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Inledning 
 

Sagor kan innehålla värderingar och kategoriseringar som vi som vuxna, 

om vi tänker efter, inte vill att våra barn ska ta del av. Som barn vet man 

ännu inte riktigt vem man är. Just därför är sagor så viktiga för barn. Barn 

använder hela sin omgivning till att spegla sig själva i för att upptäcka eller 

skapa den man är. Man speglar sig själv både i händelser och i andra 

personer (uppdiktade eller verkliga).  

 

I dagens samhälle har det blivit så att barn upplever sagor åtminstone till 

hälften genom animerade filmer. En orsak till detta är naturligtvis det ökade 

TV-utbudet med allt fler kanaler som t.ex. Disneykanalen, men också det 

ökade utbudet på bio-, hyr- och köpfilmsmarknaden. Därför är det väldigt 

viktigt att undersöka dessa filmer. Vilka budskap sänder de ut och vilka 

slags hjältar är det egentligen vi låter våra barn identifiera sig med och 

påverkas av? Kan man till exempel idag hitta en hjältinna som är både 

knubbig, stark och handlingskraftig och som ändå blir älskad för den hon 

är och inte enbart för sitt vackra utseende? Eller en hjälte som varken är 

muskulös eller ledartyp, men som ändå finner sin väg och blir älskad? 

Tillåts våra barn idag vara älskade för dem de är eller tvingas de jämföra 

sig själva med stereotypa ideal redan i de tidiga barnfilmerna?  

 

Det har debatterats ganska mycket i media kring hur barn påverkas av 

framförallt filmsagor - vad som är bra för barnen och vad som är dåligt. 

Mest är det disneyfilmerna som varit i fokus. De tidiga filmerna, från 30- 

och 40-talet, har fått mycket kritik för sina kvinnliga karaktärer (t.ex. 

Törnrosa och Askungen), som betraktas som svaga, handlingsförlamade 

individer som inte har någon makt över sina egna liv. Stämmer denna kritik 

fortfarande eller har den tidigare svaga kvinnan fått ge vika för en ny roll? 

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur hjälterollen gestaltas i 

animerade filmer mellan åren 1975 och fram tills idag. Vi vill se om det 

finns skillnader mellan karaktärerna i animerade filmer från olika kulturer 
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och hur dessa så fall ser ut. Vilka är de egenskaper som värdesätts högst 

hos hjältarna och vad är det för budskap som levereras?  

Våra frågeställningar blir därför: 

 

• Hur gestaltas hjälterollen i animerad film? Lyfter de olika kulturernas 

filmtraditioner fram olika egenskaper hos sina tecknade hjältar?  

 

• Vilka budskap sänds ut till barn genom dessa filmer och deras 

hjältekaraktärer?  

 

Som utgångspunkt för denna uppsats ligger en rad hypoteser. Vi tror 

exempelvis att hjälterollen ser olika ut beroende på vilken kultur filmen 

kommer ifrån. Vi tror att det finns en växelverkan i påverkan mellan den 

animerade filmen och det samhälle där den skapats, men också att det 

uppstår ytterligare en växelverkan när filmen visas i ett annat land, alltså 

att de olika kulturerna påverkar och vävs in i varandra. Vi tror att 

animerade filmer har stor betydelse för barns utveckling genom att erbjuda 

identifieringsprocesser som möjliggör bearbetning och förberedelse för 

tänkbara nutida eller framtida situationer. 

 

 

Utbud och metod 

 

När man tittar på utbudet vad gäller animerad film här i Sverige, tänker 

man först och främst på Disney. Företaget är väletablerat och det blir ett 

stort pådrag när en ny disneyfilm har premiär. Men då och då, främst på 

senare tid, kommer det också något annat från USA, till exempel Shrek, 

Ice Age och Jetsons. Dessa kommer från bolag som Dreamworks, Fox och 

Hanna-Barbera. 

 

På senare tid har också animen gjort entré. Anime kommer från Asien, 

främst Japan, och har med sin speciella stil slagit igenom stort. Sailor 

Moon och Pokémon är bara ett par exempel i en stor djungel.  
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En betydligt mindre del av den tecknade filmkakan utgörs av europeisk 

film. Bland dem finns till exempel Asterix och Lucky Luke. Bland de mindre 

internationella har vi Bamse. 

 

För att ta reda på vad det finns för skillnader mellan filmer från olika bolag 

och olika kulturer, vad gäller intentioner, karaktärer och målgrupper, 

kommer vi att göra filmanalyser på ett antal tecknade filmer. Vi 

koncentrerar oss särskilt på huvudkaraktären och på den hjälteroll som 

denne oftast har. Filmerna kommer att analyseras med utgångspunkt i oss 

själva som mottagare. 

