötande i skolan. Alla 

elever ska alltså oavsett kön få möjlighet att utifrån sina intressen och sin förmåga utveckla 

och prova dessa roller och det i lika utsträckning. (Skolverket, 2011, s. 8) Vidare slås det fast 

att ”utbildning och fostran är i djupare mening fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv 

– värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa”. (Skolverket, 2011, s. 9) 

 

5.2 Värderingar och normer i olika sorters texter 
Elever i grundskolan ska genom undervisningen få ta del av och bearbeta ett flertal olika 

sorters texter. I kursplanen för ämnet Svenska för elever i årskurs 1-3 framgår att dessa texter 

kan vara av berättande eller poetisk form. Det kan röra sig om sånger, bilderböcker, 

kapitelböcker, myter, sagor, dramatik, ramsor och rim. Texterna ska vara skrivna för barn och 

från olika epoker och dessutom komma från olika delar av världen (Skolverket, 2011, s. 223). 

Det är således en rad olika sorters texter som ska bearbetas redan under de första skolåren. 

Det är heller inte bara texten som är av vikt utan skönlitterära barnboksförfattare och 

illustratörer ska också beröras (Skolverket, 2011, s. 223) Det är alltså inte enbart texterna som 

står i fokus, utan också människorna som skapat produkten. Förutom detta ska texter där ord 

och bild kombineras användas. Dessa kan vara exempelvis webbtexter, interaktiva spel eller 

filmer (Skolverket, 2011, s. 223). Utöver detta står det även i syftesformuleringen att: 

I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges 

förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. 

(Skolverket, 2011, s.222) 
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Eleverna ska alltså genom texterna de möter få möjlighet till identitetsskapande och 

utveckling men också utöka sin empati för omvärlden. Detta kan även kopplas samman med 

det värdegrundsarbete som skolan ska utföra (se 5.1). Vidare ska ”berättande texters budskap, 

uppbyggnad och innehåll” samt ”hur en berättande text kan organiseras med inledning, 

händelseförlopp och avslutning” bearbetas i enlighet med Lgr 11 (Skolverket, 2011, s. 223). 

Lena Kåreland (2013) framhåller att lärare och andra förmedlare har brottats länge med att 

välja ut den litteratur som ska användas i undervisningen. Kåreland skriver att genom att läsa 

skönlitteratur kan läsarens empatiska förmåga och förståelse för andra förändras vilket 

möjliggör för läsaren att ompröva sina attityder och värderingar. Litteraturen kan även ge 

normbrytande bilder mot företeelser som rasism, extremism, stereotypa könsroller och 

odemokratiska förhållanden. Litteraturen ger kunskap om förhållanden i olika länder och 

under andra tider, och den kan på så sätt ge andra perspektiv på omvärlden (Kåreland, 2013, s. 

109). Ur ett historiskt perspektiv har barnboken setts som en resurs i barnens fostran 

(Kåreland, 2015, s. 19). Den bedömdes därför främst utifrån sina värderingar och sitt innehåll 

och inte sin konstnärliga och estetiska design (Kåreland, 2015, s. 16). Berättelserna handlade 

ofta om lydiga och skötsamma barn som de läsande barnen skulle lockas att efterlikna för att 

få en positiv karaktärsutveckling (Kåreland, 2015, s. 19).  Kåreland framhåller att idag är 

ämnet svenska svårfångat och skönlitteraturen ”tycks segla i motvind.” En förklaring till detta 

kan vara att det finns många andra medier som barnboken konkurrerar med, exempelvis 

filmer (Kåreland, 2013, s. 119). Hon skriver även att den tryckta boken inte är den enda källan 

till berättelser utan att berättelser kan förmedlas på andra sätt (Kåreland, 2013, s. 130), 

exempelvis via filmer.  

Filmer framställs ofta med samma värderingar och normer som finns i samhället. Malena 

Janson hävdar att filmer kan påverka och förändra tittarens värderingar, ideal, tankar och 

känslor (2015, s. 179). Vissa av filmernas drag kan till och med sätta djupa spår hos tittaren. 

De yngre tittarna kan ibland ha svårigheter att uppfatta dessa normer (Janson, 2008, s. 127), 

vilket Kåreland anser också ofta sker i samband med läsning (Kåreland, 2013, s. 109). Även 

filmer har den fostrande aspekten som böcker har, och barnfilmer genomsyras ofta av en 

fostrande aspekt (Janson, 2015, s. 179). Filmernas fostrande syfte fångar barnen via 

underhållningen för att de ska hamna i ” rätt social och mental riktning” (Jansson, 2008, s. 

130). Janson tydliggör dock att det inte är filmindustrin och bokindustrin som sätter dessa 

normer utan de upprepar de rådande normerna i samhället. Filmerna stärker det som är 

normalt samtidigt som försvagar och missgynnar det annorlunda. Janson hävdar att det är av 



13 
 

stor vikt att våga ifrågasätta filmernas olika normerande konstruktioner, för att kunna 

identifiera det som inte tillhör normen (2015, s.181- 182). Det är innehållet och inte mediet 

som ska ifrågasättas: 

 Det är heller inte filmen som medium det är fel på, utan innehållet. Med rätt innehåll, understryker 

man, skulle filmen kunna >lämna ett mycket viktigt bidrag till ungdomens fostran i positiv och 

social riktning<. Det vill säga, filmens suggestionskraft skulle kunna användas i ett gott, 

underförstått pedagogiskt, syfte (Janson, 2008, s. 128). 

 

5.3 Adaption och transformation 
Nils Ahnland som skrivit om förhållandet text – film, framhåller att det inte finns någon bra 

svensk term för begreppet adaption. Han skriver dock att adaption kan tolkas som en 

filmatisering av ett litterärt verk (Ahnland, 2011, s. 7). Jørgen Bruhn, Anne Gjelsvik och Eirik 

Frisvold Hanssen (2013, s. 6) skriver att vanligtvis så fokuserar studier om adaption på 

litteratur som blivit film. Utifrån detta kan det uppfattas som att adaption handlar om vägen 

mellan litteratur och film.  

Phyllis Frus och Christy Williams (2010, s. 3) skriver att en adaption syftar till att det aktuella 

mediet förändras till att passa ett nytt syfte, exempelvis att anpassa en äldre text till att passa 

in i nutiden. Frus och Williams (2010, s. 3) nämner dock ett annat begrepp, transformation, 

som hänvisar till att mediet ändras om radikalt. Den nya versionen har då förändrats så pass 

mycket att den ibland kan vara svår att koppla till den ursprungliga. Anledningen är att både 

miljön, karaktärerna och handlingen kan förändras, vilket gör att den ursprungliga källan 

snarare kan ses som en inspiration till den nya texten (Frus & Williams, 2010, s. 5). 

Frus & Williams (2010, s. 6) hävdar att sagor är något som är populärt att transformera p.g.a. 

att de ofta är lätta att känna igen. Sagor är även ofta tidlösa. De kan utspela sig i vilken tid 

som helst och även byta miljö. Detta medför att det blir lättare att sätta in sagan i en ny 

kontext och göra en transformation (s. 6). Äldre sagor, skrivna av exempelvis Grimm eller 

Hans Christian Andersson, som transformerats är lätta att uppfatta som originalverk, trots att 

de i själva verket egentligen inte är det (s. 6-7). Frus & Williams (2010, s. 7) skriver att 

exempelvis Walt Disneys transformationer av kända sagor ofta uppfattas som originalverk då 

de ofta är de första och enda versioner barn möter (s. 7). 
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6. Tidigare forskning 
Massor har skrivits om både H.C. Andersen och Walt Disney men då det inte har något att 

göra med denna uppsats syfte kommer istället detta avsnitt att uppmärksamma tidigare 

forskning om sagan Snödrottningen samt om filmen Frost. Jag har inte hittat någon tidigare 

forskning där en jämförelse av Snödrottningen och Frost stått i fokus. 

