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Abstract 
Denna uppsats syfte är att med hjälp av bildanalys och narrativ analys undersöka fyra 

karaktärer från tre Disneyfilmer. Karaktärerna som undersöks är Ursula från Den Lilla 

Sjöjungfrun (1989), Scar från Lejonkungen (1994) och Hans och hertigen av Vessleby från 

Frost (2013). Dessa karaktärer analyseras för att ta reda på hur Disney-skurkar porträtteras 

och vilken narrativ funktion de har. Alltså hur ondska ser ut i tecknad film.  

Resultaten visar att skurkarna är utsatta för utseendemässig andrefiering. De skiljer sig alltså 

från de diegetiska normer som etableras i filmen. Dessa karaktärers utseenden har dock ingen 

narrativ funktion. Analysen kommer fram till att det är handlingarna som är det som avgör en 

karaktärs ondska. Att Disney-filmer, som klassas som barnfilm, har använt sig av så pass 

svart-vita föreställningar om moral är därför problematiskt. Än mer problematiskt att vissa 

drag hus skurkarna upplevs xenofoba. Från en filmskapares perspektiv visar detta att man 

inte behöver göra det lätt för sin publik när det kommer till att etablera vem som är ond och 

god. 

Nyckelord: Disney, skurkar, ondska, stereotyper, andrefiering, narrativ funktion, 
bildanalys, narrativ analys. 



  

 Villains are the characters that really motivate the story and want things their way. 

They want change and they want power and what not. You have so much more to work with in 

terms of expressions and acting and drawing-wise than you would have with a nice princess 

or a prince, you know; where you have to be ever so careful with the draftsmanship, and how 

the nose is to be drawn and how the eyes… and the head. It sort of becomes more of a 

drawing challenge when you deal with handsome characters. But with villains you can go to 

town and roll up your sleeves and have some fun with it.   1

— Andreas Deja, supervising animator  

bakom Disney-skurkarna Scar, Jafar och Gaston. 

 The Mouse Castle Lounge (2014 , april); Disney Animator Andreas Deja in the MCL [podcast-avsnitt], http://1

www.themousecastle.com/2014/04/disney-animator-andreas-deja-interview.html, (hämtad: 2015-10-30).

http://www.themousecastle.com/2014/04/disney-animator-andreas-deja-interview.html
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1. INLEDNING 

Umberto Eco, professor i semiotik, beskriver i sitt samlingsverk Om fulhet  hur man genom 2

historien associerat anletsdrag med ”karaktär eller moralisk läggning”  med idéer som att 3

”dygden förskönade och lasten vanställde” . Eco syftar till 1800-tals-kriminalantropologen 4

Cesare Lombroso och tillika författaren bakom L’uomo delinquente (förbrytarmänniskan) i 

sin text.  

	[Lombroso; min anm.] försökte bevisa hur brottsliga personligheters karaktärsdrag 

alltid överensstämde med kroppsliga abnormiteter. Lombroso drog inte slutsatsen att 

den som är ful alltid är brottslig, men han associerade fysiska stigmata med moraliska 

stigmata och använde argument som påstods vara vetenskapliga. /…/ Härifrån till 

att uppmuntra fördomen ”den som är ful är av naturen elak” är steget kort.  5

Denna typ av forskning fick ödesdigra konsekvenser hos allmänheten där man helt enkelt 

började behandla människor annorlunda för att de såg ut på ett visst sätt. Idéerna utvecklades 

senare till forskningsområdet fysionomik , vilket i slutänden utvecklades till rasbiologi.  6

 Jag vill undersöka hur ondska hos en karaktär porträtteras i film och har därför valt att 

studera tecknad film eftersom en animerad karaktärs visuella framförande är helt skapat. En 

tecknad karaktärs utseende och karaktärsdrag har därför inga begränsningar, utan kan skapas 

på vilket sätt som helst för att passa narrativet.  

Walt Disney Pictures är ett filmbolag som haft stor inverkan på utvecklingen av tecknad film. 

Detta är anledningen till att jag valt att studera Disney-filmer, också eftersom de är populära 

och därmed setts av en stor publik. 

 I mer än nio decennier har The Walt Disney Company (forts. ”Disney”) varit 

framstående inom familjeunderhållning. Från sin början som småskalig animations-studio på 

1920-talet till dagens globala företag, fortsätter Disney att erbjuda underhållning för hela 

familjen.   7

 Eco, Umberto (red.); Om fulhet, Stockholm; Brombergs bokförlag, 2008.2

 Eco; 2008, 257.3

 Ibid.4

 Ibid, 261.5

 Ibid, 257.6

 Disney; Disney History, The Walt Disney Company, 2012, https://thewaltdisneycompany.com/about-disney/7

disney-history, (hämtad: 2015-11-02).

"1

https://thewaltdisneycompany.com/about-disney/disney-history


 Faktum är, enligt medieforskaren Janet Wasko, att många vuxna introducerar sina 

barn till Disney och därigenom samma berättelser, karaktärer, värden och ideal som de själva 

upplevde i sin barndom.  Den amerikanske kulturkritikern och -forskaren Henry Giroux 8

menar att det är så bolaget Disney också når ut till en vuxen publik. Föräldrar återupptäcker 

sin barndom när de introducerar sina barn till Disney.  Det är inte heller ovanligt att vuxna 9

letar sig till Disney på egen hand för att återuppleva detsamma.  Disney är alltså något som 10

tilltalar en bred publik. Giroux anser att Disney förknippas med en oskuldsfull barndom och 

en plats där drömmar blir sanna och lyckan regerar.  Det är platsen dit amerikanerna söker 11

sig när våldet i samhället blir för verkligt och för att bevara sina barns oskuldsfullhet. Wasko 

menar att det i och med detta inte heller är helt lätt att studera Disney: 

	When it is introduced as a topic for discussion, Disney is most often accepted with 

unqualified approval, and even reverence, by the american public. Many feel that the 

Disney company is somehow unique and different from other corporations, and its 

products are seen as innocent and pleasurable.  12

Wasko beskriver också begreppet Classic Disney som syftar på ”a specific formula that was 

established at the studio while Walt Disney was in charge and has changed little over the 

years.”  Ett ständigt återkommande tema i klassiskt Disney-narrativ är kampen ont mot gott 13

och värdegrunden gott över ont. Alltså en kamp mellan det onda och det goda där skurken 

besegras av hjälten i slutet.  Ett annat element i klassisk Disney är dess karaktärer:  14

	Classic Disney includes characters who are usually quite predictable. The Disney 

animators followed careful formulas in creating characters and stories, which 

typically revolved around heroes or heroines who are strikingly handsome/beautiful, 

(…) There is always a villain, who is typically the opposite of  the hero/heroine, often 

ugly, extremely fat or extremely thin, with exaggerated facial features.  15

 Wasko, Janet; Understanding Disney - The Manufacture of  Fantasy, Malden; Blackwell Publishing, 2001, 2.8

 Giroux, Henry A.; The Mouse That Roared - Disney and the End of  Innocence, Lanham; Rowman & Littlefield 	9

Publishers, 1999, 5.

 Wasko; 2001, 2.10

 Giroux; 1999, 17.11

 Wasko; 2001, 3.12

 Ibid, 110.13

 Ibid, 113-115.14

 Ibid, 115.15
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I en studie av Petra Hesse och John E. Mack, som publicerades 1991, om hur barn resonerar 

kring ondska visade det sig att barns världsuppfattning tidigt formas efter vilka narrativ de 

omges av. I den empiriska studie Hesse och Mack genomförde refererade barnen i flera fall 

till vad de sett i visuella medier som TV och film när de skulle förklara hur ondska ser ut.   16

 Därför anser jag att Disney-film med dess karaktärer och värden är ett ämne för 

analys eftersom de är populära och samtidigt har möjlighet att påverka en stor publik.  

Prinsessorna (och prinsarna) i Disneyfilm har på senare tid börjat granskas kritisk i relation 

till vilka värden och kroppar de representerar och därigenom glorifierar.  Jag anser att man 17

inte endast kan analysera det som glorifieras utan att också analysera det som demoniseras. 

Det vill säga: vilka värden och kroppar skurkarna representerar. För samtidigt som media 

reproducerar vissa föreställningar förväntar sig också publiken som mediekonsumenter vissa 

konventioner. Alltså är producent och konsument båda utsatta för och en del av skapandet av 

en kultur.  18

 
Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att analysera tre Disney-filmers skurkar och deras utseende samt 

karaktärsdragens narrativa funktion. För att svara på hur ondska porträtterats i dessa filmer 

söks svar på följande frågor: 

• Hur ser dessa Disney-skurkar ut och vad väcker deras utseende för typ av associationer? 

• Vilken är de olika karaktärernas narrativa funktion?  

• Har Disney använt utseendet som en narrativ funktion? 

Detta för att visa på de utseenden och egenskaper som kopplas samman med ondska i dessa 

filmer. Urvalet av karaktärer och filmer består av Ursula från Den lilla sjöjungfrun, Scar från 

Lejonkungen samt Prins Hans och Hertigen av Vessleby från Frost. 

 Ämnet intresserar eftersom det knyter an till en filmskapares arbetsroll. Vilka värden 

en berättelse projicerar på sina karaktärer påverkar publiken. Jag anser att filmskaparens 

 Hesse, Petra och Mack, John E.; The World is a Dangerous Place - Images of  the Enemy on Children’s 16

Television, i The Psychology of  War and Peace - The Image of  the Enemy, Rieber, Robert W. (red.); 131-154, New York; 
Plenum Press, 1991, 132.

 Ex: Johnson, Rachael Michelle; The Evolution of  Disney Princesses and their Effect on Body Image, Gender Roles, and the 17

Portrayal of  Love (2015), i Educational Specialist, 2014, 6.

 Hall, Stuart; Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, London; Sage, 1997, 1-2.18
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(animatörens, regissörens, manusförfattarens m.fl.) ansvar är att vara medveten om vilken 

makt man har och om möjligt undvika att reproducera stereotyper.  

Teori och tidigare forskning

Stuart Halls kapitel The Spectacle of the Other i boken Representation: cultural 

representations and signifying practices  redogör för hur en kultur skapar ett vi och dem- 19

seende. Hall använder slaveriet som exempel för hur man gjorde skillnad på slavar och fria 

människor. Hall förklarar hur man legitimerade slaveriet genom att andrefiera slavarna och 

knöt beteenden till dem. Hall menar att man etablerade slavarna som bland annat 

ointelligenta, barnsliga, primitiva och generellt lägre stående.  Denna uppsats kommer alltså 20

ta stöd i Halls text för att förstå fenomenet andrefiering och vilka medel en kultur kan 

använda för att förminska människor genom stereotyper. Bland annat beskriver Hall hur man 

gestaltar De Andra genom att använda sig av binära oppositioner - d.v.s. god/ond, man/

kvinna, civiliserad/primitiv,attraktiv/ful, osv.  Dessa motsatspar är sällan neutrala utan på ett 21

eller annat sätt polariserade. Mellan motsatsparen pågår en maktkamp, vilket gör den ena 

parten dominant. Det vill säga: god/ond, man/kvinna, civiliserad/primitiv, attraktiv/ful, 

osv.   22

I en vidare utveckling av detta resonemang förklaras hur sociala grupper ger mening till sin 

omvärld genom att organisera saker i system för klassificering. Klassificering är en process i 

vilka de binära motsatserna är nödvändiga. En social grupp måste först etablera den 

uppenbara skillnaden mellan två element innan gruppen kan klassificera dem.  23

Hall förklarar också begreppet stereotyper och fenomenet stereotypisering med hjälp av 

Richard Dyer, professor i filmstudier. Enligt Dyer bygger stereotyping på typing. Hall 

hänvisar till Dyer: 

… without the use of  types, it would be difficult, if  not impossible, to make sense of  

the world. We understand the world by referring individual objects, people or even 

events in our heads to the general classificatory schemes into which - according to 

 Hall; 1997, 225-279.19

 Ibid, 244.20

 Ibid, 229.21

 Ibid, 235.22

 Ibid, 236.23
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our culture - they fit. Thus we ’decode’ a flat object on legs on which we place things 

as a ’table’. We may never have seen that kind of  ’table’ before, but we have a general 

concept or category of  ’table’ in our heads, into which we ’fit’ the particular objects 

we perceive or encounter.  24

Enligt Hall argumenterar Dyer för att vi försöker förstå saker med hjälp av bredare kategorier.  

Alltså hur vi försöker lära känna en person utifrån dess sociala roll, grupptillhörighet, typ av 

personlighet, osv. Bilden vi får av personen, som vi tror att denne är, baseras på den 

information vi får av personens titlar i dessa breda kategorier. Av dessa titlar lyfts sedan de 

enklaste och mest förklarande av personens karaktär fram, vilka blir dennes karaktärsdrag. 

Ex. vis: religiös, familjeroll, sexualitet, politiskt aktiv, nationalitet.  