 

Vi inriktar oss på animerade filmer, eftersom de i sin tecknade form kan ge 

utlopp för en fantasi och ett ideal som kanske känns överdrivet eller inte 

trovärdigt i en ”vanlig” spelfilm. Det urval av filmer vi gör är, som sagt 

tidigare, baserat på det utbud av animerade filmer som finns här i Sverige. 

Vi har valt att fokusera på amerikanska filmer, då dessa utgör största delen 

av utbudet här. Som motvikt och jämförelsematerial kommer vi att göra två 

fallstudier på en europeisk och en japansk film, som får representera det 

övriga utbudet. För att sätta in filmerna i ett större sammanhang kommer vi 

före varje filmanalys ha ett avsnitt med bakgrundsinformation, som belyser 

deras ursprung. 

 

Då vi inte tänker göra en övergripande filmanalys, utan endast analysera 

de olika karaktärerna och deras roller, tänker vi inte använda oss av en 

redan existerande analysmodell, utan konstruera vår egen. 

 

Först tänker vi titta på hur Campbells och Holmbergs teorier1 passar in på 

filmerna, för att kunna konstatera om det rör sig om en klassisk hjältesaga. 

Punkt nummer två blir att utföra en karaktärsanalys. Däri måste vi först och 

främst avgöra vilka roller de olika karaktärerna innehar; är de hjältar, goda, 

onda, skurkar osv.? Sedan kommer vi att titta på vilka olika egenskaper de 

                                                 
1 Se kap. Klassiska mönster för sagor och dess hjältar, s. 13. 
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har, vilken som är den mest framträdande, om de har flera och om det 

finns någon gemensam egenskap hos hjältar och skurkar. Om det är 

möjligt att utläsa ur filmen kommer vi också att titta på vilken bakgrund 

karaktärerna har, varför de har blivit som de har blivit, har det hänt dem 

någonting, vad är den drivande kraften bakom deras gärningar, onda som 

goda? Till slut kommer vi att ta upp några allmänna punkter om filmen om 

vi finner det nödvändigt, som till exempel vad filmens huvudsakliga 

budskap tycks vara och om det budskapet levereras på ett tydligt sätt, och 

göra en kort sammanfattning. 

 

 

Avgränsningar och definitioner  

 

Vi har valt att begränsa oss till filmer gjorda mellan 1975 och fram tills idag. 

Anledningen till detta är att hela animeringsindustrin under den här 

tidsperioden har genomgått en otrolig förändring, både intressemässigt 

och teknikmässigt.  

 

I våra analyser har vi uteslutit TV-serier, för det skulle kräva en mycket 

mera omfattande undersökning beroende på dess bredare utbud och de 

stora skillnader som finns mellan de olika seriernas uppbyggnad. 

 

Med animerad film menar vi filmer som har ritats och därefter animerats, 

antingen på klassiskt vis med penna, eller helt datoranimerats. Vi har inte 

tagit med leranimationer eller delvis animerade filmer som till exempel 

Roger Rabbit. 

 

 

Disposition 

Efter detta inledande kapitel har vi valt att lägga in ett kapitel som handlar 

om barns identitetsutveckling i förhållande till filmsagor. Detta har vi gjort 

för att vi vill visa den påverkan som filmsagor kan ha på barn under deras 
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uppväxt. Vi kommer även att till viss del använda oss av dessa teorier i 

våra analyser.  

 

Därefter kommer ett kapitel som fokuserar på hjälterollen och existerande 

mönster i sagor. Det har vi med för att lättare kunna placera in de filmer 

och karaktärer som vi undersöker i olika kategorier, såsom fabler och 

undersagor, för att se om dessa historier och hjältar följer givna mönster 

eller skapar nya. 

 

Vi har delat in filmerna i olika kapitel baserat på varifrån de kommer. Med 

det som utgångspunkt har vi delat in filmerna i tre kapitel, ett för varje 

kulturområde. Varje kapitel inleds med en kort återblick för att kunna sätta 

in filmerna i deras rätta historiska sammanhang. Vad gäller filmerna 

kommer vi först att kort beskriva handlingen, därefter göra en analys 

utifrån de kriterier som vi tidigare ställt upp. 