6.1 H.C. Andersens Snödrottningen  
I tidigare studier av H.C. Andersens Snödrottningen uppmärksammas sagans moraliska 

budskap, där en av dessa utgår från kristendomen. Elias Bredsdorff (1992, s. 239) skriver att 

ledmotivet som genomsyrar sagan är psalmen ”Den yndigste rose är funden”, där moralen 

utgår från dessa ord från bibeln: ”Utan att i varden såsom barn, skolen I icke komma i 

himmelriket.” Bredsdorff (1992, s. 417) menar även att dessa ord från Bibeln är det 

huvudsakliga budskapet i sagan. Men det är inte enbart Bredsdorff (1992) som belyser sagans 

kristna budskap. Vigen Guroian skriver i Tending the heart of virtue: how classic stories 

awakens a child’s moral imagination (2002) att sagans prolog påminner om sagan om tornet i 

Babel eftersom denna bibliska myt handlar om människor som försöker bygga ett torn upp till 

himlen för att tampas med Gud. Guroian skriver att det budskap som denna bibliska myt 

förmedlar är att harmoni och gemenskap kan splittras av stolthet, egoism och omåttligt begär 

(s. 115-116).  

Guroian (2002) skriver att Snödrottningen inte enbart innehåller kristna budskap utan även 

uppmärksammar det goda och det onda. Vissa karaktärer sägs fylla denna funktion då Gerda 

och Mormor framstår som de goda karaktärerna, medan Kaj, efter att ha fått djävulens skärvor 

i sig, blir till en best på grund av sin elakhet. Därmed speglar han även det onda (s.119). 

Guroian (2002, s. 122) belyser att Andersens fokus i sagan dock inte är att lösa problemet 

med varför det finns lidande och ondska. Andersen uppmärksammar istället hur man kan göra 

ett splittrat och söndrat liv helt igen och fyllt av harmoni, genom kärlek och gemenskap (s. 

122).  Guroian (2002, s.126) skriver att sagan ger en påminnelse om att gemenskap och kärlek 

är det högsta målet i en mänsklig gemenskap. 

6.2 Disneys Frozen 
Det har inte forskats så mycket kring de värderingar och normer som filmen Frozen 

innehåller. En orsak till detta kan vara att filmen är relativt ny. Michelle Law har i sin artikel 

”Sisters doin’ it for themselves” (2014) gjort en övergripande analys av de värderingar som 

filmen innehåller samt av vilka teman och dolda budskap som döljer sig i denna film. Law 

skriver att Frozen innehåller positiva och framstegsvänliga budskap när det kommer till 
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olikheter och kön. På grund av detta sticker denna disneyfilm ut mot tidigare disneyfilmer 

(Law 2014, s. 16). Till skillnad från tidigare disneyfilmers huvudkaraktärer så har de 

kvinnliga huvudkaraktärerna Elsa och Anna i Frozen maskulina karaktärsdrag, utan att förlora 

sin femininitet. De framställs som starka, aktiva och orädda vilket tidigare har varit typiska 

karaktärsdrag för en prins eller en hjälte. Både Elsa och Anna framstår som starka kvinnor 

som klarar sig bra på egen hand. Två exempel är att Elsa klarar av att styra kungariket som 

drottning och att Anna är orädd som bestämmer sig för att hämta hem Elsa själv utan någon 

hjälp (s. 21).  Filmen sänder ut ett meddelande om vad det innebär att vara en hjälte och Law 

menar att detta kan vara en orsak till filmens framgång (s. 20-21).  

For once we are presented with princesses that don’t need rescuing, proving what women always 

known but is rarely depicted in princess and children’s films: that girls can be the heroines of their 

own stories. (Law, 2014, s. 24) 

Som framhålls ovan, skriver Law (2014, s. 24) att filmen även sänder ut budskapet att kvinnor 

även kan vara hjältar, vilket är mycket ovanligt när de kommer till barnfilmer samt i filmer 

om prinsessor.  

Law skriver att filmens fokus varken är på hur det är att vara en prinsessa eller på kärleken. 

Kärleken finns mellan Anna och Hans men detta hör inte till själva huvudhistorien utan finns 

mer vid sidan av denna (Law, 2014, s. 21) Istället fokuseras det mer på äventyr och kvinnors 

relationer men även på hur kvinnor kan rädda världen. Det visas genom Annas uppoffringar 

men även genom att Elsa är sig själv. Law skriver att filmen uppmuntrar publiken att söka 

efter och uppskatta den äkta kärlek som redan finns i deras liv. Frozen visar att den 

romantiska kärleken inte är den enda sorts kärlek som finns (Law, 2014, s. 24). Vidare ges en 

uppmuntran till att människor är olika och att man ska vara sig själv trots att man är 

annorlunda (Law, 2014, s. 21), men filmen främjar även förlåtelse och medkänsla genom att 

visa att det goda och det onda inte behöver vara motsatser, utan att det onda istället kan 

utvecklas genom missförstånd samt genom dålig behandling (Law, 2014, s. 22). 
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7. Analys 
I nedanstående analys kommer jag att referera till sagan Snödrottningen (Andersen, 1926) 

genom att enbart ange sidnummer. Till filmen Frost refereras med (Frost) om det gäller något 

övergripande i filmen. Till en specifik scen hänvisas enligt formatet [HH:MM:SS], där H står 

för antalet timmar, M står för antalet minuter och S står för antalet sekunder in i filmen. Då 

analysen av Frost kommer att utgå mycket från dialoger, så har jag valt att vid referering av 

dialog som är hämtad från textningen använda citattecken. Vid referering till dialog som utgår 

från talet och inte textningen, har jag valt att använda kursivering. 

7.1 Karaktärer 
I nedanstående avsnitt kommer först varje analytisk fråga att besvaras var för sig. Avsnittet 

avslutas med en kort sammanfattning. 

7.1.1 Vilka karaktärer finns med i de båda verken? 

Huvudkaraktärerna i Snödrottningen är Kaj, Gerda och Snödrottningen. Protagonisten är 

Gerda då det är henne vi följer. Hon har gett sig själv ett uppdrag att fullfölja, vilket är att 

hitta och rädda Kaj. Antagonisten är Snödrottningen. Sagan innehåller även ett flertal 

karaktärer som hjälper handlingen framåt. Dessa är trollet Satan, änglarna, Vår Herre, 

Mormor, Gumman som kan trolla, kråkorna vid slottet, prinsen, prinsessan, rövarkärringen, 

rövarflickan, skogsduvor, renen, lappgumman och finngumman. Utöver dessa finns det 

karaktärer som är mer i bakgrunden. Dessa är Kajs föräldrar, Gerdas föräldrar, de vita bina 

och pojkarna på torget. I Filmen Frost är det enbart två huvudkaraktärer, Elsa och Anna. 

Utöver dessa innehåller filmen karaktärerna Kristoffer, renen Sven, snögubben Olof, Prins 

Hans, Hertigen av Vessleby, snömonstret, föräldrarna till Elsa och Anna, gubben i shopen 

samt ett flertal stentroll. Karaktärerna Kristoffer, renen Sven och Olof är med i stora delar av 

filmen, Hans är även han med i stora delar av filmen men det är enbart i början och slutet som 

han är med under längre perioder, föräldrarna är bara med i början och snömonstret 

förekommer enbart under en kort period [00:54:53-00:57:25]. Utöver de ovan nämnda 

karaktärerna, finns även ett flertal statister i bakgrunden, exempelvis i staden under 

kröningsdagen [00:11:20-00:12:20]. 

 

Utifrån karaktärerna kan urskiljas stora skillnader mellan de båda verken. Många karaktärer 

har tagits bort från sagan Snödrottningen men har ibland blivit ersatta av en annan karaktär. 

Bland de som försvunnit helt kan nämnas exempelvis trollet Satan och de vita bina. Vissa 

karaktärer finns med i båda verken, dock har samtliga bytt namn – som huvudkaraktärerna. 
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Huvudkaraktären Anna kan tolkas som att hon representerar Gerda och Elsa kan tolkas som 

Kaj från Snödrottningen. Detta utifrån att både Anna och Gerda har rollen som räddare medan 

Elsa och Kaj är de som ska räddas. Det sker dock en svängning när Anna drabbas av is och 

Elsa räddar henne, vilket gör att vid detta tillfälle kan Anna tolkas vara Kaj och Elsa tolkas 

vara Gerda. Sagan har dessutom Snödrottningen som huvudkaraktär och utifrån min tolkning 

speglar Elsa även denna karaktär, detta då Elsa besitter Snödrottningens magiska krafter. 