 Det som skiljer type från stereotype är att stereotyper förminskar personen bakom till 

endast dessa få karaktärsdrag. Sedan blir karaktärsdragen överdrivna och förenklade utan 

utrymme för utveckling.  Enligt Dyer blir sedan stereotyper anledning för en delning i ett 25

system. Ett system etablerar sina socio-typer och stereo-typer där sociotyperna står för det 

normala, de som lever enligt de sociala reglerna, och stereotyperna - vilka reglerna är 

designade för att exkludera.  26

	Stereotyping, in other words, is part of  the maintenance of  social and symbolic 

order. It sets up a symbolic frontier between /…/ the ’acceptable’ and the 

’unacceptable’, what ’belongs’ and what does not or is ’Other’, between ’insiders’ and 

’outsiders’, Us and Them. It facilitates the ’binding’ or bonding together of  all of  Us 

who are ’normal’ into one ’imagined community’; and it sends into symbolic exile all 

of  Them - the ’Others’ who are in some way different (…)  27

Detta abnorma som är ’out of place’ ses som något farligt eller ett gift och måste hållas på 

avstånd för att behålla eller återställa en kulturs ’renhet’.  28

Anna Johansson, sociolog och genusforskare, uppmärksammar också denna typ av tendens i 

”Narrativ teori och metod” i kapitlet ”Maktens berättelser - berättelsens makt”.  Där går 29

 Hall; 1997, 257.24

 Ibid, 257-258.25

 Ibid, 258.26

 Ibid.27

 Ibid.28

 Johansson, Anna; Narrativ teori och metod - med livsberättelsen i fokus, 1:9, Lund; Studentlitteratur, 2005, 57-82.29
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Johansson bland annat genom hur en berättare pekar ut De Andra som djuriska och konstiga 

för att markera avståndet mellan sina åhörare och De Andra i berättelsen - det för dem 

avvikande och okända.  Johansson pekar också på hur berättelser om ont och gott är, till viss 30

del, menade att lära ut moral.  

Muntliga berättelser har ofta en moralisk betydelse. Man vill med berättelsen förmedla 

en moralisk poäng i enlighet med kulturens eller den sociala gruppens normer och 

värderingar. /…/ Berättelser används ofta vid socialisation av barn.  31

Moraliserande berättelser förmedlar alltså hur man ska handla för att vara en god människa. 

Wasko har studerat Disney ur ett ekonomi-politiskt perspektiv och pekar bland annat på den 

mall som filmerna följer. Enligt Wasko har klassisk Disney samma narrativa stil som 

kommersiell Hollywood-film. Wasko pekar ut sexton hållpunkter som är typiska för Disney-

film, varav det viktigaste temat och värdet för denna analys är ”good over evil” - det goda 

över det onda. Karaktärer som handlar ont och karaktärer som handlar gott har i Disney-

narrativ olika utseenden. Goda är vackra och onda är fula.  Wasko beskriver bland annat 32

problematiken i Den silla sjöjungfrun som uppstår mellan Ariel och Ursula. Medan Ariel har 

”…an extremely trim shapely, even sensual figure.” är Ursula ”… ugly, fat and, most 

definitely, evil.” Wasko refererar till Roberta Trites som uppmärksammar hur filmen 

porträtterar godhet som något vackrare än ondska.  33

Giroux är en stor kritiker till bolaget och fenomenet Disneys pedagogiska inverkan. En 

kritisk punkt han pekar på är hur Disney så ofta marknadsförs genom oskuldsfullhet.  34

Giroux menar att barn lär sig från Disneyfilmer och trycker på att det är föräldrars och lärares 

ansvar att titta närmare på vad dessa filmer egentligen förmedlar.  Även Giroux har 35

observerat hur Disneys skurkar porträtteras och hur de förmedlar passande värderingar för 

s.k. barnkultur: 

 Johansson; 2005, 61.30

 Ibid, 46.31

 Wasko; 2001, 113-115.32

 Ibid, 135.33

 Giroux; 1999, 85.34

 Ibid.35
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And yet tied to the magical fantasy and lighthearted musical scores are stereotypes 

characteristic of  Disney’s view of  childhood culture. For example, Ursula, the large, 

oozing, black and purple squid in The Little Mermaid, gushes with evil and irony/…/ 

Scar, in The Lion King, i a suave feline who masterfully portrays evil and betrayal.  36

Manliga tecknade filmskurkars stereotypa utseende, beteende och rörelsemönster har tidigare 

beforskats från ett könsöverskridande perspektiv av Meredith Li-Vollmer och Mark E. 

LaPointe. De menar att de finlemmade former och smala kroppar som ofta återkommer hos 

manliga skurkar går hand i hand med traditionellt feminina skönhetsideal. De feminina 

formerna ställer sig således i kontrast mot de mer maskulina hjältarna.  Li-Vollmer och 37

LaPointe framhäver bland annat Scar i sin analys: 

	The contrast was most obvious in The Lion King, (Hahn et al., 1994) in which the 

slim face and pointed chin of  the vengeful lion Scar is shown in close-up with his 

noble brother Mufasa, whose face is broad with a huge, heavy jaw.  38

Li-Vollmer och LaPointe framhäver också Scar när de pratar om kosmetika hos skurkar. 

Manliga skurkar har ofta höga, plockade ögonbryn och ögonskugga. Manliga skurkar har 

också långt hår. Li-Vollmer och La-Pointe lyfter fram Lejonkungen även i detta avseende 

eftersom alla manliga karaktärer i den filmen har långa manar, vilket är logiskt för lejon. 

Skillnaden däremellan är dock att Scars man är mjuk medan Mufasa och Simbas manar sitter 

stilla på huvudet likt hjälmar.  Li-Vollmer och LaPointe menar också att manliga skurkar 39

visar tecken på fåfänga.   Li-Vollmer och LaPointe lägger stor uppmärksamhet vid 40

skurkarnas händer som de anser är ett starkt feminint drag: 

Villains have long, slender hands on thin wrists, usually with pointed fingertips 

resembling long fingernails. /…/ In contrast, male protagonists (…) have large, 

meaty hands with no nails. As an animal villain, Scar has no hands, but his long claw 

nails are extended at all times; whereas the heroes Mufasa and Simba only show their 

claws when fighting.  41

 Giroux; 1999, 95-96.36

 Li-Vollmer, Meredith & LaPointe, Mark E.; Gender Transgression and Villainy in Animated Film,  37

   i Popular Communication, 1:2 (2003), 89-109, doi: 10.1207/S15405710PC0102_2.  97.

 Ibid, 98.38

 Ibid.39

 Ibid, 102.40

 Ibid.41
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Li-Vollmer och LaPointe pekar också på skurkarnas rörelsemönster och jämför dem med 

kvinnliga karaktärers rörelsemönster.  

Villains in animated film tend to have similarly constrained movement, keeping their 

elbows and upper arms tightly pressed to the torso, except for the occasional 

melodramatic sweep of  the arms.   42

Li-Vollmer och LaPointe menar att skurkarnas kroppshållning kan liknas vid en 

väluppfostrad dams. Skurkarna har en formell och rakryggad hållning med höjda huvuden 

och axlarna bakåt.  Scar tar också till sig ett sådant rörelsemönster: 43

Although he sits with all four legs on the ground rather than in a chair, Scar (…) 

manages to look ladylike with his shoulders up, chest out, and paws carefully 

crossed.  44

 Li-Vollmer och LaPointe visar på att det finns tendenser hos manliga skurkar att anta 

feminina drag jämfört med deras respektive hjältar som ofta är mer maskulina. Deras 

forskning behandlar inte kvinnliga skurkar, eftersom de hade svårigheter att hitta en allmän 

beskrivning av kvinnliga skurkar, men de för fram hur manliga skurkar framhävs som 

’omanliga’. 

I sin bok ”Mouse Morality” studerar Annalee Ward hur Disney-filmer lär ut. Den text som är 

intressant är kapitel två i vilken hon med stöd i tidigare forskning analyserar Lejonkungen på 

ett antal plan.  Exempelvis mytiska element i filmen, hur den bemötts av kritiker och vilka 45

värden filmen lär ut. Värden som t.ex. att det finns onda och goda krafter i världen och att de 

representeras av mörker respektive ljus. Ward tar upp att samtidigt som Lejonkungen blev en 

storsäljare fick filmen också skarp kritik för att vara homofobisk, sexistisk, rasistisk, 

stereotyp och våldsam. Alltså ganska hårda anklagelser i ett samhälle som lägger stor vikt vid 

politisk korrekthet. Ward fortsätter med att dessa anklagelser må vara allvarliga, men inte 

ovanliga för Disneyfilm.  46

 Li-Vollmer & LaPointe; 2003, 100-101.42

 Ibid. 43

 Ibid.44

 Ward, Annalee R.; Mouse Morality - The Rhetoric of  Disney Animated Film, Austin; University of  Texas Press, 2002, 45

10-32.

 Ward; 2002, 11.46
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Det finns alltså ett flertal kritiker och studier som intresserar sig för Disneys filmer och hur 

de använder stereotyper och därigenom projicerar värden som dess publik undermedvetet kan 

påverkas av. Dessa kritiker visar på hur ett utseende hos en skurk är stereotypt och därigenom 

kan göda olika typer av förakt mot människor och skapar och upprätthåller De Andra. Vad 

denna uppsats ämnar studera är hur dessa stereotypa utseenden används i respektive narrativ. 

Alltså hur de används för att fylla berättartekniska funktioner. 

Metod och material

Metod

Filmanalyserna är tänkta att genomföras med hjälp av två kvalitativa analysmetoder, vilka 

samtliga genomförs enligt semiotisk modell.  

- Bildanalys används för att undersöka karaktärens utseende.  

- Narrativ analys (med fokus på karaktär och dramatik) används för att undersöka 

karaktärens funktion i narrativet.  

Vad som framkommer ur varje analys av respektive karaktär kommer sedan att i diskussionen 

ställas mot varandra och speglas mot teori och vad tidigare forskning kommit fram till. 

Enligt Yvonne Eriksson fokuserar en semiotisk bildanalys på hur man tolkar en bild. Likt 

andra metoder för bildanalys beskriver man först bilden och analyserar sedan dess innehåll.   47

Enligt Roland Barthes finns det i semiotiken två nivåer i ett s.k. tecken (element i en bild) - 

den uppenbara betydelsen och den sekundära betydelsen. Den uppenbara betydelsen, 

denotationen, beskriver vad eller vilka tecken man ser i en bild. Den sekundära betydelsen, 

konnotationen, hämtar sin betydelse från de subjektiva associationer som väcks av tecknet.   48

 Den semiotiska bildanalysen görs alltså här i två steg. Först redogörs vilka 

denotationer som återfinns i bilden för att analysera utseendet. Denotationen blir en 

beskrivning av bildens porträtterande element (tecken). I det andra steget länkas tecknen med 

sina respektive associationer vilket alltså blir bildens konnotation. 

 Eriksson, Yvonne; Bildens tysta budskap - interaktion mellan bild och text, Stockholm; Norstedts Akademiska Förlag, 47

2009, 67-68.

 Barthes, Roland; Rhetoric of  the Image. i Image, Music, Text., 32-51, övers. Stephen Heath, London; Fontana 48

Press, 1977.
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Narrativ analys med fokus på dramatiken/berättelsen används för att peka ut på vilket sätt 

karaktären bidrar till handling - katalyserar dramatik. Alltså karaktärens narrativa funktion. 

Modellen för denna narrativa analys grundar sig i de exempel Johansson rekommenderar i sin 

bok ”Narrativ teori och metod” . Johansson menar att narrativ analys kan göras på följande 49

sätt.   50

Helhetsperspektiv med fokus på innehåll 

Helhetsperspektiv med fokus på form 

Delperspektiv med fokus på innehåll 

Delperspektiv med fokus på form 

Den narrativa analysen kommer att genomföras ur ett perspektiv som fokuserar på de scener 

där karaktären har en narrativ funktion. Analysen kommer alltså bygga på om karaktären är 

en katalysator för någonting och i så fall hur, när och för vad. Ett helhetsperspektiv lägger 

fokus vid en livsberättelse medan ett delperspektiv fokuserar på en eller flera specifika delar. 