 

Därefter följer en diskussion, där vi jämför resultaten av de tidigare 

analyserna och utvecklar våra resonemang. Ur detta resonemang 

extraherar vi sedan våra slutsatser. 
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Barn och filmsagor 
 

Vanliga sagor och filmsagor har naturligtvis mycket gemensamt. Många 

barn upplever i dag sagor åtminstone till hälften genom film, som genom 

böcker. ”under de senaste decennierna har videokassetter börjat tränga ut 

böckerna ur många bokhyllor - och föräldrarna som tittsällskap ersatts av 

jämnåriga.2”  

 

 

Att jämföra sagor och lek 

 

Det finns många likheter mellan sagor och lek. När barn leker så är de 

väldigt medvetna om att det är just det de gör. Trots att man kan bli så 

upptagen av  leken att världen runtomkring nästan försvinner finns ändå en 

viss distans kvar. Precis likadant är det med sagor och filmer. Hur väl man 

än lever sig in i berättelsen så är man ändå medveten om att man tittar på 

film, menar Olle Holmberg: ”Människors användning av media kan liknas 

vid lek som å ena sidan är inlevelse och å andra sidan distans.”3

  

Barn använder också väldigt ofta sagorna, eller kanske snarare 

sagofigurerna, i sina lekar. Detta är en slags bearbetning där man får 

chans att prova olika roller, att känna efter hur det känns att vara någon 

annan i en annan position. Man kan se lek som ”småskaliga övningar i 

social kompetens”4, vilket är väldigt träffande. Men samtidigt är leken så 

mycket mer. Det handlar också om utvecklingen av den egna personen, 

samt om bearbetningen av barnets omgivning, de personer som agerar 

där och de händelser som inträffar.  

 

                                                 
2 Rönnberg, Margareta, Varför är Disney så populär?, Uppsala 1999, s. 35. 
3 Holmberg, Olle, Ungdom och Media, Lund 1994, s. 98. 
4 Ibid, där han citerar Margareta Rönnberg. 
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Margareta Rönnberg, som är film- och barnkulturforskare, skriver i boken 

TV är bra för barn (1997) att exempelvis hemförhållandena spelar en stor 

roll för vilket sätt barn identifierar sig med vissa karaktärer på film. Barn till 

ensamstående mödrar vill till exempel vara (i leken) mäktiga eller hotfulla 

mansfigurer, eftersom de saknar manliga förebilder i hemmet.5 ”Att sätta 

sig in i någon annans roll på prov innebär inte att rollen automatiskt 

införlivas med barnets identitet – bara att den blir begriplig för barnet.”6

 

 

Sagor och identifikation 

 

Att studera medias effekter på barn är kanske inte så enkelt som det kan 

verka. Man måste utgå från ett holistiskt perspektiv, där man måste ta 

hänsyn till alla andra faktorer, som kan ha påverkan i barnets 

uppväxtmiljö.7  

 

 
Illustration av det holistiska perspektivet 

Ur Barn i TV-åldern, Anita Werner 
 

Barn använder sagor för att jämföra sig själva med. Man bygger upp sin 

egen identitet och fastställer identiteten på dem i sin omgivning genom att 

                                                 
5 Rönnberg, Margareta, TV är bra för barn, Falun 1997, s.69. 
6 Ibid, s.73. 
7 Werner, Anita, Barn i TV-åldern, Lund 1996, s.11. 
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hela tiden jämföra, relatera till något annat. Sagorna blir en referensram att 

relatera till och utgå ifrån, en tanketråd att hänga upp sina funderingar på.8

 

”Barn tittar på TV och vi tror lätt att alla de värden och 
synsätt som visas upp går rakt in i barnets 
undermedvetna och omformar barnets identitet. Men det 
har visat sig att bara vissa värden betyder något, medan 
barnet kan bli helt immunt mot mycket annat. Hur 
kommer det sig? Förklaringen är att barnet testar sina 
erfarenheter från TV tillsammans med föräldrar, andra 
vuxna och kamrater. Då korrigeras värderingar som 
upplevs som ”felaktiga” och det är först efter en sådan 
process i ett socialt sammanhang, som barnet tar in 
värderingen och gör den till sin egen.”9

 

Man kan identifiera sig genom sagor/filmsagor på en mängd olika sätt. 

Dels kan man identifiera sig med en fiktiv person för att den har 

egenskaper som man själv gärna skulle vilja ha. Här handlar det då inte 

om att man känner igen sig i karaktären utan det bygger tvärtom på en 

bristande likhet. Man identifierar sig med en idealperson man gärna skulle 

vilja vara. Detta kallas för introjektion. Sen kan man också identifiera sig 

när man upplever likheter mellan sig själv och karaktären. Man kan då 

uppleva sina egna problem och erfarenheter gestaltade i den fiktiva 

världen. Detta är en slags projektion.10

 

Man upptäcker eller skapar den man är genom att spegla sig både i 

händelser och i andra personer (uppdiktade eller verkliga). Detta sker dels 

genom att man reagerar på hur andra uppfattar eller behandlar en och 

dels genom att man jämför sig själv med andra och sätter sig in i andra 

roller än den egna, t.ex. genom att leka att man är någon annan. ”I filmen 

speglar vi olika element av vårt psyke […] vi leker med identifikationer och 

identiteter.”11 Holmberg hänvisar här till John Ellis i boken Visible Fictions 

                                                 
8 Paley, Vivian Gussin, Flickan med den bruna kritan-Hur barn använder berättelser för att 
forma sina liv, Uppsala 2002. 
9 Rönnberg, Margareta, Tv är bra för barn, Falun, s.80-81. 
10 Holmberg, Olle, Ungdom och Media, Lund 1994, s. 113. 
11 Holmberg, Olle, Ungdom och Media, Lund 1994, s. 118, där han citerar John Ellis ur boken 
Visible Fictions från 1982. 
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som också menar att filmen skulle återuppliva det tidiga mötet ett barn har 

med sig själv i spegeln. 