Karaktären Elsa består alltså mestadels av karaktärerna Kaj och Snödrottningen men även av 

Gerda vid ett tillfälle. Ytterligare karaktärer som modifierats när sagan blivit film är 

rövarflickan och renen. Dessa karaktärer motsvaras av Kristoffer och renen Sven i Frost. Här 

har alltså Disney Productions valt att behålla karaktärerna men bytt kön på den ena av dem. 

Man kan säga att vissa funktioner ska uppfyllas med hjälp av olika karaktärer. Likheter 

mellan flera karaktärer har uppmärksammats trots att mycket har förändrats. Exempelvis har 

Kristoffer tagit över rövarflickans hjälparroll, vilket medför att dessa karaktärer har samma 

funktion trots att de inte är samma karaktär. Fortsättningsvis så finns både föräldrarna till Kaj 

och föräldrarna till Gerda samt Elsas och Annas föräldrar med, vilket gör att jag drar 

slutsatsen att dessa karaktärer finns med i båda verken. Dock är ju skillnaden här att i 

Snödrottningen så är inte Kaj och Gerda syskon, vilket Elsa och Anna är i Frost. 

7.1.2 Hur beskrivs karaktärerna i sagan? 

I Snödrottningen beskrivs karaktärerna i varierande utsträckning. Ett flertal karaktärer erhåller 

ingen beskrivning alls, medan andra karaktärer beskrivs under större delar av sagan. De 

karaktärer som inte beskrivs är Änglarna, Vår Herre, skogsduvorna, Kajs föräldrar, Gerdas 

föräldrar, de vita bina samt pojkarna på torget. En orsak till detta kan vara att de flesta av 

dessa karaktärer enbart finns med i bakgrunden. De enda av dessa karaktärer som hjälper 

handlingen framåt är skogsduvorna. De karaktärer som hjälper handlingen framåt (se 7.1.1) 

beskrivs i olika hög grad. Trollet Satan som enbart finns med i prologen, beskrivs som elakt 

(s. 281) och som den onde (s. 282). Mormor som istället finns med på ett flertal ställen 

beskrivs enbart som gammal (s. 284, 289, 294). Gumman som kunde trolla beskrivs även hon 

som gammal: ”Ty den gamla gumman kunde trolla, men ett elakt troll var hon icke […]” (s. 

291). Det kan även tolkas som att hon egentligen är en snäll gammal gumma. Hon beskrivs 

som gammal på ett flertal ställen och ibland flera gånger på samma sida (s. 290, 291, 292). 

Kråkorna på slottet framställs inte heller i så stor mån och när de väl beskrivs är det ofta som 

tama, exempelvis ”tam käresta” (s. 297) samt ”Tama kråkan” (s. 300). Prinsen beskrivs som 

ung och vacker (s. 301) men även som en ”liten person” (s. 298). Prinsessan skildras enbart 

som ofantligt klok (s. 297). Rövarkärringen framställs även hon som gammal: ”[…] den 
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gamla rövarkärringen, som hade ett långt, strävt skägg och ögonbryn, som hängde ned över 

ögonen på hellen” (s. 303). I detta citat ges en uppfattning om hur hon ser ut och inte enbart 

hur hon är. Skildringen av rövarflickan är varierad. Hon beskrivs som ”lilla dotter” (s. 303) 

men också som ”vild och ostyrig” (s. 303). Även ”lilla” är ett återkommande ord vid hennes 

namn, detta dessutom flertalet gånger på sidorna 304, 305, 307 men även enstaka gånger på 

sidorna 306 och 314.  

Den lilla rövarflickan var så stor som Gerda men starkare, mera bredaxlad och mörk i hyn; ögonen 

voro alldeles svarta och sågo nästan bedrövade ut. (s. 304) 

Även Rövarflickan har beskrivningar utifrån utseendet, detta att hon skulle vara mer 

maskulint byggd. Dessutom beskrivs hon som ”en ung flicka” (s. 314). Renen i sagan 

framställs som gammal (s. 305). Renen har även utseendebeskrivningar om än minimalt: 

”hade en blank kopparring om halsen […]” (s. 305). Lappgumman däremot beskrivs inte 

mycket alls. Den enda beskrivningen som finns är ”gammal” (s. 308). Finngumman beskrivs 

som liten och grågul (s. 309). Utöver detta framstår hon som en klok gumma: ”Du är så klok, 

sade renen; jag vet, att du kan binda alla världens vindar i en trådända” (s. 309). Även 

”Finngumman plirade med de kloka ögonen men sade ingenting” (s. 309) samt ”hon läste det 

tre gånger och så kunde hon det utantill” (s. 309). Detta ger en indikation på hennes klokhet. 

Utifrån sammanställningen av karaktärernas beskrivningar, kan ses att det är mest beskrivet 

om huvudkaraktärerna Kaj och Gerda. Kaj framställs som fattig (s. 283) men det sägs även att 

han har långt hår och kloka ögon (s. 300), är söt (s. 313) och är ”en ljus pojke” (s. 315). 

Fortsättningsvis framställs han som klok: ”Han var så klok, han kunde huvudräkning med 

bråk” (s. 299). En återkommande beskrivning av Kaj är ”lille Kaj”, denna beskrivning kan 

hittas på följande sidor: 284, 285, 290, 291, 292, 294, 296, 298, 299, 300, 301, 304, 305, 306, 

309, 310, 313 och 315. Samma återkommande beskrivning sker för karaktären Gerda då hon 

beskrivs som ”lilla Gerda” på sidorna 286, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 299, 301, 

302, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 310, 311, 313 och 315. Detta sägs ibland ett flertal gånger 

på en och samma sida. Utöver detta beskrivs hon som ”fattig” (s. 283), ”snälla lilla Gerda” (s. 

286) och ”fet och söt” (s. 303). Hos Finngumman skildras hon även som ett mäktigt, oskyldigt 

barn då Finngumman säger:  

Jag kan inte ge henne större makt, än hon redan har. Ser du inte hur stor den är? Ser du inte hur 

människor och djur måste tjäna henne, hur hon på sina nakna fötter kommit så väl fram i världen? 

Hon bör inte av oss få veta sin makt; den ligger i hennes hjärta, den ligger däri, att hon är ett sött 

oskyldigt barn. (s. 310) 



19 
 

Karaktären Snödrottningen skildras som högväxt och smärt och skinande vit (s. 287). Ur Kajs 

perspektiv är hon även väldigt vacker:  

Kaj betraktade henne; Hon var så vacker; ett förståndigare, fagrare anlete kunde han icke tänka 

sig; nu såg hon icke ut att vara av is, såsom då hon satt utanför fönstret och vinkande åt honom; för 

honom var hon fullkomlig… (s. 288) 

Förutom detta framställs hon som ”fager och fin av is” (s. 285) med tindrande ögon (s. 285). 

Det kan tolkas som att de flesta beskrivningar av Snödrottningen enbart handlar om hennes 

utseende och inte skildrar hur hon är som person. 

 

7.1.3 Hur beskrivs karaktärerna i filmen utifrån dialoger och agerande? 

Även i Frost är karaktärerna med i varierande utsträckning, vilket gör att det finns större 

tolkningsutrymme för vissa karaktärer. Vid första anblicken av huvudkaraktären Anna kan 

hon uppfattas som ivrig och glad [00:04:30-00:04:44]. Hon verkar även vara en person som 

blickar framåt, då hon ser fram emot att öppna portarna till slottet och eventuellt få träffa sin 

blivande man [00:13:42]. Senare kan hon även uppfattas vara oförsiktig, våghalsig och 

spontan, exempelvis när hon ska gifta sig med en man hon precis träffat [00:24:22], men även 

då hon beger sig ut för att leta reda på sin syster utan att tänka på vad som kan hända 

[00:28:47]. Detta visar även hennes kärleksfulla sida, som är en sida som visar sig genom hela 

filmen främst i förhållande till systern men även till karaktärerna Hans och Kristoffer. Anna är 

även alltid hoppfull och tror alltid gott om sin omgivning. När hon exempelvis ska iväg och 

hämta hem Elsa säger hon: Hon är min syster, hon skulle aldrig skada mig [00:29:14]. 