Denna analys kräver att scenerna ställs i förhållande till helheten. Alltså kommer denna 

analysmetod att blanda helhetsperspektiv med delperspektiv. Detta är ett vanlig metod för 

narrativ analys och Johansson kommenterar att en narrativ analys sällan görs från ett renodlat 

perspektiv.  51

 Eftersom denna uppsats kommer att undersöka karaktärernas narrativa funktion måste 

begreppet definieras. När man talar om karaktärer som narrativa funktioner menar Fredrik 

Lindqvist (dramaturg och manusförfattare) att karaktärerna kan brytas ned till eller liknas vid 

spelpjäser. De finns där för att de har ett syfte för dramaturgin och är designade för ändamålet 

- deras karaktärsdrag katalyserar dramatiska vändpunkter, stora som små.  52

Denna analys och dess valda metoder är kvalitativa. Karin Widerberg (sociolog och 

genusforskare) menar att kvalitativ analys ”handlar om karaktären eller egenskaperna hos 

någonting, medan /…/ den kvantitativa forskningen primärt söker efter dess förekomst eller 

frekvens.”   Eftersom denna analys undersöker egenskaperna hos fyra Disney-skurkar  53

lämpar den sig att genomföras kvalitativt. Hade analysen sett till utseendet på alla Disney-

 Johansson; 2012.49

 Ibid, 288.50

 Ibid.51

 Lindqvist, Fredrik; Att skriva filmmanus, Stockholm; Adastra Media, 2009, 111.52

 Widerberg, Karin; Kvalitativ forskning i praktiken, 1:11, Lund; Studentlitteratur, 2002, 15.53
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skurkar hade en kvantitativ analys kanske varit aktuell, men hade isåfall blivit en bred och 

allmän analys istället för en mer djupgående. Enligt Widerberg har kvalitativ analys ingen 

användning för objektivitet, validitet eller reliabilitet, då de är begrepp som är utformade efter 

kvantitativ analysmetod. Det viktiga här är att forskaren håller sig saklig och är tillförlitlig.  54

Den kvantitativa analysmetoden har förut setts om den enda riktiga forskningsmetoden och 

har därför ett historiskt högre forskningsvärde.   55

Filmen, bilden, texten är lika för oss alla, även om vi naturligtvis kan uppfatta och 

tolka dem på olika sätt. Därför är forskaren - ”läsaren”, uttolkaren - det viktigaste 

redskapet också här (…)  56

Eftersom film är en subjektiv upplevelse är det legitimt att också undersöka de associationer 

som väcks hos ett subjekt. Semiotisk bildanalys är en metod som utgår från subjektiva 

tolkningar eftersom det är knutet till kulturella konventioner och personliga erfarenheter.   57

Material

Materialet är baserat på ett urval av fyra karaktärer från tre populära Disney-filmer 

producerade av Walt Disney Animation Studios. Anledningen till urvalet är att det finns minst 

en skurk i varje Disney-film enligt bolagets mall.  Alltså finns det för många skurkar för att 58

kunna analysera dem alla kvalitativt. Materialet är baserat på karaktärerna: Ursula från Den 

lilla sjöjungfrun , Scar från Lejonkungen  samt Hertigen av Vessleby och prins Hans från 59 60

Frost . Urvalet är utformat för att få ett så varierande material som möjligt, både 61

genremässigt och kroppsmässigt. Äldre Disney-filmer har varit aktuella för analysen men 

filmerna i urvalet har lyfts flera teoretiker och har utöver den uppmärksamheten också ett 

personligt affektionsvärde. Jag kände att det var lättare att analysera skurkar från filmer jag 

 Widerberg; 2002, 18.54

 Ibid.55

 Ibid, 17.56

 Eriksson, Yvonne och Göthlund, Anette; Möten med bilder - att tolka visuella uttryck, upplaga 2:1. Lund; 57

Studentlitteratur, 2004 (2012), 44.

 Wasko; 2001, 110-114.58

 The Little Mermaid; Ron Clements och John Musker, Walt Disney Pictures, 1989.59

 The Lion King; Roger Allers och Rob Minkoff, Walt Disney Pictures, 1994.60

 Frozen; Chris Buck och Jennifer Lee, Walt Disney Pictures, 2013.61
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redan lärt känna, därför har också filmerna ett relativt smal tidsspann. Samtliga filmer har 

också fått stort genomslag och setts av en stor publik. 

Ursula är en kvinnlig karaktär från en film som sålde bra och blev populär bland sin unga 

kvinnliga publik.  Hon är en del av urvalet eftersom hon är kvinna och har en stor 62

kroppshydda. 

Scar är ett lejon och breddar alltså urvalet eftersom han är ett antropomorft djur och 

samtidigt man. Scar är i motsats till Ursula väldigt smal. Filmen blev populär och har setts av 

dels en stor, men också en bred publik. Scar är också en av de mest omtyckta skurkarna och 

beundrare i flera internetbaserade forum för privatpersoner placerar honom ofta i topp tre 

som favorit bland Disney-skurkarna.  63

Prins Hans och hertigen av Vessleby är två karaktärer i filmen Frost. De är nödvändiga för 

analysen eftersom den som framstår som huvudskurk i berättelsens anslag (hertigen) inte 

visar sig vara den största antagonisten. Istället är den riktiga skurken det ursprungliga s.k. 

kärleksintresset (prinsen). Alltså går filmen mot ett etablerat regelverk. Frost blev också en 

publiksuccé och är idag den internationellt mest omsättande animerade långfilmen genom 

tiderna, när det kommer till försäljning av biobiljetter.  64

Val av material och tillvägagångssätt

Bildanalysen görs genom analys av stillbilder på karaktären och stillbilder på övriga 

normativa karaktärer att jämföra med. Utseendet ställs således mot normen. Den narrativa 

funktionen utgår från vad i karaktärens beteende som genererar handling. 

 Ursula kommer att jämföras med främst med Ariel, men även övriga havsfolk är 

intressanta för analysen. Ursulas narrativa funktion kommer till viss del att representeras av 

hennes muränor eftersom de lyder under henne och inte visar tecken på egen vilja. 

 Scar kommer till största delen att jämföras med Mufasa, men även Simba och övriga 

lejon i flocken är intressanta att jämföra med. 

 Wasko; 2001, 133-134.62

 Ex: Favorite Disney Villains, The Top Tens; 2015, http://www.thetoptens.com/favourite-disney-villians/ 63

(hämtad: 2015-11-02).  
   Ex: Noah McKinney; The Top 10 Greatest Disney Villains of  All Time, Moviepilot Inc., 2014, http://
moviepilot.com/posts/2277994, (hämtad 2016-01-18).

 Michaud, Chris; Disney's 'Frozen' becomes top-grossing animated film ever, Thomson Reuters, 2014-03-31, 64

http://www.reuters.com/article/2014/03/31/us-boxoffice-frozen-idUSBREA2U00N20140331, (hämtad: 
2015-11-04).
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 Prins Hans kommer främst att ställas mot prinsessan Anna och hertigen. Hertigens 

utseende kommer att ställas mot Hans och Annas. Hertigens narrativa funktion kommer, likt 

Ursula, till viss del att representeras av hans vakter, eftersom de lyder under honom och 

aldrig visar tecken på egen vilja. Annas kärleksintresse i slutet av filmen, Kristoffer, 

utelämnas för att undvika en spretig analys, men är inte irrelevant. 

 Det tas ingen hänsyn till filmernas eventuella uppföljare, musikaluppsättningar eller 

av Disney publicerad litteratur som vidgar berättelsen. Däremot kommer det till viss del att 

tas hänsyn till hur skaparna av filmen resonerade när de designade berättelsen och de valda 

karaktärerna. Filmerna ses och citeras på engelska. Hertigen - Duke of Weselton - omnämns 

dock vid sitt svenska namn för att underlätta läsningen. 

2. ANALYS 

Ursula

Följande kapitel kommer att analysera Disney-skurken Ursula från filmen Den lilla 

sjöjungfrun (1989). Filmen är inspirerad av sagan med samma namn vilken publicerades 

första gången 1837 och är författad av Hans Christian Andersen.  Berättelsen i filmen 65

handlar om den unga sjöjungfrun Ariel som blir kär i mänsklige prins Eric. För att byta sin 

fena till ett par ben för att kunna vara med honom, och trotsa sin pappa kung Triton, söker sig 

Ariel till sjöhäxan Ursula, ledsagad av Ursulas muränor. Ursula förvandlar Ariel till människa 

i utbyte mot hennes röst. För att Ariel ska få fortsätta leva som människa, måste hon dock 

uppfylla ett villkor. Om Ariel inte lyckas vinna prinsens hjärta inom tre dagar blir hon 

Ursulas egendom. Detta för att Ursula vet att Ariels pappa Triton, havets härskare, skulle 

offra sig själv för Ariel. På så vis tänker Ursula ta makten över havet. Ursula förvandlar sig 

senare i filmen till människa genom att anta Ariels skepnad och kallar sig då Vanessa. Hon 

använder Ariels röst för att förhäxa Eric till att vilja gifta sig med henne och därmed hindra 

Ariel och prinsen från att kyssa varandra. 

 Bredsdorff, Elias; Hans Christian Andersen, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/65

lång/hans-christian-andersen, hämtad 2015-10-24.
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Ursulas utseende

Utseendets denotation 

Ursula är distinkt mycket större än Ariel och övriga havsfolk. Ursula har en stor dubbelhaka 

som ger henne ett större huvud än Ariel. Ursula har också större mun än Ariel. Ursulas stora 

mun gör att hennes hörntänder syns. Ariel är överlag mycket mindre än Ursula, men Ursula 

har mindre iris och pupiller än Ariel. 

 Ursula har likt övriga sjöjungfrur en humanoid överkropp, men underkroppen består 

av svarta och mörklila bläckfisk-tentakler istället för en färgglad fiskstjärt. Ursula har lila-grå 

hud medan Ariel och övriga sjöjungfrur har beige hudfärg. 

 Ursula har vitt, kort hår i motsats till Ariel vars hår är långt, böljande och klart 

scharlakansrött. Ariel har inga synliga naglar. Ursulas naglar är långa, spetsiga och mörkröda. 

�
Ursula (med Ariel och muränorna Flotsam och Jetsam) - 
helbild (Skärmdump)

�
Ariel och Ursula - Närbild (Skärmdump)

�
Ursula målar läpparna (Skärmdump)

�
Ariels systrar och kung Triton (Skärmdump)

�
Ariel - helbild (Skärmdump)

�
Eric, Vanessa (Ursulas mänskliga form) och betjänten James
(Skärmdump)
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Ariel har lite smink medan Ursula har mycket. Ursula har både grå och blå skugga runt 

ögonen, klarröda läppar och höga ögonbryn. Ursula har en liten men krökt näsa medan Ariel 

har mer uppnäsa. 

 Ursulas mänskliga form, Vanessa, är helt lik Ariel men har mörkbrunt långt hår och 

Ursulas höga smala ögonbryn. När Vanessa sedan blir attackerad av djuren på bröllops-båten 

återfår hon Ursulas små pupiller och gör komiska ansiktsuttryck. När solen går ner har 

Vanessa också spretigt hår, stora, markerade tänder och bred käke. Hon ser inte längre ut som 

Ariel. 

Utseendets konnotation 

Att Ursula är stor och Ariel och övriga sjöjungfrur är nätta etablerar att Ariel tillhör normen 

och Ursula blir avvikande. Redan här etableras ett andragörande. Ursulas storlek i 

kombination med hennes synliga hörntänder och slingriga tentakler gör henne till ett rovdjur 

och Ariel till ett byte. Att Ariel har stora pupiller uppfattas som ett västerländskt 

skönhetsideal där stora ögon är positivt. Att Ursula då har mindre pupiller blir då något 

negativt. 

 Ursulas hudfärg upplevs kall jämfört med övriga sjöjungfrur. Den grå-lila färgen ser 

inte levande ut och kan därför förknippas med död eller annan ohälsa. Ursulas vita hår mot 

Ariels eldiga röda är en skarp kontrast. Ariel är ensam med så pass kulört hårfärg eftersom 

andra sjöjungfrur har svart, blont och brunt hår som upplevs vara naturliga. Ursulas vita hår 

vittnar också om att hon är äldre än Ariel. Att Ursulas hår också är kort och Ariels är långt 

och böljande upplevs som ett könsöverskridande drag hos Ursula. Eftersom långt hår 

associeras som klassiskt kvinnligt skönhetsideal upplevs alltså Ursula mindre kvinnlig än 

Ariel. Precis som Li-Vollmer och LaPointe observerat hos manliga skurkar  har även Ursula 66

långa mörkröda naglar, samtidigt som Ariel inte har några synliga naglar. Ursulas naglar 

associeras till klor. 

 Ursulas välsminkade ansikte påminner också om de observationer Li-Vollmer och 

LaPointe gör hos manliga skurkar . I detta fall blir sminket inte könsöverskridande, men det 67

är stor skillnad på mängden smink hos Ariel och mängden smink hos Ursula. Detta kan tolkas 

som att osminkad skönhet har högre värde än sminkad skönhet. Alternativt att Ursula inte 

 Li-Vollmer & LaPointe; 2003, 102.66

 Ibid, 98.67
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längre enligt samhället är en sexuell varelse - något som anses kvinnligt - och därför försöker 

sminka sig till att återfå en förlorad kvinnlighet. Skillnaden på Ursulas och Ariels näsor är 

intressant. Ariel har en lätt uppnäsa medan ursulas är krökt och smal. Ariels näsa liknar 

övriga karaktärers näsor och påminner om ett västerländskt skönhetsideal. Ursulas näsa 

däremot blir på något sätt en häx-näsa eller något åt det antisemitiskt karikatyra hållet. 

 Att Ursula förvandlar sig till Ariels exakta skepnad för att förföra Eric är i och med 

det intressant. Eftersom hon ändå förhäxar honom vore det inte nödvändigt att också anta 

Ariels utseende. Detta måste betyda att Ariels utseende är acceptabelt att förföra med. Ariel är 

attraktiv men det är inte Ursula och det verkar Ursula veta om. Även detta är ett tecken på att 

Ariel representerar något eftersträvansvärt och Ursula något avvikande. Under scenen där 

Djuren förhindrar bröllopet på båten återfår Vanessa vissa av Ursulas drag. Hon gör komiska 

uttryck under djurens attacker mot henne, vilka kan tolkas som ett sätt att rättfärdiga attacken. 

Djuren är på Ariels sida och måste framställas som goda. 

Ursulas narrativa funktion

(För denotation; se bilaga 1) Det etableras tidigt att Ursula hyser ett agg mot sjöjungfrurna 

och särskilt Triton. Hon är också avundsjuk på sjöjungfrurna och beklagar sig över sin 

livssituation i exil och svält. Hon har alltså redan ett motstånd och börjar planera för att ta 

över undervattensriket och blandar in Ariel i sina planer. Sättet hon involverar Ariel på är 

igenom att utnyttja henne för att komma åt Triton och ta makten från honom. Ursula utnyttjar 

Ariel genom hennes känslor för någon annan, eftersom hon erbjuder Ariel hjälp för att vara 

med Eric. Detta är tecken på dålig moral mot andra och uppfattas som egocentriskt.  