 

Jacques Lacan skriver i boken Det ubevidste sprog: Psykoanalytiske 

skrifter att det så kallade spegelstadiet kanske är det mest betydelsefulla 

steget i människans utveckling till en egen individ. Spegelstadiet inträffar i 

sexmånadersåldern. 

 

”Barnet upplever ännu inte sig själv som en avgränsad 
helhet varken kroppsligt eller i förhållande till 
omgivningen men känner igen sin egen spegelbild och 
uppfattar denna bild som skild från omvärlden. Det 
betyder att barnet visuellt, genom att se sig själv i 
spegeln, kan uppleva sig som en helhet genom 
identifikation med spegelbilden. Världen splittras, 
föreställningen om ett jag uppstår genom att den andre i 
spegeln är jag. Barnets lustupplevelse kopplas till denna 
spegelbild, detta ideal-jag, som på en gång är jag och 
ändå skild från den egna sammanhangslösa kroppen. 
Det är en upplevelse av både närvaro och frånvaro som 
återkommer när den vuxne konfronteras men bilder. 
Denna uridentifikation bygger upp scheman för 
identifikation med andra kroppar än den egna och för de 
identifikationer som sker längre fram i livet.”12

 

Man kan beskriva filmseendet som att se in i en andra spegel. Här är det 

inte den egna kroppen som dominerar utan ”den egna blicken”. Med den 

kommer möjligheten att identifiera sig med det man ser.13

 

                                                 
12 Holmberg, Olle, Ungdom och Media, Lund 1994, s. 118-119, med hänvisning till Jacques Lacan 
i boken Det ubevidste sprog: psykoanalytiske skrifter. 
13 Ibid, s. 119. 
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Klassiska mönster för sagor och dess hjältar 
 

Den 4 mars 2004 skrev Oivvio Polite i Dagens Nyheter att det enligt 

mytforskaren Joseph Campbell bara finns en enda hjälte, men i olika 

skepnader. Denna hjälte följer ett mönster av olika stadier. Samma 

mönster kan passas in på såväl bibliska historier, som folksagor och på 

moderna filmer. Man kan säga att det finns tre stadier som hjälten ska gå 

igenom. Det första är när balansen rubbas, uppbrottet ifrån vardagen. Det 

andra när hjälten utför uppdraget och ger sig ut på sitt äventyr och det 

tredje stadiet är när hjälten återvänder och balansen är återställd. Han 

menar också att det är inte hjälten som söker äventyret utan tvärtom, och 

hjälten är ofta ovillig att acceptera sin roll.14

 

Olle Holmberg håller med. Han säger att berättarmodellen för den 

klassiska filmberättelsen har en generell grundstruktur: ”I början av filmen 

inträffar en störning eller en obalans som handlingen sedan strävar efter 

att undanröja så att en ny jämvikt kan uppnås. I en ständigt framåtriktad 

rörelse lägger sedan filmen händelse till händelse för att till sist nå kulmen 

och därefter avstanna.” Ofta behandlar man ett särskilt problem eller ett 

särskilt tema, och man koncentrerar sig helst på en enskild individ i stället 

för en större grupp.15

 

Detta är ett resonemang som även Vladimir Propp för. Han menar att hur 

olika karaktärerna än kan tyckas vara när det gäller kön, sysselsättning, 

ålder o.s.v., så utför de ändå samma handlingar. Så man kan säga att en 

saga innehåller ett antal konstanta funktioner i en bestämd ordningsföljd. 