Elsa kan tolkas vara en karaktär som styrs till stor del av sina rädslor och därmed är hon även 

försiktig och stänger ute människor från sitt liv. Hennes rädsla att skada andra, pga. hennes 

magi, är en bidragande faktor till detta. En indikation på detta är när Anna säger till Elsa: 

Varför stöter du bort mig och resten av världen? Vad är det du är så rädd för? [00:26:05]. 

Även när Anna säger: Mer än du! Du vet ju bara hur man stänger andra ute. [00:25:34] vid 

deras diskussion om äkta kärlek. Elsa sjunger också när hon flytt: de rädslor som har styrt 

mig, är ett fjuttigt minne blott [00:31:12]. När Anna sedan kommit för att hämta hem Elsa, 

säger Elsa: jag vet att du vill väl, men jag har min magi. Visst jag är ensam men jag är också 

fri. Så håll dig borta, undvik tragedi [00:53:07-00:53:18]. I slutskedet av filmen förstår dock 

Elsa att hon kan lära sig kontrollera sina krafter och kan bli älskad för den hon är, vilket gör 

att hon inte längre stöter bort sin omgivning. Hon räddar Anna med kärlekens kraft vilket 

speglar Elsas kärleksfulla sida.  
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Första gången Kristoffer framträder i filmen är när han är ett barn och nyfiket tittar på 

människor som hugger isblock [00:02:30]. Därefter ses han inte förrän hos gubben i shopen 

där han är väldigt bestämd [00:35:30]. Trollen beskriver Kristoffer som en riktig läckerbit 

som luktar äckligt [01:02:15]. Han kan till en början uppfattas som dömande, som när han 

säger Ner med fötterna. Släden är nylackad. Är du född i ett stall eller? [00:38:23]. Detta 

framträder även när han säger Vänta, förlovade du dig med någon första dagen ni träffades? 

[00:38:44] och kort därefter när han säger Vem gifter sig med nån man precis träffat? 

[00:40:21]. I slutet visar sig dock hans välmenande och omtänksamma sidor, då han 

återvänder till Arendal för att tillsammans med renen Sven försöka rädda Anna. Renen Sven 

är en karaktär som inte säger ett ord i filmen, dock så visar han vad han vill genom 

kroppsspråket. Vad som kan tydas utifrån kroppsspråket är att det är en glad karaktär som 

enbart vill väl. Snögubben Olof uppfattas som pratglad och positiv. Han längtar efter 

sommaren trots att han skulle smälta bort när den kommer: jag vet inte varför, men det låter 

så underbart härligt med sommar och sol och när det är varmt [00:46:07]. Ett annat exempel 

på hans positiva synsätt är när de är på väg till Elsas slott. Trots att hon har skapat en evig 

vinter säger han: Hon är säkert den sötaste, vänligaste och varmaste personen i världen 

[00:48:17].  

Vid första mötet med karaktären Hans så kan han tolkas vara ödmjuk och snäll [00:17:06]. Ett 

tecken på detta är att i dialogen med Anna om Elsas utelämnade, så säger Hans: Det skulle jag 

aldrig göra [00:22:30]. Vid ett senare skede i filmen [00:46:55] finns hans ödmjukhet 

fortfarande kvar, detta när han säger till befolkningen i staden: behöver nån en rock? Slottet 

är öppet, det finns soppa och varm glögg i salen. Detta fortskrider även när han säger till 

Hertigen av Vessleby: Hon lämnade ansvaret till mig och jag kommer göra allt för att skydda 

Arendal mot förräderi [00:47:24]. Mot slutet visar han dock en annan sida när han till sist 

säger till Anna att han enbart är ute efter tronen [01:11:42]. Han har alltså tidigare enbart varit 

snäll och ödmjuk för att komma åt det han vill ha, tronen. Han är med andra ord en elak och 

beräknande karaktär. En annan karaktär som kan tolkas som elak är Hertigen av Vesselby. 

Första gången som hertigen av Vesselby förekommer i filmen säger han Öppna upp portarna 

så jag kan suga ut din rikedom [00:12:10]. Under kröningsdansen beskriver Elsa honom som 

sprallig [00:20:55]. Fortsättningsvis så planerar han att döda Elsa, detta när han säger Och om 

ni stöter på drottningen så ska vi sätta punkt för den här vintern, är det förstått? [00:47:57]. 

Snömonstret i filmen kan tolkas som elakt då det jagar bort Anna. Men denna karaktär kan 

även ses som en beskyddare av Elsa som vill henne väl och i denna betydelse är god.  
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Föräldrarna till Anna och Elsa är enbart med i början av filmen men utifrån detta kan de ses 

som överbeskyddande, detta dock i all välmening. Vid mötet med det äldsta trollet säger 

fadern: nej, vi ska skydda henne. Hon kan säkert lära sig att kontrollera den. Till dess håller 

vi portarna låsta, skär ner på tjänarstaben, vi begränsar hennes kontakt med människor och 

hemlighåller hennes krafter för alla, även för Anna [00:07:47 – 00:08:06]. Dessförinnan 

präglas de av oro när Anna träffas av Elsas magi. En annan karaktär som enbart förekommer 

kort i filmen är gubben Östen som äger en handelsstation. Han kan uppfattas som en snäll och 

glad karaktär, men även bestämd. När Kristoffer ska handla och frågar om Östen inte kan vara 

lite bussig svarar Östen okej, för tio får du det här, inge mer [00:36:55]. När Kristoffer kort 

därefter varit otrevlig mot Östen och blivit utkastad, säger Östen till Anna: Jag beklagar 

våldet, men du kan få en bit lutfisk för att gottgöra allt [00:36:40]. Detta kan tolkas som att 

han vill väl men att han samtidigt sätter gränser. Frost innehåller även ett flertal stentroll, 

varav det äldsta trollet, gammelpappsen, framhävs mest i filmen. Det äldsta trollet kan ses 

som väldigt klok, då han säger Lyckligtvis träffades inte hjärtat. Hjärtat kan inte förändras så 

lätt men huvudet går att påverka [00:07:01]. Vidare säger han: lyssna noga Elsa, din kraft 

kommer att växa. Den rymmer mycket skönhet, men också stor fara. Du måste lära dig att 

behärska den, fruktan kommer att bli din fiende. [00:07:30]. Han ger här den vägledning som 

behövs för att Elsa ska förstå kraften som hon har. Vid ett senare skede i filmen återkommer 

stentrollen igen, detta när Anna har blivit träffad i hjärtat av Elsas krafter. Detta möte präglas 

dock mest av deras vilja att Anna och Kristoffer ska gifta sig: Det finns lite att jobba på men 

ge honom en chans. Ja, för mycket går att lösa med en stor portion romans! [01:02:29]. 

Dessförinnan beskrivs stentrollen av Kristoffer som envisa, tunga, snälla, välmenande och lite 

buffiga ibland [01:00:05]. När Gammelpappsen väl kommer för att hjälpa Anna, så ger han 

henne råd om hur hon kan överleva och bli frisk [01:04:57]. Hans klokhet visar sig även här.  

7.1.4 Sammanfattning  

I både Snödrottningen och Frost finns ett flertal karaktärer men det är enbart ett fåtal som kan 

tolkas vara med i de båda verken. Karaktären Elsa kan tolkas vara Kaj medan Anna 

representerar Gerda. Elsa har även vissa drag från karaktären Snödrottningen.  En parallell 

kan även dras mellan rövarflickan och Kristoffer. Detsamma gäller renen i Snödrottningen 

och renen Sven i Frost. Även föräldrarna finns med i båda verken.  

Det finns beskrivningar av alla karaktärerna i båda verken, dock varierar antalet beskrivningar 

beroende på karaktär. I Snödrottningen har ibland de unga karaktärerna liknande 

beskrivningar. Även de äldre karaktärerna har ibland liknande beskrivningar. De unga 
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karaktärerna såsom Kaj och Gerda beskrivs ofta som ”lille” respektive ”lilla”, men även ”söt” 

är en återkommande beskrivning för dessa. Är karaktären gammal beskrivs denna ofta som 

”gammal” och ibland även som ”klok”.    

I Frost kan urskiljas att beskrivningarna är varierande, ingen karaktärs beskrivning är den 

andra lik. Exempelvis Anna kan uppfattas vara våghalsig, glad och förväntansfull medan Elsa 

uppfattas som rädd och försiktig men också som kärleksfull. Kristoffer uppfattas som nyfiken 

och omtänksam medan Hans först kan tolkas som snäll men senare visar sig vara ond.   