 När Ursula sedan väl träffar Ariel för att förvandla henne till människa får Ariel usla 

villkor i avtalet. Och i Ursulas trädgård finns kvidande sjögräs, som en gång varit sjöjungfrur, 

som vittnar om att avtalen sällan är i kundernas bästa intresse. Ursula har alltså tveksamma 

metoder och moral även i sin verksamhet. Faktum är att Ursula manipulerar Ariel att dels tro 

att Ursula är välmenande och att faktiskt gå med på avtalet. 

 Ursula hindrar sedan Ariel från att faktiskt uppfylla sina villkor för avtalet. Hon 

hindrar Ariel från att kyssa Eric och förhäxar också prinsen till att bli kär i Vanessa. Ursula 

verkar alltså aktivt för att förstöra Ariels liv i sin jakt på makt och visar ingen ånger. Mot 

slutet när Ariel förstått Ursulas egentliga agenda och Triton offrat sig för sin dotter har Ursula 
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inte heller något emot att döda Ariel. Att Ursula sedan dör i slutet är berättigat i filmen och 

blir därmed berättigat för tittaren. När Ursula dör blir allt sjögräs åter till sjöjungfrur. 

Sammanfattning - Ursula 

I relation till Ursulas tidiga scener är det etablerat att hon vill åt Ariel för att ta makten över 

havet från Triton. Att hon är beredd att utnyttja Ariel för ändamålet visar på hennes 

maktlystenhet. Elakheten kommer i stort från att hon inte har något emot att skada andra. 

Ursula är sarkastisk, ljuger, manipulerar och åsamkar skada - beteenden som anses onda i de 

flesta kulturer. Ursula är en drivande antagonist så till vida att berättelsen följer hennes plan 

och det är något hon också arbetar aktivt för. I slutet när allt kvidande sjögräs åter blir 

sjöjungfrur är det ett tecken på att det onda har lämnat samhället, vilket nu blir rent. Ursulas 

utseende får betydelse i berättelsen så till vida att Ursula förvandlar sig till Vanessa. Men det 

stereotypa utseendet och därmed flera drag i hennes utseende går inte att knyta till narrativet. 

Ta till exempel hennes överdrivna sminkning, det korta håret, tentaklerna och den stora 

kroppen. Alla de dragen gör inget särskilt för den narrativa funktionen hos Ursula. Dragen är 

enligt övriga karaktärer inte heller något som diskuteras utan endast hennes handlingar. 

Ursulas vita hår som ett tecken på ålder spelar förvisso roll i hennes motsättning mot Triton, 

eftersom han också har vitt hår - vilket blir ett tecken på deras gemensamma historia. Ursula 

hade kunnat se ut hur som helst och ändå klarat av att genomföra sin plan. Hennes handlingar 

räcker för att definiera henne som ond. Istället blir hon andrefierad och därmed demoniserad 

när hennes utseende polariseras mot Ariels, som representerar normen. 

Scar

Filmen Lejonkungen handlar om Simba som står på tur att bli kung över lejonen efter sin far 

Mufasa. Simba har en avundsjuk farbror, Scar, som ser den nye prinsen som ett hinder i sin 

plan att ta tronen från sin bror Mufasa. Enligt regissörerna ska filmen bland annat ha hämtat 

inspiration från pjäsen Hamlet av William Shakespeare.  Andreas Deja som designade och 68

 Medina, Victor; Q&A With The Directors Of  Disney's The Lion King!, Cinelinx - Movie News, 2011-10-03, 68

http://www.cinelinx.com/movie-news.html, (hämtad 2015-11-03).
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ledde animationen av Scar menar att han föreställde sig hur Scar var ett lejon av lägre rang än 

Mufasa. Scar fick därför mindre mat och var därför smalare än Mufasa.   69

Scars utseende

Denotation 

Scar är det enda lejonet i filmen med brun päls medan de övriga lejonen i filmen är blonda 

(lejoninnorna) eller gula (Simba och Mufasa). Scar har svart man och en svart tofs på svansen 

samt en på vardera armbåge. Mufasa och Simba har rödbrun man och tofs på svansen men 

inget extra hår på armbågarna. Scar har också mer päls under hakan - ett drag som inte 

återkommer hos något annat lejon. 

�
Scar - Närbild (Skärmdump)

�
Scar och Mufasa - Närbild (Skärmdump)

�
Mufasa och Scar - Helbild (Skärmdump)

�  
Övriga lejon (Skärmdump)

�
Scar (och Zazu) - Helbild (Skärmdump)

�
Simba (vuxen) - helbild (Skärmdump)

 The Mouse Castle Lounge, (2014 , april); Disney Animator Andreas Deja in the MCL [podcast-avsnitt], http://69

www.themousecastle.com/2014/04/disney-animator-andreas-deja-interview.html, (hämtad: 2015-10-30).
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 Scar är också det enda lejonet med gröna ögon medan de andra lejonen har blå eller 

röda ögon. Förutom det har Scar också mindre pupiller än övriga lejon i filmen, något som 

också syntes hos Ursula. 

 Precis som Li-Vollmer och LaPointe observerat har Scar dels sminkade ansiktsdrag 

(höga ögonbryn och ögonskugga) och att Scar är smalare i ansiktet och kroppen än andra 

porträtterade lejon, framför allt Mufasa.  Mufasa har i motsats till Scar en mer fyrkantig 70

fysik, medan Scar är spetsigare. Mufasa har bredare ben och bröstkorg och har överlag en 

kraftigare kropp, medan Scar är mer finlemmad. De två lejonen rör sig också olika. Mufasa 

har ett stelare, uppsträckt och muskelbaserat rörelsemönster medan Scars sätt att röra sig på 

är vridande, böjande och senigare. Scar smyger och böjer på ryggen eller har en lätt 

svankande rygg.  

Scars nos är solitt svart och har spetsiga, tydliga näsvingar medan resten av lejonflocken har 

en bred brun eller rosa nos likt Mufasa och Simba. Scars näsa har också en tydlig böj ovanpå 

där Mufasas istället slutar nedåt. 

 Det första som visas av Scar i filmen är hans tass med blottade klor. Precis som Li-

Vollmer och LaPointe kommit fram till  har Scar alltid sina klor blottade. Scar har också ett 71

ärr över sitt vänstra öga. 

Konnotation 

Scars mörka päls står i stark kontrast mot de övriga lejonen, som samtliga är ljusa. Detta är 

alltså ett tydligt urskiljande drag som märker ut Scar från de andra lejonen. Scars svarta man 

är också tydligt utmärkande mot Simba och Mufasa vars manar är röda. Scar är alltså inte 

som de andra - han är familjens s.k. svarta får. 

 På en konnotativ nivå framstår Mufasas breda bröstkorg och stolta hållning som en 

förmedlare av styrka, mod och ära. Hela utseendet hos Mufasa kommer därmed att förmedla 

en slags ridderlighet. Här kan också vägas in Li-Vollmer och LaPointes observation kring 

Mufasas man som associerar till en hjälm medan Scars man är mer böljande och flyktig.  72

Mufasas starka utseende står i skarp kontrast till Scars då denna smala och mer kutryggiga 

(alternerande svankryggade) gestalt i jämförelse framstår som avvikande och som Mufasas 

 Li-Vollmer ch LaPointe, 2003, 9870

 Ibid, 10271

 Ibid, 100-101.72
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motsats. Scars böljande, seniga rörelsemönster får honom också att verka mer flyktig, 

slingrande och lömsk. Scars svankande blir en feminin kroppshållning, vilket Li-Vollmer och 

LaPointe också observerat.  73

 Färgen på Scars ögon är kraftigt avvikande från de övriga lejonen, de lime-gröna 

ögonen lyser nästan, vilket upplevs som onaturligt och närmast giftigt. Scars nos är också 

väldigt olika dem hos övriga lejon. Den är inte rund utan har väldigt vassa drag. Nästan så att 

den liknar ett vapen. Att Scars näsa är böjd till skillnad från andra lejons blir, likt Ursula, ett 

drag som associeras till antisemitiska karikatyrer. 

 Att Scars tass med blottade klor är det första vi ser av honom etablerar hans 

våldsamhet. Att han sedan ständigt har klorna framme medan övriga lejon inte har det pekar 

också ut Scar som annorlunda och möjligtvis våldsam. Ärret över ögat är ett tecken på att han 

deltagit i våldsamheter tidigare. 

  

Scars narrativa funktion

(För denotation; se bilaga 2) I början av filmen sörjer Scar det faktum att han inte kommer få 

bli kung, samtidigt som han leker med ett byte likt en katt. Han är avundsjuk på sin bror 

Mufasa. Scars personlighet jämförs ofta med Mufasas genom filmen. Scar visar också en 

påklistrad respekt för sin bror, för att sedan både hota honom och planera att mörda honom.  

 Scar är också avundsjuk på Simba som tagit hans plats i tronföljden och därmed 

konkurrerar om makten. Scar ställer sig in hos Simba som ser upp till Scar. Scar manipulerar 

också Simba att göra saker som försätter Simba i fara, för att passivt döda honom. Scar 

önskar att både skada Simba och utnyttja honom för att skada Mufasa. 

 När sedan Scar mördat Mufasa manipulerar han Simba att tro att han är att skylla för 

Mufasas död. Scar får således Simba att lämna lejonriket i en slags exil. Scar skickar också 

hyenor efter Simba för att döda även honom (men de misslyckas). Efteråt ljuger Scar för 

resten av lejonflocken om Mufasas och Simbas öden och tar tronen ”with a heavy heart” .  74

 Det visas sedan hur Scar inte är en bra kung. Han är inte renlig och framför allt hans 

sätt att styra jämförs med Mufasa, inte bara av lejoninnorna och hovmästaren Zazu, utan 

också av hyenorna. Detta reagerar Scar starkt på och ger också utlopp för sitt raseri. 

 Li-Vollmer & LaPointe; 2003, 100-10173

 The Lion King, 0.40.32.74
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 När Simba som vuxen återvänder till lejonklippan får han se hur illa Scar behandlat 

sin position som kung. Landet är dött och Simba får se Scar slå Zarabi - Simbas mor - något 

som i dagens västerländska kultur ses som moraliskt tveksamt. När Simba uppenbarar sig 

försöker Scar åter vinna hans sympati och förtroende. Scar får också Simba att erkänna sig 

skyldig till Mufasas död. När inte lejoninnorna reagerar som Scar vill tar han saken i egna 

händer. Just innan han tänker döda Simba så berättar han sanningen om Mufasas död - något 

som upplevs som skadeglädje. Simba får Scar att erkänna inför alla och slaget mellan hyenor 

och lejoninnor bryter ut. 

 Scar försöker sedan smita från kriget, vilket uppfattas som fegt. Simba avbryter hans 

flyktförsök och Scar börjar nu skylla allt på hyenorna. Simba har nu förstått hur Scar har 

manipulerat och ljugit för honom och tror honom inte längre. Scar går med på att förvisas 

men sparkar glödande kol i Simbas ansikte och attackerar. Scar fuskar och även detta pekar 

på hans ohederlighet. Sedan dödas Scar av hyenorna som hörde hans beskyllningar. 

Sammanfattning - Scar

Scar ljuger ständigt för att ta sig ur olika situationer och för att ställa sig in hos andra. Scar 

manipulerar bland annat Simba. Han utsätter sin bror och brorson för fara och försöker både 

aktivt och passivt att döda dem vilket är ett tydligt tecken på hans maktlystenhet och ondska. 

Scar vill bli kung över lejonriket men verkar sedan inte veta hur man styr ett rike. Han vill 

alltså ha makten för maktens skull. Att Scar leker med maten och är ostädad tolkas som att 

Scar därav är primitiv och djurisk eller ociviliserad. När väl Scar försvinner från lejonklippan 

(förvisas av Simba och attackeras av hyenorna) återställs ordningen, landet grönskar och 

djuren återvänder - även här försvinner det giftiga från samhället tillsammans med det onda.  

 Scar upplevs överlag som ohederlig eller ryggradslös. Scar jämförs ofta med Mufasa 

vilket ger bilden av att han ständigt stått i skuggan av sin bror. Det är dock aldrig hans 

utseende som karaktärerna ställt i jämförelse utan endast hans sätt att vara. Scar blir 

motsatsen till ridderlige Mufasa utseendemässigt, men också i sitt beteende då han bland 

annat slår en lejoninna och fuskar i strid.  

 Hade Scar kunnat utföra allt detta med samma mål fast se ut och bete sig mer som de 

andra lejonen? Ja, det hade han kunnat, eftersom Scars utseende aldrig har någon narrativ 

funktion. Filmen följer en tidsram som visar Scars väg till tronen vilket gör honom till en 
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aktiv och drivande antagonist. Samtidigt måste vi titta på protagonisten Simba som hjälte. 

Vad är det som gör honom till hjälte? Jo, det faktum att han blir den naturlige fienden till 

skurken Scar.  

Prins Hans och hertigen av Vessleby

Prins Hans och hertigen av Vessleby är båda karaktärer från Disney-filmen Frost. 

Filmen är inspirerad av sagan Snödrottningen av H.C. Andersen.  Berättelsen handlar om 75

prinsessorna Anna och Elsa. Elsa har en kraft som gör at hon kan kontrollera is och snö. 