Propp menar vidare att en saga nästan alltid går tillbaka på religion, då i 

synnerhet utdöda, forntida religioner. ”Om samma element förekommer i 

två varianter, varav den ena går tillbaka på religiösa former och den andra 

                                                 
14 Polite, Oivvio, ”Mannen bakom myten”, Dagens Nyheter, 04-03-01. 
15 Holmberg, Olle, Ungdom och media, Lund, 1994, s. 88. 
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på det sociala livet, så är den religiösa utformningen primär och den 

sociala sekundär.”16  

 

Han fortsätter med att lägga in en brasklapp och säger att det vore ett 

misstag att gå slaviskt efter den principen och att det finns undantag. ”Det 

som intresserar oss är visserligen inte själva det religiösa dokumentet, 

utan de föreställningar som de återspeglar och som ligger till grund för 

sagan.”17

 

Enligt Margareta Rönnberg fungerar en filmsaga ”som en audiovisuell 

motsvarighet till Folksagan och Barnsagan”. Den uppfyller samma 

grundfunktioner när det gäller att skapa fantasier som hjälper barn att 

bearbeta de erfarenheter och de inre processer de ställs inför i det verkliga 

livet. 18

 

Propp för sitt resonemang baserat på undersagor. Enligt Rönnberg en 

kategori som innehåller goda feer, förtrollningar och lyckliga slut, till 

exempel sagan om Snövit. Det handlar också ofta om frigörelseprocessen 

från föräldrarna och huvudpersonerna är ofta flickor, på gränsen mellan 

barn och vuxna. 19

 

Förutom undersagor kan man även dela upp filmsagorna i fabler och 

husdjursbiografier. Fabeln är den äldsta genren. Den är moraliserande och 

har många likheter med barnuppfostran i sig. Här värderas lydnad, sanning 

och flit högt. Många gånger kan fabeln ha som syfte att verka 

avskräckande. Denna genre riktar sig framför allt mot de mindre barnen, 

de ”som ännu inte anses mogna för självständigt tänkande”.20 Fabeln 

känns igen på att det alltid är en liten pojke (i djurform) som har 

huvudrollen och vi får följa hans väg från nyfödd till ”kompetent yngling”. 

                                                 
16 Propp, Vladimir, ”Undersagans transformationer”, red. Entzenberg, Claes, och Hansson, Cecilia, 
Modern litteraturteori; från rysk formalism till dekonstruktion, del 1, Lund, 1993, s. 58-60. 
17 Ibid, s. 61. 
18 Rönnberg, Margareta, Varför är Disney så populär, Uppsala, 1999, s. 35-36. 
19 Ibid, s. 63. 
20 Ibid, s. 40. 
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Föräldrarna i dessa filmer har bara ögon för sina barn och är otroligt stolta 

över dem.21

 

Den yngsta av de tre genrerna är husdjursbiografin. Dessa filmer är ett 

slags ”vardagskomedier med thrillerinslag”. De innehåller ofta ”spännande 

jakter, mod och list”. Handlingarna utspelar sig bland husdjur som lever i 

egna små samhällen. De försöker hålla sig ”undan de stora människorna”, 

men är samtidigt beroende av dem.22

 

 

                                                 
21 Rönnberg, Margareta, Varför är Disney så populär, Uppsala, 1999, s. 46-47. 
22 Ibid, s. 43. 
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Animerad film i Amerika 
 

Animerad film blev tidigt, redan under slutet av 1800-talet, klassat som 

underhållning för barn och därmed fick den en underlägsen position, 

ungefär som en avlägsen släkting, gentemot ”vanlig” biofilm.23 ”The idea 

that animation is an innocent medium, ostensibly for children, and largely 

dismissed in film histories, has done much to inhibit the proper discussion 

of issues concerning representation.”24

 

Många hävdar dock att denna position förändrades med råge genom 

Disneystudions arbete. Det var denna som till slut placerade animation på 

världskartan. Animation blev lika med Disney vilket gjorde att all annan 

form av animation fortsatte att försummas. 1930 och 40-talet , vilket var 

den tid då Disneystudion blomstrade, kallas för den gyllene eran för 

animation.25

 

Under första delen av efterkrigstiden, 1945-60, var det tuffa tider för 

filmindustrin i stort och speciellt för animationsstudiorna. Många fick slå 

igen. Till stor del berodde detta på att försäljningen av TV-apparater ökade 

dramatiskt efter 1945 och kort därefter började man sända i färg. Denna 

nya slags hemunderhållning gjorde att ett enormt antal före detta 

biobesökare höll sig borta från biograferna.26 Under 1970- och 80-talet höll 

nedgången i sig för animerad biofilm.27 Sagoformeln/receptet som Walt 

Disney skapat fortsatte efter hans död genom hans efterträdare och 

imiterades också brett. 

 

Den mest betydelsefulla animerade långfilmen i vår tid och den som också 

gick bäst hem hos publiken var Who Framed Roger Rabbit. Den släpptes 

1988. I denna film var Steven Spielberg inblandad och filmen regisserades 

                                                 
23 Wells, Paul, Understanding animation, London, 1998, s. 2. 
24 Ibid, s. 187. 
25 Ibid, s. 3. 
26 Bendazzi, Giannalberto, Cartoons-One hundred years of cinema animation, London 1994, s. 
129. 
27 Ibid, s. 231. 
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av Robert Zemeckis. Roger Rabbit var det första exemplet på en helt 

trovärdig samexistens mellan levande och tecknade figurer.28  

 

                                                 
28 Bendazzi, Giannalberto, Cartoons-One hundred years of cinema animation, London 1994, s. 
233-234. 
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Walt Disney och hans företag 
 
Disney som företag startades officiellt den 16 oktober 1923 och hette då 

The Disney Brothers Cartoon Studio. Men snart övergick det till att heta 

Walt Disney Studio. Man började med att producera en serie med 56 korta 

avsnitt om Alice i underlandet. Den första Musse Pigg som släpptes var 

Steamboat Willie i november 1928. Musse Pigg gjorde genast stor succé. 