 

7.2 Handling 
I nedanstående avsnitt kommer först varje analytisk fråga att besvaras var för sig. Avsnittet 

avslutas med en kort sammanfattning. 

7.2.1 Hur är sagan respektive filmen uppbyggd utifrån början – mitt – slut?  

Sagan Snödrottningen är uppdelad i sju olika berättelser, varav den första berättelsen (s. 281-

282) är en prolog till den huvudsakliga historien. Den huvudsakliga historien har istället sin 

början i den andra berättelsen (s. 283-288) där man för första gången får läsa om de tre 

huvudkaraktärerna och skapa sig en bild av vad som komma skall.  I varje enskild berättelse 

sker alltid en ny händelse som för handlingen framåt i sökandet efter Kaj. Filmen Frosts 

händelseuppbyggnad kan beskrivas som att den går i en rak linje till en början, för att senare 

emot mitten av filmen utveckla parallella handlingar. Filmens början kan ses som en prolog 

även den, när man ser ett par män som hugger isblock [00:02:06]., vilket inte ger en så stor 

ledtråd om vad som kommer att hända i filmen. Trots att Snödrottningens och Frosts prologer 

har olika innehåll så kan dock en likhet vara att båda versionerna börjar med en prolog. Efter 

de bådas prologer påbörjas även ett sökande efter en försvunnen person i de båda verken, 

vilket även det är en likhet. 

Mitten i de båda verken särskiljer sig åt. Frosts mitt kan tolkas vara när Anna kommit till 

Elsas slott, där hon senare får is i hjärtat [00:54:23]. Denna händelse delar berättelsen i två 

och därefter ligger fokus istället för att hämta hem Elsa, på att rädda Anna. Att urskilja en mitt 

i Snödrottningen är mer problematiskt eftersom det alltid sker en ny händelse i varje ny 

berättelse. Dock sker en vändning i denna sagas femte berättelse när skogsduvorna säger att 

de sett lille Kaj (s. 305). Dessförinnan har Gerda ingen ledtråd till var Kaj kan vara, men efter 

detta så byggs ledtrådarna på och till slut hittas Kaj. Därför är min tolkning att just denna scen 

i den femte berättelsen är mitten av sagan.  
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Snödrottningen avslutas genom att Gerda tillslut hittar Kaj i Snödrottningens slott. Då Kaj 

inte är sig själv så gråter Gerda samtidigt som hon sjunger en psalm (s. 313). Detta gör att 

tårarna tränger in i Kajs hjärta och tinar upp isbiten däri samt förtär spegelbiten i ögat (s. 313). 

Därefter beger de sig hem till mormor och sagan avslutas. I Frost händer många saker i slutet, 

dels förstår Anna att det är Kristoffer som kan hjälpa henne överleva och dels lyckas Elsa ta 

sig ut från slottet. Dessutom ljuger Hans om att Anna är död vilket gör Elsa förkrossad. När 

Hans sedan försöker döda Elsa springer Anna emellan de två. Anna hinner precis fram innan 

hon blir till is och blir sedan tinad med hjälp av Elsas tårar och kramar. Därefter formas det 

lyckliga slutet genom att snön försvinner från Arendal, Hans blir tillbakaskickad till sitt land, 

systrarna blir helt sams och Anna får sin Kristoffer.  

Verkens uppbyggnad utifrån början – mitten – slut är alltså olika. De börjar olika, om än med 

en prolog samt att ett sökande påbörjas kort därefter, men med olika innehåll. Mittendelen av 

de båda verken behandlar även den olika innehåll, där den enda likheten är att ett sökande 

sker i ett snölandskap. Sluten i Snödrottningen och Frost skiljer sig från varandra radikalt. 

Dock går det att urskilja en likhet mellan de båda då både Kaj och Anna blir befriade med 

hjälp av tårar. Tårarna hjälper Kajs is i hjärtat att tina och förstöra hans spegelbit i ögat, 

medan Anna tinar med hjälp av Elsas tårar och hennes kram. I båda sluten återfinns alltså den 

försvunna personen som slutligen också räddas. 

7.2.2 Vilka händelser finns med i de båda verken? 

Utifrån min kartläggning så är tolkningen att det inte finns någon händelse som är exakt 

likadan i de båda verken. Dock kan urskiljas att det finns vissa händelser som är likartade men 

som har ändrats i viss mån. Dessa kommer att beskrivas i avsnittet nedan, 7.2.3. 

7.2.3 Vilka händelser har blivit borttagna eller förändrade när sagan blivit film?  

I avsnittet 7.2.2 så redogjordes för att det inte finns någon händelse som finns med i både 

sagan och filmen, så i den meningen har alla händelser blivit borttagna. Dock så finns det ett 

antal händelser som är av liknande form i de båda verken. Prologerna har en likhet trots att de 

skiljer sig markant när det gäller innehåll. I Snödrottningen utgörs prologen av ett elakt troll 

som vill göra narr av änglarna och vår herre med hjälp av en spegel som förvränger det goda 

till det onda. Denna spegel går dock sönder när han är på väg till himmelen och glassplittret 

sprider ut sig över hela världen (s. 281-282). I Frost inleds filmen istället med att man får se 

några människor som hugger ut isblock från en frusen sjö, samtidigt som de sjunger …vacker, 

mäktig, farlig, rå. Is har magi som man ej rår på. [00:02:49]. Genom detta kan ses att det är 

mycket som förändrats men att magin och glasets respektive isens farlighet poängteras.  
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Vidare finns liknande scener när Gerda ska ta sig till Lappland och Anna till Norra berget. 

Gerda får här rida på renen som tar henne dit (s. 307). I Frost sker något liknande när Anna 

påbörjat sin resa och träffar Kristoffer och Sven. Efter mötet bestämmer de att de ska hjälpa 

Anna att ta sig till Norra berget [00:37:55]. Utifrån min tolkning har dessa scener liknande 

anspråk då hjälparna ska ta huvudpersonen till ett specifikt ställe med samma syfte; att hämta 

hem en person. Ur ett helhetsperspektiv handlar de både verken till större delen om ett 

sökande. I de båda verken försvinner en person och därefter fortskrider sökandet efter denna 

person. I slutet hittas den försvunna personen som sedan förs hem.  

Som tidigare nämnts i avsnitt 7.2.1 så finns också en liknande händelse i de båda verkens slut, 

detta när Gerda ska rädda Kaj samt när Elsa räddar Anna. Denna likhet består av att befrielsen 

sker med hjälp av tårar. I Frost hjälper även Elsas kram till, vilket inte finns med i sagan. I 

Snödrottningen sjunger Gerda en psalm, vilket inte finns med i Frost.  

7.2.4 Sammanfattning  

I föregående delar ses att de båda verkens början – mitt – slut skiljer sig från varandra, dock 

finns det ett fåtal likheter. Båda börjar med en prolog. Kort därefter försvinner en person i de 

båda verken. Mittendelarna skiljer sig dock från varandra, då de behandlar olika innehåll, men 

har likheten att det handlar om ett sökande efter en försvunnen person. I slutet på de båda 

verken återförs den försvunna personen och räddningarna sker i form av tårar. Materialet visar 

även att det inte förekommer någon händelse som är snarlik i de båda verken. Dock finns det 

några scener som har liknande drag. Detta bland annat i slutscenen, men även när 

slutdestinationen ska nås i Gerdas och Annas resa. I prologen är dock själva scenerna 

olikartade men har magin som gemensam nämnare. 

 

7.3 Motiv & Tema 
I nedanstående avsnitt kommer först varje analytisk fråga att besvaras var för sig. Avsnittet 

avslutas med en kort sammanfattning. 