 Elsa är äldst och kröns till drottning på sin myndighetsdag. Till kröningen kommer 

bl.a hertigen av Vessleby och prins Hans. Anna och Hans finner varandra och beslutar sig för 

att gifta sig. Elsa tillåter det inte eftersom de just träffats. Anna och Elsa börjar en hetsig 

diskussion. Detta frammanar Elsas krafter av misstag och människorna i staden chockeras av 

häxkonsterna. Elsa flyr upp till fjällen för att fortsätta sitt liv i ensamhet. Den dramatiska 

berättelsen handlar om hur Anna måste hämta tillbaka Elsa och häva hennes förtrollning som 

av misstag har fryst kungariket. 

Hertigens utseende

�
Hertigen - Närbild (Skärmdump)

�
Hertigen - Helbild (Skärmdump)

 Holden, Stephen; From the Heat of  Royal Passion, Poof ! It’s Permafrost - Disney’s ‘Frozen,’ a Makeover of  75

‘The Snow Queen’, The New York Times, 2013-11-26, http://www.nytimes.com, (hämtad: 2016-01-06).
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Denotation 

Hertigen är kortare än de andra vuxna karaktärerna. Han är smal i kroppen och har en 

rakryggad hållning. Han är något oproportionerlig med smal underkropp och bredare axlar. 

Hertigen växlar mellan att vara rakryggad med höjt huvud till att vara hukande. Hans huvud 

är bredare än vad det är högt och har ingen markerad haka. Hertigens hår är grå/vitt och 

kammat bakåt och han har en stor grå/vit mustasch. Han har toupé. Hans näsa är bred, lång 

och spetsig och han har rynkor i pannan och på sina rosiga kinder. Han har ett par runda 

glasögon som förstorar hans ögon. Han har tunn, blå iris och stora pupiller. 

Han har en svart uniformsjacka med detaljer av guld och förgyllda axelstycken. Kläderna är 

dekorerade med ordnar och medaljer. Byxorna är mörkgrå. Han har höga svarta stövlar och 

vita handskar. Han porträtteras oftast tillsammans med sina två vakter. 

Konnotation 

Att hertigen är kort upplevs tidigt som ett sätt att porträttera honom som löjlig eller 

förminskad, eventuellt gammal. Det är också ett sätt att peka ut honom som annorlunda. 

Hertigens kroppsform är (i motsats till Hans) väldigt smal vilket kan associeras som att han är 

en diplomat, han är ingen man som arbetar med kroppen. Även hertigen som rakryggad och 

med höjt huvud upplevs som näsvishet. Denna hållning blir ett sätt för honom påstå en slags 

överlägsenhet. Han är en aristokrat. Hertigens hår och mustasch vittnar om att han är äldre. 

Den stora mustaschen gör att han ser liten ut i jämförelse. Åldern verkar ha tagit ut sin rätt 

och han bär toupé - något som prinsessorna skrattar åt när det uppdagas. Toupén kan tolkas 

som att hertigen är fåfäng, eftersom han bryr sig om sitt yttre. Hertigens stora och spetsiga 

näsa är också ett utmärkande drag sett till de övriga huvudkaraktärerna, varpå han ser 

annorlunda ut. Den för också tankarna till antisemitiska karikatyrer. Hertigen har också 

�
Hertigen med sina lakejer. (Skärmdump) �

Prinsessorna skrattar åt hertigens toupé. (Skärmdump)
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mörka kläder, särskilt jämfört med Hans som har ljusa. De mörka färgerna har hos Ursula och 

Scar symboliserat ondska och får här samma effekt.  

Hans utseende

Denotation 

Hans har rött hår och fräknar likt Anna. Faktum är att de delar båda liknande livsberättelser 

med äldre syskon som upplevs som mer viktiga. Han har polisonger. Hans huvud är avlångt 

jämfört med hertigens och han har en tydlig haka. Hans ögon är gul/gröna. Hans har en 

trekantig och rakryggad fysik. När han presenteras har han vit frack med mörkgröna och 

svarta detaljer. Under det har han en blå skjorta och blå väst samt blå byxor. Runt halsen har 

han en lila kravatt. Även Hans har höga svarta stövlar och vita handskar.  

Hans porträtteras med ytterligare två utstyrslar. Under Elsas kröning med efterföljande fest 

har han en vit frack med guld-detaljer, en vit skjorta med vit kravatt, en röd/gul väst och vita 

byxor. När det blir kallare har han en blå-grå viktoriansk kappa, vilken han har i större delen 

av filmen. Det enda beständiga är de höga svarta stövlarna och de vita handskarna. 

�
Hans - närbild (Skärmdump)

�
Hans (i grå kappa) och hertigen (Skärmdump)

�
Anna och Hans på kröningsfesten (Skärmdump)

�
Hans - halvbild (Skärmdump)
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Hans är lika lång som övriga män i filmen. Han har, likt övriga män i filmen, en mindre näsa 

än hertigen. Hans är ung jämfört med hertigen på grund av sitt röda hår mot hertigens vita. 

Konnotation 

Hans är lik Anna för att de ska kunna bli kära i varandra. Hans markerade haka i kontrast till 

hertigens kan tolkas som ett maskulint drag hos Hans. Enligt Li-Vollmer och LaPointes studie 

är detta ett maskulint drag hos en hjälte.  Hans hållning är rakryggad men upplevs inte löjlig 76

som hos hertigen. De ljusa och färgglada kläderna ställs mot hertigens mörka och upplevs 

som ett tecken på ljus och därmed godhet. Att Hans byter kläder skulle kunna uppfattas som 

fåfänga men upplevs istället som att han är praktisk. Särskilt eftersom han bär den grå kappan 

när det är kallt och inte heller skyltar med några ordnar eller medaljer. Jämför man med 

hertigen som inte byter kläder så upplevs hertigen opraktisk. Kort sagt har Hans maskulina 

drag som vanligtvis förekommer hos Disney-hjältar. Hans blir därmed utseendemässigt en 

typisk Disney-prins och hjälte. Hans är också en del av vi. Till exempel är han lika lång som 

övriga män i filmen medan hertigen är mycket kortare. Hans är alltså en del av normen och 

inte avvikande. Även hans näsa tillhör normen och upplevs europeisk/skandinavisk bredvid 

hertigens stora näsa. Att Hans är yngre än hertigen säger att åldrande är negativt. 

Hertigens narrativa funktion

(För denotation; se bilaga 3) Hertigen etableras tidigt med att han har en underliggande 

agenda mot Arendelle. Han säger uttryckligen hur han vill exploatera landets rikedomar. 

Alltså har hertigen ohederliga intentioner med landet. Hertigen är i början löjlig och artig 

men stundtals otrevlig eller påträngande. När prinsessorna skrattar åt hans toupé blir han 

förlöjligad inför åskådaren.  

 När Elsas krafter avslöjas är hertigen tidig med att visa rädsla och etablera en 

misstänksamhet mot henne som leder till att han anklagar henne för häxeri och kallar henne 

för monster. Detta leder till att han skrämmer Arendelles befolkning och att Elsa sen av rädsla 

springer upp bland fjällen. Hertigen talar därefter om Elsa som någon som ska förgöra alla i 

staden  - alltså att hon är ond.  

 Li-Vollmer & LaPointe; 2003, 97-98.76
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 Hertigen protesterar sedan när Hans tar hand om stadens befolkning med att dela ut 

förnödenheter. Hertigen anser att förnödenheterna är handelsvaror och han upplevs därför 

materialistisk. Hertigen börjar också inför Hans att anklaga Anna för att konspirera med Elsa. 

När Hans sedan sätter ihop en grupp frivilliga att hitta Anna i fjällen skickar hertigen med 

sina personliga vakter med ordern att de ska döda Elsa, vilket de också försöker göra, utan 

protest. 

 När sedan Anna meddelas död av prinsen mjuknar hertigen men han hyser fortfarande 

ett agg mot Elsa och vänder aristokratin mot henne. I slutet skickas han hem med tvång och 

med budskapet att hans stad inte längre får handla med Arendelle. Även om hertigen själv 

insett att han handlat av rädsla.  

Sammanfattning - Hertigen

Hertigen förlöjligas på flera sätt i filmen. Först genom sin korta längd, sedan sin fåfänga och 

sedan sitt sätt att dansa på. Han förlöjligas också uttryckligen av Anna två gånger. Han blir 

alltså en komisk karaktär. Hertigen blir en något drivande antagonist så till vida att han 

skrämmer befolkningen så att Elsa springer upp i fjällen från första början. Han skickar också 

sina lakejer för att mörda henne och får mot slutet de övriga delegaterna att se Elsa som 

farlig. Han är dock aldrig den aktiva antagonisten i dramat och katalyserar endast attityder 

mot Elsa. Han utför inte heller sina handlingar för att han har någon relaterande 

underliggande vilja utan för att han fryser och är trångsynt. Han förkroppsligar en häx-jakts 

attityd. Han uttrycker förvisso hur han vill utarma kungariket och bli rik på det, men det är 

aldrig något han agerar efter. Hertigens utseende har alltså inte någon betydelse för narrativet, 

utan endast för den dramatiska effekten att man introducerat honom som skurk och därmed 

driver med publikens föreställningar. Hertigens utseende är alltså till viss del designat för att 

verka skurkaktig.  

 När hertigen sedan blir hemskickad i slutet görs det dock väldigt hänsynslöst, han får 

ingen chans att förklara att han handlade av rädsla medan Hans var maktlysten. Detta pekar 

på att det diegetiska samhället fortfarande ser honom som skurk vilket får honom att ses som 

skurk även av publiken. 
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Hans narrativa funktion

(För denotation; se bilaga 3) Hans etableras som Annas kärleksintresse. Anna faller 

uttryckligen för hans utseende men även hans charm. De umgås sedan på kröningsfesten, 

inser att de har mycket gemensamt och innan kvällen är över har han friat och hon svarat ja. 

Efter det följer han Anna och hennes intressen. Han oroar sig också för hennes säkerhet när 

hon ska hitta Elsa. 

 Hans tar på sig plikten att skydda landet och gör så genom att dela ut förnödenheter 

till befolkningen. När hertigen protesterar mot välgörenheten, och anklagar prinsessorna, 

argumenterar Hans emot och anklagar hertigen för förräderi. När Annas häst kommer tillbaka 

från fjällen tvekar han inte att ge sig ut med en grupp frivilliga att hitta henne. 

När gruppen sedan når Elsas is-palats påtalar Hans att de inte ska skada Elsa. Han räddar 

henne också från hertigens lakejer. När Elsa sedan fängslats säger han till henne att han ska 

försöka få henne frigiven. 

 Därefter, när Anna kommit tillbaka till slottet på väg att förvandlas till is, förstår Hans 

att han kan rädda henne från att förvandlas. Istället avslöjar han att hans plan från början varit 

att ta över Arendelle. Hans sviker alltså Anna och han blir en antagonist som varit passiv fram 

till nu. Hans lämnar sedan Anna till att frysa ihjäl i rummet. Han meddelar direkt därefter 

Annas död till de utländska delegaterna och ljuger om att han och Anna ska ha hunnit gifta 

sig. Han åtalar Elsa som skyldig och dömmer även henne till döden. Att döda prinsessorna är 

därefter det han eftersträvar. När hans planer sedan inte går i lås och prinsessorna överlever 

får han ett hårt slag i ansiktet av Anna. Något som rättfärdigas av att den diegetiska publiken 

jublar åt det. Han skickas sedan hem till sitt land i skepps-arresten. 

Sammanfattning - Hans

Hans etableras alltså som en god person - en riktig Disney-prins. Anna säger uttryckligen hur 

bra han ser ut och genom filmen är han trevlig, artig och står på prinsessornas sida i alla 

argumentationer med hertigen. Han är också lik Anna, både till utseende och livserfarenheter. 

Utöver det är han också mer lik andra karaktärer i filmen till skillnad från hertigen, som 

exempelvis är kortare än någon annan. Detta etablerar Hans som en del av ett vi. Hans är 

ingen aktiv antagonist, han är snarare väldigt passiv fram till slutet och låter protagonisterna 

leda handlingen. Han säger också uttryckligen i svek-scenen hur lite han behövt göra. Men 
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eftersom den egentliga aktiva antagonisten i berättelsen är Elsas krafter och hertigen inte har 

någon egentlig vilja blir Hans filmens skurk.  

 Hans utseende har dock likt hertigen inte heller någon större narrativ funktion utan 

har endast en dramatisk effekt på publiken. Genom filmen uppfattas till största delen Hans 

beteende som gott och att han står på hjältinnan Annas sida. Utseendet är alltså till för att 

driva med publikens föreställningar. När han sedan levererat sitt stora svek ändras publikens 

inställning mot honom och han är nu den stora skurken. I scenen efter sveket sitter Hans och 

ljuger om att Anna dött och hertigen visar medkänsla för Anna. Direkt etableras det att de 

moraliskt sett bytt sida. Hans står i slutet som etablerad skurk och får ett hårt slag i ansiktet 

av Anna, vilket får komisk effekt och etableras som något positivt av åskådarna som skrattar 

och applåderar. Annas våld är alltså rättfärdigat utan protest, för att Hans nu är ond. Både 

Hans och hertigen skickas sedan från landet - det onda försvinner. 