1929 delade man upp företaget i fyra divisioner: produktion, filminspelning, 

fastigheter och licenser och handel. Senare kallades dessa för Walt Disney 

Enterprises. Kalle Anka dök upp 1934 i en av Disneys episoder av Silly 

Symphonies och blev en av företagets mest populära karaktärer. 29

 

Trots att Walt Disney framställdes, eller framställde sig själv, som en 

talangfull konstnär, så tecknade han faktiskt väldigt lite efter 1924, när han 

började arbeta med en man som hette Ub Iwerks. Walts stora talang låg 

inom manus- och utvecklingsarbete. Han hade en intuitiv känsla för vad 

som var underhållande för publiken.30  

 

1936 började man arbeta med filmen Snow White and the Seven Dwarfs 

som blev klar 1937. Den kostade 1.5 miljoner dollar att göra, men 

inbringade 8.5 millioner dollar redan under de tre första månaderna efter 

att den släppts. Filmen tilldelades en Oscar 1939. Pinocchio och Fantasia 

släpptes 1940 och följdes av Dumbo (1941), The Reluctant Dragon (1941) 

och Bambi (1942). Under tiden fortsatte Disney också med sina tecknade 

serier med Musse Pigg, Kalle Anka, Pluto och Långben m. fl.31

 

Under första hälften av 40-talet fanns det många konflikter inom 

Disneyföretaget. När man avskedade en grupp som var aktiva i 

fackrörelsen ledde det till en strejk i maj 1941. Strejken varade i nio veckor 

                                                 
29 Wasko, Janet, Understanding Disney, Cambridge, 2001, s. 9-11. 
30 Ibid, s.13. 
31 Ibid, s. 14 
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och under tiden fick studion stänga.32 Denna strejk sägs markera slutet på 

den period som kallas ”Disneys golden age”.33

 

Under andra världskriget tog militären över studion och använde den som 

reparations- och förvaringsutrymmen. Men företaget fick samtidigt kontrakt 

på ett stort antal statliga filmer allt från militära träningsfilmer till ren 

propaganda. Studion släppte också några vanliga filmer som t.ex. Bambi, 

men dessa år var ändå svåra för företaget.34

 

Efter kriget försökte man snabbt komma på fötter igen genom att göra ett 

antal blandfilmer, där man återanvände delar av gamla tecknade serier 

och man gjorde också några filmer med levande skådespelare. Med 

Cinderella (1950) återvände studion till att göra animerade tolkningar av 

sagor. Men samtidigt fortsatte man med filmer med riktiga skådespelare 

och 1950 kom Treasure Island.35

 

1954 uppskattades det att åtminstone en tredjedel av världens befolkning 

hade sett minst en Disneyfilm.36

 

De animerade filmerna fortsatte produceras sida vid sida med de ”vanliga” 

filmerna; One Hundred and One Dalmatians (1961), The Sword in the 

Stone (1963) och The Jungle Book (1967).37

 

Walt Disney dog 15 december, 1966, men hans imperium lever fortfarande 

vidare.38

 

Disneystudion gjorde en dramatisk comeback mot slutet av 80-talet med 

långfilmer som The Little Mermaid (1989), Beauty and the Beast (1991) 

                                                 
32 Wasko, Janet, Understanding Disney, Cambridge, 2001, s. 17. 
33 Ibid, s. 19. 
34 Ibid, s. 19. 
35 Ibid, s. 20. 
36 Ibid, s. 22. 
37 Ibid, s. 22-23. 
38 Ibid, s. 24. 
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och Aladdin (1992). Dessa var lyxiga musikalkomedier gjorda av en helt ny 

generation animatörer och blev väldigt framgångsrika hos publiken.39

 

 

Bernard och Bianca 

 

Handling: 
Vi befinner oss i New York. Den lilla föräldralösa 

flickan Penny har blivit kidnappad av två skurkar; 

Madam Medusa och Snoops. Hon blir förd till ett träsk 

för att leta efter en stor diamant som kallas 

djävulsögat. Väl där vaktas hon av två krokodiler, 

Brutus och Nero, men lyckas i alla fall få iväg ett 

flaskpostmeddelande för att försöka kalla på hjälp. 