7.3.1 Vilka återkommande mönster finns det i sagan respektive filmen?  

Sagan Snödrottningen inleds med ett elakt troll, vid namn Satan, som vill åka upp till 

himmelen med en spegel för att göra narr av änglarna och Vår Herre (s. 282). Spegeln, som 

skapats för att vända det goda till det onda (s. 281), går dock itu när trollets elever nästan är 

framme och glasskärvor sprids över hela världen (s. 282). Redan här framgår att sagan har en 

religiös prägel med fokus på det onda och det goda. En psalm finns med både i början av 
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sagan och i slutet. Denna psalm lyder: ”I dalen växa de rosor små, där med Jesusbarnet vi tala 

få!” (s. 285). Detta styrker även min tolkning att sagan har en religiös syn, något som ju även 

lyfts fram av tidigare forskning. Gällande det onda och det goda kan detta uppmärksammas 

vid Gerdas räddning av Kaj (s. 313-314). Kaj som genom glassplittret har blivit elak, räddas 

här genom Gerdas tårar. De goda tårarna får alltså det onda glassplittret att försvinna, vilket 

gör Kaj snäll igen. I samma händelse kan även vänskapens och kärlekens motiv noteras. De 

båda karaktärerna håller av varandra, vilket texten tydligt förmedlar: ”han kände igen henne 

och jublade: Gerda, söta lilla Gerda! Var har du varit så länge?” (s. 314) men även senare: 

”Och Kaj och Gerda sågo varandra in i ögat, och de förstodo med ens den gamla psalmen 

[…]” (s. 315). Detta vänskapsband, som i slutet blir kärlek, framhävs inte enbart i slutet av 

sagan utan även i början: ”De voro icke bror och syster men höllo lika mycket av varandra, 

som om de varit det” (s. 283).  

Frost innehåller även den ett återkommande mönster utifrån kärleken. Detta genom den 

systerliga kärleken mellan Elsa och Anna som är tydlig redan i början av filmen när Anna 

frågar om Elsa vill leka: himlen är vaken och det är jag med så då måste vi leka [00:04:10], 

men även i slutscenen där Elsa räddar sin syster genom sina tårar och en kram [01:22:18]. 

Den romantiska kärleken finns även den med, nämligen mellan Anna och Hans. Vid deras 

första möte uppstår kärlek vid första ögonkastet [00:16:20] och kort därefter bestämmer de sig 

för att gifta sig [00:24:23]. Dock visar det sig kort därefter att det enbart är falsk kärlek från 

Hans sida. Även den vänskapliga kärleken finns, detta mellan Anna och Kristoffer. Vid deras 

första möte [00:35:00] skapas den vänskapliga relationen men i slutet övergår denna vänskap 

till att bli mer romantisk [01:26:22]. 

I sagan Snödrottningen består handlingen till stor del av sökandet efter Kaj. I sagan får man 

följa Gerdas resa tills dess att hon finner honom. Dessutom åldras karaktärerna. I början av 

berättelsen är Kaj och Gerda ”två fattiga barn” (s. 283) och i slutet ”fullvuxna och likväl barn, 

barn i hjärtat” (s. 316). Sökandet och resan utgör ett mönster i sagan. I filmen Frost får man 

istället följa med Anna på hennes sökande efter Elsa. Detta fokuseras under nästan hela filmen 

vilket gör att sökandet kan ses som ett mönster även i Frost. Filmen präglas även av jakten 

efter att hitta sitt sanna jag, i detta fall utifrån karaktären Elsa. I filmen är hon till en början 

motvillig till att frigöra sina inre krafter, vilket gör att hon inte accepterar den hon är. Detta 

sker i mitten av filmen samtidigt som hon sjunger Låt dem inte genomskåda dig, visa 

ingenting, vad du än gör. Allt är förstört! Slå dig loss, slå dig fri [00:30:21]. Jag tolkar detta 

som att hon i början inte vill visa sitt egentliga jag men på grund av att allt redan är förstört så 
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väljer hon att frigöra sina krafter och därefter vara sitt sanna jag. Här står alltså hennes 

personliga resa i centrum. Hennes personliga resa kan även speglas utifrån det onda och det 

goda, då hon försöker undvika den onda sidan inom sig och enbart bete sig väl. När hon sedan 

väljer att frigöra sina krafter och därmed acceptera sig själv, är det dock svårt att klassificera 

henne som endera ond eller god. Dock visar hennes handlingar i slutet av filmen att 

acceptansen gör henne god. När hon dessutom använder magin till något bra, som i slutscenen 

när hon gör en skridskobana [01:27:03], blir det svårt för tittarna att bibehålla uppfattningen 

att kraften skulle vara ond. Det onda speglas även i karaktären Hans som försöker sno till sig 

tronen. Det goda skildras även genom Anna som är så godhjärtad att hon låter sig luras av 

Hans.  

7.3.2 Vilket eller vilka teman skapar dessa mönster i de båda verken?  

Utifrån de ovan nämnda mönstren kan man dra slutsatsen att ett av de teman som finns i de 

båda verken är kampen mellan det goda och det onda, där kärleken är den faktor som hjälper 

till att övervinna det onda. Både sagan och filmen genomsyras av kärleken och utan den så 

hade varken Anna eller Kaj kunnat räddas. Det är med hjälp av kärleken som de båda verken 

får ett lyckligt slut men det är även den som driver både Gerda och Anna framåt i sökandet 

efter Kaj och Elsa. Temat kan utifrån detta sägas vara att kärleken övervinner allt. Med kärlek 

avses då inte bara den romantiska kärleken, utan även den vänskapliga och systerliga 

kärleken.  

I Frost finns ytterligare ett tema som handlar om att man ska acceptera sig som den man är. 

Elsas personliga utveckling går från att skämmas över sina krafter till att acceptera dem och 

förstå att de är en del av den hon faktiskt är. Låten ”Slå dig fri” kan även den sägas handla 

om självförverkligande och acceptans. Sångtexten innehåller rader som Släpp den storm du 

bär [00:30:54], här står jag en förändrad själ [00:32:45] samt de rädslor som styrt mig är ett 

fjuttigt minne blott [00:31:10]. Här finns en underton av att man aldrig ska ge upp, att resan 

till självacceptans kan ta lång tid men att man till slut når dit – vilket Elsa också gör. Att man 

aldrig ska ge upp kan även ses utifrån systern Anna; hon ger aldrig upp i sitt sökande efter att 

finna sin syster trots motgångar efter vägen. I Snödrottningen finns även detta tema med. 

Gerda blir gång på gång avbruten i sitt sökande efter Kaj och vid mötet med gumman som 

kunde trolla glömmer hon för ett tag av sitt uppdrag men får en påminnelse och kämpar 

vidare. Båda historierna visar att man aldrig ska ge upp och att den som söker, den finner. 

Som, tidigare nämnts i avsnitt 6.2, skriver Bredsdorff (1992, s. 239) att Snödrottningen även 

innehåller moralen ”Utan att i varden såsom barn, skolen I icke komma i himmelriket”. 
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Barnet uppfattas som oskyldigt och rent. Är man inte det så kommer man inte in i 

himmelriket. Detta är även ett tema i Snödrottningen. 

7.3.3 Sammanfattning  

I de båda verken finns en rad återkommande mönster, både sådana som liknar varandra och 

sådana som skiljer sig åt. Snödrottningen har en religiös, kristen dimension som inte finns 

med alls i Frost. Här syns en klar skillnad mellan de båda verken. Annars finns många 

likheter. I de båda verken står sökandet och resan i centrum. Destruktiv magi är även något 

som förekommer i båda verken och den förbinds med snö och is. Det onda och goda speglas 

även, om än på olika sätt. Kärlek är även något som genomsyrar båda verken, från början till 

slut. I Snödrottningen är kärleken mellan Kaj och Gerda främst vänskaplig, men i slutet av 

berättelsen har denna kärlek blivit mer romantisk. I Frost förekommer även den vänskapliga 

och romantiska kärleken, men här tillkommer även den viktiga systerliga kärleken mellan 

Anna och Elsa.  

Gällande temat kan tydas att de båda verken innehar budskapen att man aldrig ska ge upp och 

att kärleken övervinner allt. I Frost finns också budskapet att man ska acceptera den man är. I 

Snödrottningen finns även temat att man måste vara oskuldsfull och ren som ett barn för att 

komma till himmelriket.  

7.4 Värderingar och normer 
Redan av den tidigare analysen framgår att Snödrottningen och Frost rymmer tydliga värden 

och normer. I Snödrottningen beskrivs ibland karaktärerna likadant beroende på om denne är 

ung eller gammal. En ung karaktär kan tolkas ha mycket kvar att lära då de ofta beskrivs som 

små eller liten. Detta i motsats till de äldre karaktärerna som istället ofta beskrivs som gamla 

och ibland även som kloka. Detta kan tolkas som att de äldre är i slutskedet på sin personliga 

utveckling och därmed även utvecklat en klokhet om världen. Det finns alltså mycket kvar att 

lära och utveckla som ung individ. Utifrån karaktärerna i Frost kan dock ingen sådan 

gränsdragning göras. Däremot kan en tydlig gränsdragning mellan onda och goda karaktärer 

göras – där godheten alltid segrar.     