Samtidigt som Disney använt typiska utseenden tillåter de här att karaktärerna i filmen blir 

mindre svart/vita utan snarare mer grå. Dock ses Anna fortfarande som endast god. 

  

3. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

Slutsats
Genom analysen har det kunnat fastställas att ja, Disney har genom åren haft en tendens att 

andrefiera sina skurkar. Ett typiskt skurkaktigt utseende är mörka kläder eller liknande och ett 

säreget utseende som ställs mot filmernas hjältar och övriga samhälle och avviker därmed 

från normen. Denna problematik pekar Wasko på när hon beskriver hur Ursula ur 

forskningssynpunkt ställts mot Ariel ur ett skönhetsperspektiv  eller att hjältar vanligtvis är 77

vackra och skurkar fula . Ward för i sin retoriska analys av Lejonkungen också fram delar av 78

den kritik som riktats mot Lejonkungen där man observerat hur Scar utmålas på flera 

andrefierande sätt.   79

 Hertigen av Vessleby verkar följa den mall som Li-Vollmer och LaPointe visar på i sin 

analys av tidigare tecknade skurkar. Han har en högfärdig hållning  och använder händerna 80

 Wasko; 2001, 135.77

 Ibid, 113-115.78

 Ward; 2002, 11.79

 Li-Vollmer & LaPointe; 2003, 100-101.80
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mycket.  Han är fåfäng, opraktisk och feminin. Hertigen har dock inte samma sorts 81

sminkade ansikte som många andra manliga tecknade skurkar.  Det faktum att Hertigen 82

antar ett särskilt utseende för att etableras som skurk-schablon visar att det finns ett särskilt 

skurk-utseende. Detta visar alltså att det finns en etablerad stereotyp för hur skurkar är. Precis 

som Hall menar att typisering och stereotypisering går till  så har man alltså gett Ursula, 83

Scar och Hertigen liknande och därmed typiska skurk-drag.  

 Det finns ett antal denotationer som stämmer överens skurkarna emellan, vilka är de 

kan beskrivas som mörka, att de har ett särpräglat utseende både i ansiktet eller i hela sin 

kroppsform. Scar och hertigen är smala och Ursula är tjock. De har alla tre krökta näsor och 

från normen avvikande ögon. På en konnotativ nivå upplevs Scar och hertigen som fåfänga 

och därmed omanliga, medan Ursula uppfattas som okvinnlig igenom sitt korta hår och en 

överdriven sminkning. De tres näsor för också associationer till antisemitiska karikatyrer.  

 De tre avviker avviker alltså från en västerländsk skönhetsnorm. Att Hans då inte 

delar de dragen visar på att han placeras i en västerländsk skönhetsnorm. Något som Anna 

också kommenterar och faller för. Hans utseendemässiga konnotationer förmedlar något 

annat än hans egentliga karaktär. Han har onda planer men det syns inte utåt, till skillnad från 

de andra karaktärerna. Anna läser alltså likt publiken av Hans utseende före hans inre. 

Sammanfattningsvis andrefieras de olika skurkarna på bland annat följande sätt. Ursula är 

tjock med lila hud och svarta tentakler. Hon är översminkad och har kort, icke-feminint hår. 

Scar är smal och mörk med konstig ögonfärg och långa klor. Han har också feminina drag i 

form kosmetika och feminina former. Hertigen är kort med mörka kläder och framställs som 

löjlig och högfärdig. Hans däremot har ett normativt utseende och uppfattas som en prins. 

Forskningen om den brottsliga människan  stämmer alltså inte på Hans då hans yttre inte 84

speglar det inre. 

Men det som gör en skurk borde vara en karaktärs ondska före dess utseende. Här måste tas i 

akt att dessa utseenden inte är någon slump utan är helt skapade av tecknare och animatörer. 

Man har alltså inte varit kritiskt i sin avbildning av skurkar som fula eller som andrefierade. 

 Li-Vollmer & LaPointe; 2003, 102.81

 Ibid, 98.82

 Hall; 1997, 257-258.83

 Eco; 2008, 261.84
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Det inledande citatet av Andreas Deja, som menar att skurkar är roligare att teckna eftersom 

man får vara så pass extrem och vackra karaktärer är svåra,  pekar på en problematisk 85

ignorans hos animatören. Eller är det inte ignorans utan följer tecknaren publikens 

förväntningar? 

  Är detta en rest av 1800-talets forskning om förbrytarmänniskan där utseendet 

speglade moralen hos en person? Att de skurkaktiga skurkarna får en näsa som kan associeras 

till främlingsfientliga karikatyrer visar på att det finns ett utseende man traditionellt 

associerar till ondska, precis som Eco pekar på när han beskriver ”den brottsliga 

människan”.  Att det onda utseendet fortfarande kan associeras till antisemitiska karikatyrer 86

är problematiskt. Eco beskriver hur ”Den fule juden” under en lång historisk tid varit 

synonymt vid onska.  Kan det vara en djupt rotad inställning inom en berättarkultur som 87

Johansson beskriver?  Alltså ett sätt att visa hur någon inte är som oss genom att ge denne 88

extrema utseenden och beteenden.  Sagor, som ju Disney-filmer ofta är, har genom tiderna 89

används för att moralisera en grupp.   90

 Uppenbarligen går inställningen till en skurks utseende att förändra. Ett tydligt tecken 

på det är hur Hans uppfattas efter sitt svek mot Anna. Där har Hans handlingar fått större 

betydelse för hans person än hans utseende. 

I analysen syns att alla fyra skurkar på något sätt tycker synd om sig själva. Ursula är utstött 

och svälter och längtar tillbaka till livet i slottet. Scar får sämre placering i tronföljden fast 

han vill bli kung. Hans har för många syskon och kommer således aldrig få makten i arv. 

Hertigen fryser och känner sig hotad av Elsa. Alltså är denna typ av karaktärsdrag 

återkommande hos skurkar. Något annat som dessa fyra har gemensamt är hur samtliga 

önskar livet ur andra. Ursula försöker döda både Eric och Ariel. Scar dödar Mufasa och 

beordrar att Simba dödas. Hans lämnar Anna att dö och manipulerar det utländska rådet med 

en lögn för att slutligt rättfärdiga en avrättning av Elsa. Hertigen beordrar sina lakejer att 

 The Mouse Castle Lounge (2014 , april); Disney Animator Andreas Deja in the MCL [podcast-avsnitt], http://85

www.themousecastle.com/2014/04/disney-animator-andreas-deja-interview.html, (hämtad: 2015-10-30).
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avsluta vintern vilket endast kan tolkas som att han vill att de dödar Elsa. Eftersom lakejerna 

sedan också försöker döda henne styrker det faktumet att han önskar henne död.  

I slutet avlägsnas alla fyra också från sina respektive samhällen, så som Hall beskriver att 

stereotyper måste hållas på avstånd för att behålla en kulturs renhet.  Detta blir alltså ett 91

tydligt tecken på hur alla fyra slutar som stereotyper för ondska. 

 Alla skurkar utom hertigen ljuger och ställer sig in hos hjälten/hjältinnan. De 

manipulerar alltså sin omgivning till sin fördel. Hertigen skrämmer upp sin omgivning. Hans, 

Ursula och Scar är alla tre ute efter makt. Skillnaden dem emellan är att Ursula och Scar 

etablerar sin maktlystenhet tidigt medan Hans avslöjar sin plan i slutet av filmen när publiken 

dittills har sett honom som god. 

  

Vad som skiljer dessa skurkar åt är deras narrativa funktion. Hans är en nästan helt passiv 

antagonist. Han låter prinsessorna vara aktiva hjältinnor och förstöra för sig själva. Hertigen 

försöker mörda Elsa genom sina lakejer men saknar egentlig vilja. Rädsla är en känsla och 

ingen fullkomlig vilja.  

 Ursula och Scar däremot är båda de mest aktiva karaktärerna i sina respektive 

draman. Det är på grund av dem som hjälten får kämpa. Ursula tvingar in Ariel som en 

spelpjäs i ett maktspel om havet och Scar ser till att mörda Mufasa och förstöra Simbas 

tillvaro. Ariel är inte den aktiva protagonisten i sin berättelse eftersom hon aldrig ändrar 

inställning till något eller agerar aktivt efter sin vilja att vara med prinsen. Simba förändras så 

till vida att han inte längre flyr sitt förflutna och går med på att bli kung men hans allmänna 

inställning förändras inte. Han har inte heller en tydligt definierad vilja. Han är alltså ingen 

aktiv protagonist utan låter saker hända honom.  

Utseendet som narrativ funktion

Ursula och Scar behöver som tidigare nämnt inte se ut som de gör för sin narrativa funktion. 

Deras handlingar räcker för att peka på deras ondska. Ändå använder man ett särskilt 

utseende för att på något sätt förstärka denna ondska, när den redan är så tydlig. Man kan 

dock fråga sig om karaktärerna blir onda på grund av sitt utseende. Men Hans motbevisar 

även detta då han tydligt blivit ond trots sitt normativa och västerländskt vackra utseende. Det 

 Hall; 1997, 258.91
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gläder alltså ändå att man inte lämnat hela ondskan att bero på utseendet.  

 Att utseendet också gör skurkarna till stereotyper gör det problematiskt. Det starkaste 

beviset är prins Hans. Hans upplevs som god under större delen av filmen och är en del av 

filmens vi men visar sig ha varit en passiv antagonist hela tiden. Behovet för publiken att 

peka ut en skurk gör att hertigen används som skurk-schablon att fästa misstankar på. Det 

som dock gör Frost problematisk är det tydliga sättet de faktiskt skiljer på hertigen och Hans 

utseendemässigt. Hertigen ska uppfattas som ond och får därför ett stereotypt utseende. 

Något han hade klarat sig utan, rent berättartekniskt.  

 Samtidigt bjuder Disney in till diskussion kring publikens föreställningar och idéer 

om skurkens roll och utseende. Frost och dess framgång visar att Disney kan vara beredda på 

att lägga mer energi på att utforma mer mångfacetterade skurkar med mer tanke bakom än att 

de tillåts vara fula. Hur det blir får tiden utläsa. Förhoppningsvis fortsätter Disney och 

filmbranschen överlag på samma spår och förfinar sina grå karaktärer. 

Slutord och Disneyfilm som barnkultur

Det har uppenbarligen hänt något tidsmässigt mellan dessa filmer. Det är nästan 20 år mellan 

Lejonkungen och Frost så det bör förväntas förändringar till det bättre, och förhoppningsvis 

kommer denna trend att fortsätta. För en manusförfattare anser jag att det är viktigt att tänka 

över hur man porträtterar karaktärer som endast onda eller goda. Detta kanske är extra 

känsligt för barnfilm om man ser till den studie jag refererade till i början av Hesse och 

Mack. Studien i vilken man tydligt såg hur barn refererade till TV och film när de skulle 

beskriva ondska och dess utseende.  Barn lär sig alltså av vad de ser och som det sett ut fram 92

till nu har man kopplat samman den onda karaktärens beteende med ett fult utseende. Att lära 

ut detta till barn blir alltså problematiskt eftersom et bland annat lär ut att icke-normativa 

utseenden är negativa. Även det faktum att det onda utseendet bär på xenofoba-drag visar på 

att de tankar som får människor att se skillnad på varandra lever kvar och förs vidare i barn-

underhållning. 

 Det är inte rättvist att göra dramatik för barn så pass svart-vit och förenklad. Vill man 

inte engagera sina tittare? När skurken utmålats så pass utseendemässigt avvikande skriver 

man publiken på näsan samtidigt som man upprätthåller stereotyper. Det gick att etablera 

 Hesse och Mack; 1991, 132.92
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Hans som skurk i Frost enbart genom hans handlingar. Jag kan tycka att det blir intressantare 

när skurkarna är mer grå, om inte mer pedagogiskt. Kan man i detta fall lära barn att en 

karaktärs utseende inte är något att gå på för att avgöra någons moral? Bara för att en karaktär 

beter sig dumt i vissa avseenden behöver det inte säga något om dennes hela karaktär. Såklart 

gäller detta för vuxna också, men för en vuxen publik finns redan filmer med gråare och 

därmed balanserade karaktärer.  

 Det är viktigt att ha detta kritiska perspektiv på sig själv som filmskapare, inte bara 

för att sluta återskapa stereotypa karaktärer utan kanske också för att skapa en icke-stereotyp 

dramatik som kan ge ett drama ett filosofiskt mervärde. Eller kanske låta grå karaktärer få nå 

en punkt där de måste välja sida, vilket kan bli en stark scen och/eller karaktärsutveckling. 

Jag skulle vilja se fler kritiska analyser av Disneys filmer i framtiden. Något jag sett i denna 

analys är hur hjältar kan bli problematiska för att deras skurkar är det och tvärt om. Det är 

något som kan vara intressant att analysera. Särskilt eftersom Disney är en sådan stor influens 

inom animerad familjefilm bör de alltid undersökas och ifrågasättas. Pixar-studion som ägs 

av Disney verkar på senare tid ha insett att ett barnvänligt drama inte ens behöver en konflikt 

där traditionellt ont står mot traditionellt gott, så kanske står branschen inför en förändring på 

synen för vad barn-film behöver. Är Frost början på något nytt där man vill undvika att 

reproducera stereotyper eller blir filmen undantaget som bekräftar regeln?  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5. BILAGOR

Bilaga 1)
1 Ursula övervakar Ariel och äter levande räkor. Ursula beklagar sig över sin 

livssituation, alltså att hon är avundsjuk på sjöjungfrurna som bor i palatset. Det 
etableras att hon också bott där men blivit bannlyst av någon anledning. Hon 
beklagar sig över att hon svälter. Ursula formulerar sin plan att ta makten från Triton, 
i vilken Ariel är en viktig del.