Detta meddelande når till slut mössens internationella 

räddningskår Hjälpa, där Bianca är medlem. Bernard jobbar som portvakt 

inom denna förening, men utses av Bianca till hennes medhjälpare. 

Tillsammans ska de två försöka hitta och rädda Penny. 

 

De börjar sitt sökande på barnhemmet Morgonstund där Penny bodde. Väl 

där stöter de på en gammal katt vid namn Rufus, som berättar för dem att 

Medusa försökt få med Penny i en bil, men att hon vägrat. Bernard och 

Bianca beger sig till en pantbank som Medusa äger, för att försöka få fler 

ledtrådar. Där hittar de en bok som är Pennys och av ett telefonsamtal 

mellan Medusa och Snoops får de reda på var Penny befinner sig. 

 

De flyger med ”Albatross Airservice” och Kapten Orville till en plats kallad 

Djävulsbukten. Träskfolket som bor där tar emot dem och hjälper dem så 

gott de kan. De hittar Penny och tar kontakt med henne. Tillsammans 

utarbetar de en plan för hur de ska lyckas fly, men hinner inte sätta den i 

                                                 
39 Bendazzi, Giannalberto, Cartoons-One hundred years of cinema animation,(London 1994),  s. 
234. 
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verket innan Penny hämtas för att åter igen söka efter djävulsögat, som är 

gömt någonstans i en underjordisk grotta dit man bara kan komma genom 

ett smalt hål i marken. Det är därför Madam Medusa och Snoops behöver 

Penny, för bara ett barn kan komma ner genom hålet. 

 

Denna gång hittar Penny, med hjälp av Bernard och Bianca, den stora 

diamanten. Madam Medusa vill nu behålla diamanten alldeles för sig själv 

och inte dela med Snoops. Bråk utbryter och i röran som följer lyckas 

Penny, Bernard och Bianca äntligen sätta sin plan i verket och fly. 

Diamanten har Medusa gömt i Pennys nallebjörn, som Penny lyckas få 

med sig. Medusa jagar dem, men behandlar sina två husdjur Brutus och 

Nero så illa att de vänder sig mot henne och hon får själv fly. 

 

Flyktingarna klarar sig och Penny kommer tillbaka till barnhemmet där hon 

snart adopteras och får en mamma och en pappa, vilket varit hennes 

högsta dröm. Pengarna från diamanten går till barnhemmet. Filmen slutar 

med att Bernard och Bianca får ett nytt uppdrag och ger sig iväg på ännu 

ett äventyr. 

 

Analys: 
Filmen är från 1977 och är baserad på två böcker av Margery Sharp, Miss 

Bianca och The rescuers. I denna film finns Don Bluth med som en av flera 

regisserande animatörer.40

 

 
Bernard: Han är god, vidskeplig, lite rädd av sig men modig 

när det väl gäller. Han följer alltid reglerna. Bernard är 

arbetarklassklädd a la 70-tal. 

 

 

 

 

                                                 
40 Se kap. Don Bluth, s. 68. 
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Bianca: Detta är en fin dam som t.ex. i en scen inte vill 

använda bälte för att det skulle skrynkla till hennes kläder. 

Hon är godhjärtad, modig och tar lättare på livet än Bernard. 

Hennes roll både överskrider och fastställer den stereotypa 

kvinnliga könsrollen. 

 

Penny: Liten oskyldig flicka på 4-5 år som är alldeles ensam i 

världen. Hennes högsta önskan är att bli adopterad och få en 

mamma och en pappa. Ger sin kärlek åt en nallebjörn som 

heter Teddy. Hon är handlingskraftig och hjälper sig själv så 

gott det går. 

 

Madam Medusa: Är en vulgär, spacklad, ilsken och allmänt 

slafsig kvinna. Hon är besatt av den makt och rikedom 

djävulsögat kan ge henne, men faller på eget grepp när hon 

bedrar sina medhjälpare. Vad gäller utseende så är hon benig 

och rynkig med spetsig näsa, stirrande ögon och stor mun (lik Yzma i 

Kejsarens nya stil, se sid. 35). 

 

Snoops: Denna man är hunsad av Medusa och fjäskar för 

henne. Han är inte särskilt smart och ganska klumpig. 

 

 

 

Kapten Orville: Är väldigt lik Sigge McKvack som är med i 

historierna om farbror Joakim och knattarna i TV-serien 

Ducktales. Han kan inte landa, utan kraschar alltid.  

 

 

Träskfolket: Speglar ett amerikanskt samhälle vid tiden strax efter 

inbördeskriget. Vi har en skadad, haltande sköldpadda med soldatkeps 

från nordstatsarmén, en uggla med svart kostym och platt vid hatt som en 

domare, en bonde med hängselbyxor, stråhatt och högaffel och en fyllbult 

och hemmabrännare. Dessa vill gärna få bort Medusa från träsket. 
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Internationella räddningskåren Hjälpa: Denna har medlemmar från i princip 

alla länder i världen och påminner väldigt mycket om FN. Den befinner sig 

t.o.m. i FN-huset i New York. 