Utifrån ett genusperspektiv är det påtagligt fler kvinnor än män i H.C. Andersens saga, där 

kvinnorna även konsekvent framstår som starka individer. Trots att Gerda är liten, är hon 

våghalsig som beger sig ut på ett äventyr på egen hand och trotsar sin osäkerhet och rädsla. 

Även rövarflickan, som också hon är ett barn, framstår som stark genom sina handlingar. Hon 

framstår även, till skillnad från resterande kvinnor i sagan, som maskulint byggd. De fåtal 

män som finns med i sagan erhåller knappt några beskrivningar. Den enda manliga karaktär 
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som beskrivs är Kaj och han beskrivs som liten och söt, precis som Gerda. I Frost kan de 

kvinnliga karaktärerna även där tolkas som starka. Anna, som med hjälp av kärleken till sin 

syster, beger sig iväg ensam i sökandet efter Elsa uppvisar mod på sin resa. Elsa är även hon 

stark som övervinner sin inre kamp och tillslut vågar vara sig själv. Frost innehåller fler 

manliga karaktärer än Snödrottningen. Två av dessa män, Hans och Hertigen av Vesselby, 

framstår dock som onda karaktärer då de enbart är ute efter att överta makten på slottet i 

Arendal. Detta skulle kunna vara en indikation på att alla män är onda, men filmen innehåller 

även goda manliga karaktärer vilket gör att en sådan gränsdragning inte går att göra. Exempel 

på goda karaktärer är Kristoffer och Olof. 

En återkommande värdering i Frost är att man inte ska gifta sig med första bästa utan först 

lära känna den man ska leva med. När Anna och Hans bestämmer sig för att gifta sig 

[00:24:25], kort efter deras första möte, utbrister Elsa man kan inte gifta sig med någon man 

nyss träffat [00:25:24]. Senare i filmen säger Kristoffer: Vem gifter sig med nån man precis 

träffat? [00:40:21]. Och trollen konstaterar om Kristoffer: Visst finns det lite att jobba på men 

ge honom en chans [01:02:24]. Detta utspelar sig efter att Kristoffer och Anna umgåtts en 

stund, vilket verkar göra det mer okej att gifta sig. Det ger även en indikation på att den man 

gifter sig med inte behöver vara perfekt, utan tillräckligt bra för att gifta sig med. Ju mer vi lär 

känna Kristoffer desto mer förstår vi också att han är en bra och osjälvisk människa som 

skulle bli en god make till Anna – och till sist inser även Anna det. 

Som nämnts ovan, så genomsyras Snödrottningen av ett kristet synsätt vilket gör att sagan 

präglas av en religiös norm. Är man inte troende så sticker man alltså ut från normaliteten. 

Sagan ger en sorts vägledning till hur de troende ska göra för att senare ta sig vidare till 

himmelen, detta genom att vara oskuldsfull och ren. Även genom att fortsätta be och inte 

tappa orden som Kaj gör. Sagan visar dock också att även om man tappar orden så går det att 

ta sig tillbaka och finna dessa igen, vilket Kaj gör när han blir räddad. Denna kristna norm 

återfinns inte i filmen Frost, utan har helt blivit borttagen i transformationen. Några andra 

spår av religion finns inte heller. 

Kärleken, i olika former, är något som upplevs som något bra i båda verken. Med hjälp av den 

kan man övervinna allt och uppnå sina mål. De båda verken visar att man ska vara snäll och 

givmild mot människor som man möter; därmed uppfyller man den sociala normen. Att vara 

elak mot människor i sin omgivning är inte godtagbart och bestraffas – som när Hans blir 

bannlyst från Arendal. I Frost finns även motivet att vara snäll mot sig själv. Att förverkliga 

och acceptera sig själv är centralt i denna film och kan uppfattas som någonting bra. Vidare är 
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normen i både Snödrottningen och Frost att man aldrig ska ge upp oavsett vilka hinder man 

stöter på. Ger man upp så kommer man aldrig att nå dit man vill. Både Anna och Gerda 

upplever hinder i sitt sökande eller att hitta den försvunna personen men trots detta så ger de 

aldrig upp på vägen. Och båda lyckas med det som de föresatt sig. Men det är också viktigt att 

de agerar osjälviskt utan tanke på egen vinning. Det karaktäriserar alla goda karaktärer medan 

de onda är själviska och beräknande. 

7.5 Didaktiska möjligheter 
Det tycks uppenbart att det valda materialet kan användas i värdegrundsarbetet i skolan, om 

än i olika utsträckning. Sagan Snödrottningen innehåller värderingar som kan anses vara 

gammalmodiga men också värderingar som ännu är aktuella i dagens samhälle. I enlighet med 

Lgr11 så ska inte skolan genomsyras helt av den kristna traditionen utan istället enbart 

förhålla sig till dess etik (s. 7). Snödrottningen genomsyras dock av det kristna budskapet 

vilket i sig kanske inte sammanfaller med vad som Lgr11 hänvisar till att skolan ska 

genomsyras av. Dock präglas även sagan av den kristna etiken, gällande vad som 

kännetecknar godhet, vilket i sig överensstämmer med Lgr11. Vidare kan dock det kristna i 

sagan uppfattas främja förståelsen hos individer för specifikt den kristna religionen vilket är 

en del av vad som framhävs i Lgr11 (s. 7).  Även om Lgr11 säger att undervisningen ska vara 

konfessionslös säger den inte att eleverna inte ska komma i kontakt med olika religioner och 

vad de står för. Man kan alltså mycket väl diskutera det kristna budskapet. För Andersen var 

det naturligt att koppla goda värderingar till detta – men kanske visar Frost att samma 

värderingar kan finnas utan att förknippas med någon speciell religion. 

Något som förespråkas i både skollagen och Lgr11 är jämställdheten mellan könen. I 

Snödrottningen är det svårt att urskilja detta som ett specifikt motiv då endast ett fåtal män är 

med i sagan. Kvinnorna framställs däremot som starka, modiga och kloka individer, och 

Gerda är ingalunda underställd Kaj. De flesta mänskliga rättigheterna i Skollagen 2010:800, 

5§ (se avsnitt 5.1) kan tolkas som att de kan uppmärksammas i sagan. Individerna i sagan kan 

uppfattas ha samma värde, då det inte är någon som framställs som sämre eller bättre än 

någon annan. Solidaritet är viktigt då Gerda får stöd och vägledning i sitt sökande efter Kaj. 

Gerdas frihet samt integritet berövas hon heller inte, vilket uppfyller de mänskliga 

rättigheterna. Dock berövas Kaj detta då han blir tillfångatagen av Snödrottningen och det 

framställs som viktigt att han återfår dem. Vid ett arbete om de mänskliga rättigheterna kan 

alltså Snödrottningen mycket väl användas som underlag.  
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Filmen Frost kan även den tolkas innehålla värderingar som är aktuella i dagens samhälle. 

Även i filmen kan det tolkas som att ett flertal mänskliga rättigheter som framhävs i skollagen 

2010:800, 5§ kan uppmärksammas. Utifrån min tolkning innehar alla karaktärer lika värde, 

oavsett om karaktären är ond eller god. Jag har inte kunnat urskilja att någon karaktär har varit 

mer värd än den andra. Männen och kvinnorna i filmen kan tolkas ha samma möjlighet att 

forma samhället och sina egna liv, vilket gör att jämställdheten även finns där. Gällande 

individens frihet och integritet så kan det diskuteras om det finns med. Att Elsa inte får vara 

för sig själv på Norra berget kan tolkas som att hon blir berövad sin frihet. Kanske kan man 

också uppfatta att Anna berövas sin frihet när Elsa vill hindra henne från att gifta sig med vem 

hon vill. Å andra sidan hade det ju varit katastrof om Anna gift sig med Hans. Solidariteten är 

dock viktig i filmen, som när Kristoffer och Sven hjälper Anna så att hon kan rädda Elsa. 