Presentation

2 Ursula övervakar Ariel och skrattar åt det faktum att Ariel blivit kär i en mänsklig 
prins. Hon fortsätter att utforma sina planer och spekulerar i hur Ariel skulle passa i 
hennes trädgård som består av kvidande sjögräs.

Fördjupning

3 Ariel träffar Ursula för första gången i Ursulas hem.
- Ursula ställer sig in hos Ariel. Hon menar att hon lagt häxeriet bakom sig och nu 

hjälper folk med problem. Som att hon bedriver en slags välgörenhetsorganisation. 
Hon talar om sig själv som ett helgon. Det uppdagas att sjögräset är f.d. 
sjöjungfrur som tidigare sökt Ursulas hjälp men inte klarat av att betala för sig. Hon 
ljuger för att vinna Ariels förtroende. 

- Hon pratar om Ariels röst om något oviktigt och obetydligt i sammanhanget, fast 
det i själva verket är just den som Eric känner igen Ariel på. Hon manipulerar alltså 
Ariel till sin egen fördel och Ariels nackdel.

- Ursula har små djur fångade i burkar som hon använder i sin trollformel.
- Hon skrattar när Ariels förvandling till människa är fullbordad och Ariel måste 

simma upp till ytan för att hämta luft. 

Narrativ 
funktion och 
fördjupning

4 Ursulas muränor har precis hindrat Ariel från att kyssa Eric och därmed lyckas med 
sitt uppdrag.
Ursula blir förbannad över att det går för bra för Ariel och blandar ihop en brygd för 
att förvandla sig själv till människa.

Narrativ 
funktion

5 Eric blickar upp mot Ariels fönster och tittar sedan ut över havet, uppgiven över att 
han aldrig ska få hitta den rätta. Men han släpper taget om sin dröm-flicka. Då 
kommer Ursula gående längs stranden i sin mänskliga skepnad (Vanessa) med 
Ariels röst sjungandes från sitt halsband - rösten som Eric letat efter. Eric förhäxas.

Narrativ 
funktion

6 Morgonen efter har Vanessa sett till att hon och Eric gifter sig samma dag innan 
solnedgången, allt för att Ariel ska misslyckas. Det visas tydligt att Vanessa är 
Ursula genom hur Vanessa ser Ariel springa iväg i tårar och sedan tittar ner på sitt 
snäckhalsband, hånler och skrockar för sig själv.

Fördjupning

7 Ariels vän fiskmåsen flyger förbi båten där bröllopet ska hållas. Han hör en röst 
sjunga från ett fönster och tar sig en titt. Det är Vanessa som sjunger om hur hennes 
plan faller på plats samtidigt som hon gör sig färdig för vigseln. Hon kastar bland 
annat en hårnål likt en dartpil i sin spegel som är utformad likt en kerub. Hon kliver 
upp på sminkbordet och krossar burkar med fötterna. Hon tittar sig spegeln och i 
hennes reflektion finns Ursula. De båda skrattar högt. Måsen förstår att Vanessa är 
Ursula och flyger för att berätta för Ariel.

Fördjupning

8 Vigselceremonin börjar och Vanessa och Eric går nerför altargången. Under 
promenaden morrar Erics hund, Max, mot Vanessa. Vanessa sparkar hunden i 
ansiktet och fortsätter gå, med näsan i vädret. 
(växelklipp till Ariels kamp att nå fram till båten)
Prästen har påbörjat ceremonin och Vanessa tittar mot den nedåtgående solen och 
hånler. Hennes leende faller när hon hör mås-skrin. Nu attackerar de djur som 
måsen samlat ihop för att störa vigseln. Ariel klättrar ombord på båten. Måsen 
lyckas slita snäck-halsbandet av Vanessa och det landar vid Ariels fötter, går sönder 
och Ariel får tillbaka sin röst. Förtrollningen på Eric lyfts. Ariel hinner inte kyssa Eric 
innan solnedgången och hon förvandlas till sjöjungfru. Vanessa blir åter till Ursula 
och hennes storlek gör att klänningen spricker. Ursula krälar över däcket och kastar 
sig i havet med Ariel i ett hårt grepp.

Fördjupning/
Narrativ 
funktion
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9 Ursula och Ariel är tillbaka i havet. Triton uppenbarar sig och Ursula hälsar med 
sarkastisk vänskaplighet. Triton vill att Ursula släpper Ariel, men Ursula visar upp 
kontraktet som säger att Ariel nu är Ursulas egendom. Men Ursula erbjuder Triton 
möjligheten att frigöra Ariel, om han tar hennes plats. Ursula påbörjar Ariels 
förvandling till sjögräs.  
(växelklipp till Eric som kommer till undsättning) 
Triton byter ut Ariels signatur mot sin egen och Ursula avbryter förtrollningen av Ariel 
och förtrollar istället Triton till sjögräs. Ursula plockar nu upp Tritons krona och 
treudd med orden ”at last… its mine!”. Ariel attackerar Ursula, vilket slutar i att 
Ursula riktar treudden mot henne och laddar för att avfyra. Hon avbryts av en 
harpun som Eric kastat och som nuddat henne i armen. Ursula skickar muränorna 
efter Eric som drar ner honom i havet. Ursula riktar sin treudd mot Eric och laddar 
för att avfyra med orden: ”Say goodbye to your sweetheart” Ariel drar henne i håret 
och Ursula skjuter istället ner sina muränor som förvandlas till smulor. Ursula blir arg 
och börjar växa i ett svart moln av bläck. 
Ursula antar gigantisk storlek och börjar attackera Ariel och Eric som separeras av 
en virvelström som för sjunkna skeppsvrak upp till ytan. Ariel klättrar upp på en 
klippa. Ursula får syn på henne och skjuter mot henne. Ariel ramlar till botten av 
virvelströmmen. Ariel ligger på havsbotten i virvelstormens öga och Ursula skjuter 
efter henne med treudden. Eric har hunnit borda ett skeppsvrak och styr det i 
riktning mot Ursula och spetsar henne med fören. Ursula dör i blixtar och dunder, 
sjunker och blir till smulor. Trädgården av kvidande sjögräs blir åter till sjöjungfrur.

Narrativ 
funktion

Bilaga 2)
1 Scar fångar en mus som han tänker äta till lunch. Han beklagar sig om sin 

livssituation och leker med musen likt en katt. Precis innan han ska äta den avbryts 
han av Zazu, Mufasas hovmästare. Scar har inte varit med på Simbas dop och blir 
utskälld av Mufasa och Zazu. Scar visar en tydlig avund gentemot Mufasa och 
Simba som nu puttat ned honom ett steg i tronföljden. 

I scenen etableras Scars sorg över att stå ännu längre ner i tronföljden, att han 
trotsar Mufasa och hans ogillande av sin nye brorson.

Presenterar 

2 Scar berättar om en elefant-kyrkogård för Simba. I scenen etableras relationen 
mellan Scar och Simba. Simba ser upp till Scar. Scar irriterar sig på Simba men 
ställer sig in hos honom och fjäskar för honom. 

För Scar går scenen ut på att plantera den förbjudna och farliga kyrkogården i 
äventyrslystna Simba, så att lejonungen Simba beger sig dit i jakt på spänning.

Narrativ 
funktion

3 Mufasa räddar Simba, Nala och Zazu från hyenorna fanns på kyrkogården. I slutet 
av scenen när de lämnar platsen visas Scar som sitter på en klippa och övervakar 
dem. 

Han var alltså med på att hyenorna skulle skada Simba.

Fördjupar

4 Scar möter upp hyenorna, besvikna över att de inte lyckades skada Simba. Han 
sjunger sin sång som presenterar hans plan att ta över tronen. 

Här etableras Scars konspiration med hyenorna som hans väg till makten. Det 
etableras också att Scar inte gärna jämförs med Mufasa samt att han tänker döda 
honom.

Fördjupar
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5 Scar lämnar Simba i en ravin och säger att Mufasa har en överraskning som väntar. 
Scar berättar innan han går att Simba kan öva på sitt rytande. Simba ryter så att det 
ekar högt i ravinen. Scar signalerar för hyenorna att skrämma en hjord gnuer till att 
springa ner i ravinen. 

Scar utsätter alltså Simba för fara och Simba tror att det var rytandet om skrämde 
gnuerna.

Narrativ 
funktion

6 Scar hämtar Mufasa. Mufasa springer ner i ravinen för att rädda Simba. Scar och 
Zazu tittar på. Zazu tänker hämta hjälp. Scar slår Zazu så att han blir medvetslös. 
Scar fortsätter passivt att titta på. Mufasa räddar Simba till en klippa. Mufasa tar ett 
språng för att rädda sig själv klättrar mot klippan som Scar är på. Mufasa ber om 
hjälp men Scar kastar Mufasa ut i ravinen. 

Scar hindrar alltså Zazu från att hämta hjälp och kastar sedan Mufasa mot en säker 
död - han mördar. Scar vill döda Mufasa och vill inte ha några vittnen.

Narrativ 
funktion

7 Efter att gnuerna passerat vågar sig Simba ner i ravinen och hittar Mufasa livlös. 
Scar hittar dem och anklagar Simba för att vara orsaken. Scar säger åt Simba att 
springa sin väg för att aldrig återvända. Simba, som ser upp till sin farbror Scar, gör 
som han blir tillsagd. Scar beordrar hyenorna att följa efter och döda Simba.

Scar manipulerar den unge Simba till att ta på sig skulden för Mufasas död. Sedan 
beordrar han hyenorna att döda honom. Han vill alltså röja Simba ur vägen.

Narrativ 
funktion

8 Scar ger det tunga beskedet till lejonflocken att Mufasa är död och att Simba är 
försvunnen och ”with a heavy heart” övertar han tronen. Han förenar också lejonen 
med hyenorna. 

Narrativ 
funktion

9 Scar sitter i lyan och petar tänderna med en bit ben. Zazu sitter inspärrad och 
sjunger för Scar. Han klagar över att han aldrig behövde göra något sånt för Mufasa. 
Scar blir arg över att bli jämförd med Mufasa. In i lejonkulan kommer också 
hyenorna och klagar på att det inte finns någon mat. Scar svarar att det är 
lejoninnornas ansvar. Hyenorna viskar om att Mufasa var en bättre kung. Scar blir 
arg och sparkar ut dem.

Scenen etablerar alltså att Scar är en dålig ledare och inte tycker om att jämföras 
med Mufasa.

Fördjupar

10 Zarabi (Simbas mamma) och Scar bråkar. Scar tycker lejoninnorna jagar för dåligt. 
Zarabi menar att det inte finns något att jaga och att de måste lämna lejonklippan för 
sin överlevnad. Scar vägrar och säger att det är han som bestämmer. Zarabi säger 
att Scar är en dålig kung jämfört med Mufasa. Scar slår till henne.
Simba uppenbarar sig och ber honom att abdikera, varpå Scar menar att hyenorna 
(som är i majoritet) ser Scar som kung. Lejoninnorna håller inte med. 
Simba ber Scar att abdikera eller slåss. Scar säger att han inte skulle klara att stå 
ansvarig för en familjemedlems död och manar alltså Simba att berätta varför 
Mufasa dog. Simba gör det och lejoninnorna hanterar det med förfäran men sympati 
för Simba. Scar börjar dock att hetsigt anklaga Simba för mord och tvingar ut honom 
på en klippa. Simba ramlar och hänger från kanten. Scar erkänner mordet på 
Mufasa för Simba. Simba tvingar Scar att erkänna inför lejoninnorna. Striden mellan 
hyenor och lejon bryter ut. 

Scenen fördjupar Scars problem att styra och hans hat mot att jämföras med 
Mufasa. Han är också motvillig att lämna lejonklippan som symboliserar hans makt 
(likt en tron). Att Scar slår Zarabi kan syfta till den samhälleliga uppfattningen att 
män inte ska slå kvinnor. Scar försöker åter igen ställa sig in hos Simba med lögnen 
att det är svårt att vara kung och därigenom försöka vinna hans sympati. Scar börjar 
sedan gräva i Simbas förflutna för att försöka vända lejoninnorna mot honom. När 
inte det fungerar försöker Scar att döda honom. När han viskar till Simba att han 
själv var anledningen till Mufasas död tolkas det som skadeglädje. Simba ska inte 
bara dö utan han ska också få veta att det han gått och burit på hela sitt liv har varit 
en lögn.

Narrativ 
funktion
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11 Under stridens hetta försöker Scar smita. Simba springer efter. Rollerna är nu 
ombytta där Scar backar ut på en klippa. Han försöker ljuga sig ur situationen och 
skyller på hyenorna. Scar ber för sitt liv varpå Simba svarar att han inte är som Scar 
och förvisar honom istället med samma ord som Scar använde när han fick Simba 
att lämna lejonriket. Scar backar undan men attackerar Simba genom att sparka 
glöd i Simbas ansikte. Lejonen börjar nu slåss. Det slutar med att Scar faller från 
klippan men överlever fallet. Där väntar hyenorna som hörde Scars anklagelser. 
Scar skyller på situationen men hyenorna attackerar honom.