Utifrån ovanstående kan alltså tolkas att de mänskliga rättigheterna går att finna i Frost och 

att filmen går att använda vid ett värdegrundsarbete i skolan. 

 

8. Resultat 
Vilka förändringar har skett gällande karaktärer, handling, tema och motiv när sagan blivit 

film? Analysen visar att det har skett många förändringar. Det finns ett fåtal likheter utifrån 

karaktärerna, handlingen, motiven och temat i de båda verken men mestadels så har 

förändringar skett. Gällande karaktärerna finns det i både Snödrottningen och Frost ett flertal 

karaktärer, dock är det enbart ett fåtal av dessa som kan tolkas vara med i båda verken. Det är 

alltså många karaktärer borttagna vilket gör att jag kan konstatera att det har skett stora 

förändringar gällande karaktärerna. Av de karaktärer som finns med i de båda verken, finns 

det dock enbart några få liknande drag som indikerar på att de finns med i båda verken, 

exempelvis genom att vissa är huvudrollsinnehavarare eller att vissa karaktärer uppfyller 

samma funktioner. Utifrån handlingen kan ses att många förändringar gjorts då det inte finns 

en snarlik händelse med i båda verken. Dock går det att finna vissa likheter mellan de båda 

verkens handling och deras handlingsmönster, exempelvis när det kommer till slutscenerna då 

både Elsa och Gerda räddas med tårar. En likhet är även att båda resorna i Snödrottningen och 

Frost har syftet att hämta hem en person. När det gäller mönster är det inte många aspekter 

som skiljer sagan och filmen åt. De båda har sökandet och resan i centrum men även olika 

sorters kärlek. Dock innehåller Frost även systerlig kärlek, vilket inte Snödrottningen gör. 

Även det goda och det onda går att urskilja i båda, dock på olika sätt. Ett mönster som tagits 

bort helt under transformationen är det religiösa. Detta finns inte alls med i Frost men är 
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viktigt i Snödrottningen. Utifrån tema finns både likheter och skillnader mellan verken. Både 

Frost och Snödrottningen innehåller budskapen att kärleken övervinner allt och att man aldrig 

ska ge upp. Frost innehåller även temat att man ska acceptera den man är, vilket inte finns 

med i Snödrottningen. Ett tema som däremot enbart finns med i Snödrottningen är att om man 

inte är som ett barn kommer man inte till himmelriket.  

Hur har dessa förändringar påverkat värderingarna och normerna? förändringarna har inte 

inverkat på värderingarna och normerna i så stor utsträckning. Den mest väsentliga skillnaden 

är att det kristna är helt borttaget i Frost vilket medför att den normen inte längre finns kvar 

efter transformationen. Männens antal är också fler i Frost men trots det så framstår 

kvinnorna fortfarande som starka. I Frost finns även värderingen att man inte ska gifta sig 

med någon man precis mött, vilket är en värdering som har lagts till.  

Vilka didaktiska möjligheter kan det valda materialet ge kopplat till värdegrundsarbetet i 

skolan? Både Snödrottningen och Frost ger didaktiska möjligheter vid ett arbete om 

värdegrunden i skolan. Snödrottningen kan ge möjligheten till att arbeta med de mänskliga 

rättigheterna (Skollagen 2010:800, 5§), dock inte när det kommer till jämställdhet mellan män 

och kvinnor. Detta då sagan enbart innehåller en manlig karaktär, vilket gör underlaget litet 

för att uppmärksamma just denna fråga. Å andra sidan kan man ju säga att just självklarheten 

att kvinnor är starka, modiga, handlingskraftiga och kloka rymmer en jämställdhetsaspekt; 

detta skildras som helt naturligt. Sagan präglas också av kristendomen vilken inte dagens 

skola ska genomsyras av. Dock lyfter sagan även fram den kristna etiken som skolan ska 

förhålla sig till vilket gör att även detta går att använda vid ett eventuellt värdegrundsarbete. 

Detta kan även skapa förståelse för de människor som är kristna, eller över huvud taget ser 

religion som ett fundament i livet, vilket utgör en didaktisk möjlighet. Filmen Frost kan också 

utgöra ett material vid arbete kring de mänskliga rättigheterna. Detta då den går att knyta 

samman med de mänskliga rättigheter som skolan ska förankra respekt för (Skollagen 

2010:800, 4§), däribland jämställdhetsaspekten då både männen och kvinnorna i filmen har 

samma möjligheter till att forma sina liv. Även solidariteten finns med i filmen då det anses 

viktigt att hjälpa utsatta och svaga, exempelvis genom att Sven och Kristoffer hjälper Anna i 

hennes sökande efter Elsa.  
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9 Diskussion 

9.1 Diskussion 
När en bok blir till film så kan stora förändringar ske på vägen. Som Frus och Williams (2010, 

s. 3) skriver så kan ofta inte ursprungskällan kännas igen när en transformation görs. I detta 

fall är Snödrottningen källan till Frost. Som uppmärksammats i resultatdelen har det skett 

förändringar gällande karaktärer, handlingar, tema och motiv när Snödrottningen blev Frost. 

Trots detta så har inte värderingar och normer förändrats drastiskt, utan ett flertal av dessa 

finns ännu kvar. Det indikerar att även om en transformation sker så kan fortfarande vissa 

likheter mellan de båda verken kvarstå. Dock anser jag att det är viktigt att som lärare vara 

medveten om vilka likheter och skillnader som finns mellan två verk, om läraren vill använda 

dessa i undervisningen och göra en jämförelse, t.ex. för att uppmärksamma vilka värderingar 

och normer som materialet faktiskt förmedlar till eleverna. Trots att värderingarna och 

normerna är av liknande art i Snödrottningen och Frost kan ses att det fortfarande finns en 

skillnad, den kristna normen. Som Frus & Williams skriver så anpassas ofta en adaption till 

nutiden (2010, s. 3), vilket kan vara en orsak till att just det kristna perspektivet har tagits bort 

i detta fall. Som tidigare nämnts i avsnitt 4.2 är Disney en global aktör som vill nå ut till en så 

stor grupp människor som möjligt. Orsaken till att det kristna har blivit borttaget kan även 

därför bero på att de inte vill stöta bort icke-kristna grupper. Jansson (2010, s. 181) belyser att 

normerna som finns i böcker och filmer inte är något som skaparna själva sätter utan att de 

bygger på de normer och värderingar som vårt samhälle vilar på. Det indikerar att ju större 

tidsspann det är mellan två verk desto större sannolikhet är det att normerna och 

värderingarna är olika. Denna undersökning visar dock att det inte är så stor skillnad mellan 

Snödrottningen och Frost trots att det skiljer nästan 170 år mellan de båda verken. Men det 

behöver naturligtvis inte betyda att det inte skiljer jättemycket gällande värderingar och 

normer i två andra verk som har mindre tidsspann mellan varandra. 

Denna studie visar att både sagan och filmen kan användas vid ett arbete kring värdegrund i 

skolan och mänskliga rättigheter. Som skollagen (2010:800) 4§ belyser så ska utbildningen 

”förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på”, vilket detta material kan bidra till. Dock är 

det viktigt att som lärare även följa Lgr11s riktlinjer och dess centrala innehåll så att också 

detta överensstämmer med materialets innehåll. Som Jansson (2008, s. 128) belyser så kan en 

film användas i ett pedagogiskt syfte om den innehåller rätt saker även om den från början 

inte är skapad för att användas i undervisning. Beroende på hur man som lärare väljer att 
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använda materialet, så kan det finnas fler infallsvinklar att använda sig av förutom de som har 

uppmärksammats i denna studie, exempelvis när det kommer till att främja förståelsen för 

andra människor men även till att överföra och utveckla kulturarvet.  

 

10 Avslutande reflektioner 
Jag har i denna undersökning haft fokus på dels förändringarna som skett när sagan 

Snödrottningen har transformerats och blivit filmen Frost och dels på de båda verkens 

didaktiska möjligheter i ett värdegrundsarbete i skolan. Undersökningen visar att trots att 

förändringar har skett så går det fortfarande att finna likheter mellan de båda verken gällande 

värderingar och normer. Den visar även möjligheten kring att arbeta med de mänskliga 

rättigheterna med dessa verk som material.  
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