Att Scar byter åsikt och skyller ifrån sig visar på hur han manipulerar sig till överläge. 
Att Scar sparkar glöd i Simbas ansikte och attackerar när han är förblindad är ett 
tecken på feghet eftersom att han tekniskt sett fuskar - han är ohederlig.

Narrativ 
funktion

Bilaga 3)
1 Hertigen är påväg till kröningen. Han utbrister ”Ah, Arendelle! Our most mysterious 

trade-partner! Open those gates so I may unlock your secrets and exploit your 
riches… Did I say that out loud?”

Presentation

2 Hertigen presenteras för prinsessorna. Presentatören uttalar hans namn ”Vesselby” 
varpå hertigen fräser ifrån och rättar honom. Han bugar sig inför prinsessorna och i 
hans toupé släpper från huvudet. Prinsessorna skrattar. Han bjuder upp Elsa till dans 
men Elsa erbjuder Anna som danssällskap istället. 
Hertigen dansar med Anna, hoppar runt mycket och blir komisk, och refererar sina 
danssteg till olika sorters djur: ”Like an agile peacock!” Under dansen försöker han 
fråga ut Anna om varför slottet varit stängt. Men då hon inte vet ger han snabbt upp 
och dansar glatt vidare. Anna återvänder till Elsa efter dansen och driver med att 
hertigen har klackar.

Fördjupning

3 Elsas krafter avslöjas. Hertigen gömmer sig bakom sina vakter och reagerar som att 
det skulle vara häxkonster. Elsa springer ut från slottet.

Fördjupning

4 Elsa springer ut på slottsgården där stadens befolkning väntar. Hertigen har jagat 
efter med sina lakejer: ”There she is! Stop her!” Elsa ber honom att hålla sig borta 
men råkar skicka en isprojektil mot hertigen som får honom att halka omkull. 
Hertigen reser sig förskräckt och pekar på henne: ”Monster… Monster!” 
Befolkningen blir rädda och Elsa springer vidare. Anna och Hans springer efter 
henne.

Narrativ 
funktion

5 Anna och Hans kommer tillbaka till slottsgården och det har nu börjat snöa. Hertigen 
får panik över snön och anklagar Elsa för att ha kastat en förbannelse över landet 
och att hon måste stoppas. Han ber sina vakter att följa efter henne. Anna hör det 
sista och protesterar. Hertigen gömmer sig för Anna bakom sina vakter. ”You!… Is 
there sorcery in you too? Are you a monster too?” Anna förnekar det och backas upp 
av Hans. Anna dementerar att hennes syster är ett monster, varpå hertigen svarar att 
Elsa nästan dödade honom. Hans protesterar med att hertigen halkade på is. 
Hertigen kontrar med att det var Elsas is. Anna förklarar att det var en olycka, varpå 
hertigen suckar och himlar med ögonen.

Fördjupning
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6 Hertigen konfronterar Hans för att han lämnar ut förnödenheter till befolkningen med 
att han ger bort Arendelles handelsvaror. Hans menar att han fått order av Anna. Då 
ilsknar hertigen till: ”And that’s another thing! Has it dawned on you that your 
princess may be conspiring with the wicked sorceress to destroy us all!?” Men Prins 
Hans motargumenterar: ”Do not question the princess! She left me in charge, and I 
will not hesitate to protect Arendelle from treason!”
Annas häst skenar in på torget och avbryter argumentationen. Hans förstår att Anna 
är i fara och samlar ihop en grupp frivilliga för att hitta henne. Hertigen anmäler sina 
två vakter att följa med som frivilliga och ger dem en order: ”Be prepared for 
anything. And should you encounter the queen… you are to put an end to this winter. 
Do you understand?”
(Sökpatrullen hittar senare Elsa i sitt is-slott och vakterna attackerar henne 
aggressivt, men misslyckas med att skada henne)

Fördjupning

Narrativ 
funktion

7 Hertigen är i ett rum tillsammans med några andra utländska gäster. Han klagar på 
kylan och manar till aktion. Hans kommer in i rummet, nedstämd. Hans meddelar 
Annas död. Hertigen tar sig för hjärtat och frågar vad som hänt och leder Hans till att 
sätta sig ner. Hans säger att Elsa var orsaken bakom. Hertigen svarar sorgset ”Her 
own sister…” Hans berättar hur Anna dog i hans armar. ”There can be no doubt now. 
Queen Elsa is a monster and we are all in grave danger!”

Fördjupning 
och Narrativ 
funktion 

8 Hertigen leds till sitt skepp av vakter. ”This is unacceptable! I am a victim of fear! I 
have been traumatized… ” Han försöker alltså skylla sitt beteende på att han var 
rädd. Hertigen kräver att få träffa drottningen. Hovmästaren kommer med ett 
meddelande från drottningen där det står att Arendelle inte längre tänker handla med 
Vesselby. Hertigen rättar honom desperat medan han släpas ombord på sitt skepp.

Fördjupning

Bilaga 4)
1 Anna krockar med Hans och hans häst, vilket resulterar att hon puttas i en eka som 

ligger uppdragen på kajkanten. Innan båten åker ner i vattnet sätter Hans häst 
hoven i ekan för att stoppa fallet. Anna blir upprörd. Hans ber direkt om förlåtelse 
och frågar om hon är skadad. Anna ändrar direkt attityd när hon får se prinsen och 
säger att hon mår bra med ett leende. Hans visar genom scenen ständig hänsyn för 
hennes välmående och stor artighet. När de presenterar sig för varandra och Hans 
inser vem han står inför bugar han och hästen djupt, vilket leder till att Hans och 
Anna ramlar ihop på golvet i ekan. Anna försäger sig uttryckligen att Hans ser bra ut. 
Anna förklarar att det var tur att det var bara var ”just me”, varpå Hans svarar ”Just 
you?” och de ler drömskt mot varandra.

Presentation

2 Anna går genom folkmassan på dansgolvet och råkar bli knuffad. Innan hon når 
golvet fångar Hans henne och de börjar dansa följsamt. De pratar hela kvällen om 
all möjligt.

Fördjupning

3 När Hans berättar om sina tolv äldre bröders behandling av honom kan Anna 
relatera. Anna berättar om hur hon och Elsa stod varandra nära en gång men helt 
plötsligt stängde Elsa henne ute. Hans påpekar att han aldrig skulle göra något sånt. 
Sång-numret ”Love is an open door" börjar, vilket handlar om Hans och Annas stora 
likheter och hur ämnade de är för varandra. Genom låten springer de båda runt i 
staden och dansar eller gör tokigheter. Sångnumret slutar med att Hans friar till 
Anna varpå hon svarar ja.

Fördjupning

4 Hans och Anna letar upp Elsa för att få hennes tillåtelse att gifta sig. De sprudlar 
båda om idéer om bröllopet. Elsa tillåter inte att de gifter sig eftersom hon anser att 
det är för tidigt för dem. Anna och Elsa inleder en hätsk argumentation vilket leder till 
att Elsa råkar avslöja sina krafter inför hela församlingen. Hon springer därifrån.

viss Narrativ 
funktion
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5 Anna och Hans som jagat efter Elsa återvänder till borggården och möts av hertigen 
som kastar ur sig anklagelser gentemot Elsa och Anna. Hans försvarar Anna och 
Elsa mot hertigens anklagelser. Anna menar att det är hennes fel att Elsa avslöjade 
sina krafter och kommer fram till att hon måste gå efter henne. Hans vill följa med 
henne för att det är farligt för Anna. Anna ber honom istället att stanna kvar i staden 
och hålla ställningarna medan hon är borta. Han uttrycker återigen sin oro för Anna 
men hon rider iväg ensam ändå.

Fördjupning

6 Hans delar ut kappor till befolkningen och meddelar att han har slottet öppet för de 
som söker värme. Hertigen dyker upp och anklagar Hans för att ge bort landets 
exportvaror. Hans försvarar sin givmildhet med att han fått order från Anna att hålla 
ställningarna. Hertigen påpekar att han inte heller litar på prinsessorna och att de 
kanske konspirerar att döda dem alla. Hans försvarar Anna och argumenterar för 
prinsessornas sak. Och han berättar för hertigen att han inte skulle tveka att skydda 
Arendelle mot förräderi och synar hertigen. 
Konfrontationen avbryts med att Annas häst skenar in på torget. Hans tolkar det som 
att Anna måste vara i fara. han för samman frivilliga för att hitta Anna.

Fördjupning 
och Narrativ 
funktion

7 Hans och de frivilliga når fram till Elsas is-palats. Hans ger order om att inte skada 
Elsa. Elsas snömonster som vaktar ingången till slottet och attackerar männen. 
Hans ser hertigens män ta sig förbi monstret och gå efter Elsa. Hans lyckas få 
omkull snömonstret och de går in i slottet där Elsa försöker försvara sig mot 
inkräktarna. Hertigens lakejer är nära att dödas av Elsa. Hans ropar efter Elsa att 
hon inte behöver blir det monster de tror hon är. Elsa hör Hans och avbryter sin 
attack med ny insikt om vad hon håller på med. En av lakejerna riktar sitt armborst 
mot Elsa, men Hans ingriper och riktar vapnet mot taket innan pilen avfyras och 
räddar därmed Elsa. Kristallkronan faller i golvet och Elsa svimmar

Narrativ 
funktion

8 Elsa vaknar i fängelset med händerna kedjade. Hans kommer in med en lykta och 
Elsa frågar varför hon är i Arendelle/fängelset. Hans förklarar att han inte kunde låta 
männen döda henne. Elsa vill att Hans hämtar Anna men han säger att hon ännu 
inte återvänt. Hans ber Elsa att stoppa vintern och återföra sommaren. Elsa förklarar 
att hon inte kan och ber Hans att få henne frisläppt. Hans säger att han ska se vad 
han kan göra och lämnar henne.

Fördjupning

9 Hans är i ett rum med ett antal delegater som också varit på besök för kröningen. 
Han meddelar att han tänker bege sig ut igen för att hitta Anna. Delegaterna säger 
att han inte kan riskera det för om något faktiskt skulle hända Anna så är Hans 
Arendelles sista hopp. Då kommer Anna in i rummet och de övriga lämnar rummet 
för att ge dem enrum. Hans frågar vad som hänt med henne. Anna säger att Elsa 
träffade hennes hjärta med sin kraft. Hans lägger Anna på soffan som finns i 
rummet. Anna förklarar att hennes hjärta endast kan tina av en äkta kärlekshandling. 
Både hon och Hans tolkar det som en kyss. Precis innan de kysser varandra lutar 
sig Hans tillbaka leendes med repliken ”Oh Anna, if only there was someone out 
there who loved you..” och lämnar henne ensam i soffan. 
Hans börjar förklara att han som yngst av sina många bröder aldrig skulle få ärva 
någon tron. Hans enda chans till en tron var genom giftermål. Hans menar att  Anna 
var lätt att charma, då hon törstade så efter kärlek att hon var villig att gifta sig direkt. 
Han avslöjar att han först hade tänkt att gifta sig med Anna och sedan döda Elsa. 
Här släcker han eldstaden i rummet med en kanna vatten. Han fortsätter sedan med 
att prinsessorna sedan förstörde för sig själva. Allt som är kvar nu är att döda Elsa, 
så har han tronen. För nu är Hans hjälten som räddar Arendelle. Hans går mot 
dörren. Anna säger till honom att han inte kommer att komma undan med det. Hans 
stannar i dörröppningen ”Oh… I already have”. Hans låser dörren efter sig och 
lämnar Anna att dö.

Narrativ 
funktion,
Fördjupning 
och re-
etablering

10 Hans går in till rådet och ljuger om att Anna dött. Han berättar att det var Elsas kraft 
som dödade henne. Han säger att de dock hann gifta sig innan hon dog. Hertigen 
säger att Elsa måste stoppas och får nu medhåll från de övriga. Delegaterna låter 
hans bestämma vad som ska hända nu. ”With a heavy heart” förklarar Hans Elsa 
skyldig till förräderi och dömmer henne till döden. 

Narrativ 
funktion och 
Fördjupning
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11 Hans och Elsa springer på varandra ute i stormen på isen. Hans ropar att hon inte 
kan fly från det hon skapat. Elsa ber honom att ta hand om Anna. Hans ljuger även 
för Elsa om att Anna har dött. han anklagar Elsa för att ha frusit Annas hjärta och 
därmed är anledningen till Annas död. Elsa faller till marken.
Hans riktar ett svärdshugg redo att avrätta henne. Anna kastar sig mellan och fryser 
till is, svärdet går sönder och Hans slungas iväg. 

Narrativ 
funktion

12 Förtrollningen är lyft och sommaren är därmed tillbaka. Huvudkaraktärerna står på 
en båt. Hans reser sig från att ha blivit ivägslungad. Kristoff går hotfullt mot honom 
men Anna hindrar honom och går fram istället. Hans förstår inte hur Anna kan vara 
vid liv, för Elsa frös ju hennes hjärta. Varpå Anna svarar ”The only frozen heart 
around here is yours” och slår till honom så hårt att han faller av skeppet, varpå de 
utländska delegaterna och tjänstefolket applåderar och skrattar.

Fördjupning

13 Det sista som händer är att Hans kastas i fängelse på en av ambassadörernas 
skepp. Ambassadören säger till hovmästaren att Hans allt ska få stå till svars inför 
sina bröder.

Avslutning
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