 

Man kan se lite av 60-talets debatt om könsroller och kvinnans ställning. 

Ledaren för räddningskåren säger: ”En portvakt och en dam” och skakar 

sedan på huvudet. Men han går ändå med på att Bianca får fallet för det är 

ju inte som förr. 

 

I filmen tvingas Bernard gång på gång rädda Bianca (eftersom hon är 

kvinna). T.ex. så är det Biancas parfym som krokodilerna känner när de 

upptäcker mössen. När Bernard och Bianca ska med flyget blir de sena för 

”en dam måste ju få packa några saker”. Bernard skildras däremot som 

mer praktisk. Han har exempelvis med sig ett paraply som räddar dem ur 

en nödsituation genom att fungera som fallskärm. De båda behandlas 

också av omgivningen på olika sätt. Bianca får alltid hjälp, medan Bernard 

förväntas klara sig själv. 

 

Filmen är en husdjursbiografi. Mössen lever i sitt eget samhälle i symbios 

med människornas. Den följer också det klassiska mönstret för en 

hjältesaga, nödropet från Penny kommer och hjältarna ger sig iväg, om än 

inte motvilligt. De utför sitt uppdrag och kan sedan återvända hem igen. 

Balansen är återställd. 

 

Dess budskap är att man aldrig ska ge upp hoppet utan försöka hjälpa sig 

själv så gott man kan, då ordnar sig allt. Filmen behandlar också barns 

rädsla för en separation från mamma och pappa. Den varnar också barn 

för att det finns elaka människor ute i världen som man ska akta sig för. 

Samtidigt får den (tillsammans med andra liknande filmer) barn att tro att 

man på utseendet kan se om en person är elak eller inte. Skurkar skildras 

som uppenbart fula på alla sätt. 
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Filmen bidrar till att öppna gränserna för den kvinnliga könsrollen; att tjejer 

visst kan ge sig ut på äventyr. Den ger mod och hopp för flickor att skapa 

större drömmar för sin framtid. Men samtidigt bidrar den till att hålla kvar 

vissa delar av samma gamla roll. Biancas agerande i rollen av att ”pudra 

näsan och trippa på tå” är skrämmande. 
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Oliver och gänget 

 

Handling: 
Filmen handlar om lilla Oliver, en övergiven 

liten kattunge mitt i New York. När han ska 

försöka få tag på några korvar av en korvgubbe 

möter han Dodger, som är en byracka, uppfödd 

på New Yorks bakgator. Dodger tycker att de 

kan hjälpas åt, men försöker sedan lura Oliver 

genom att inte dela med sig av bytet. Men den 

lilla kattungen ger sig inte så lätt. Han följer 

efter Dodger till en gammal husbåt, där han 

och fyra andra hundar bor tillsammans med 

deras husse, Fagin. Det är chihuahuan Tito, bulldoggen Francis, afghanen 

Rita och en grand danois vid namn Einstein. Oliver ser genom ett 

takfönster hur Dodger kommer in och delar med sig av korvarna till de 

andra hundarna. Plötsligt ger listen runt fönstret vika och han rasar in 

genom taket, till de andra hundarnas förskräckelse. De är som bäst på väg 

att försöka få honom därifrån när Fagin dyker upp. Oliver gömmer sig 

under en låda medan hundarna hälsar på honom. 

 

Rätt som det är hör de en bil utanför. Fagin bleknar när han förstår att det 

är Sykes, som kommer för att inkassera pengarna som Fagin är skyldig 

honom och som han inte har. Fagin går med bävan ut till den väntande 

bilen. Sykes två dobermanns, Roscoe och DeSoto, går in till de andra 

hundarna för att se till att de inte hittar på något. Medan Roscoe försöker 

flirta med Rita, nosar DeSoto reda på Oliver som river honom på nosen. 

De ska som bäst ge igen när Sykes kallar på dem. Han har gett Fagin tre 

dagar på sig att skaffa fram pengarna.  

 

Fagin går bedrövad ner på båten igen. När han frågar vem det var som 

hade gett DeSoto på nosen bär Dodger fram Oliver i nackskinnet. Fagin 
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lyfter upp honom och sätter honom i knäet. Einstein bär fram en bok till 

honom och han läser en godnattsaga för dem innan de somnar. 

 

Nästa dag tar han med sig hundarna in till staden. Han instruerar Dodger 

att hålla ett öga på Oliver, så att han inte kommer bort. Nu är det dags att 

jobba, de ska försöka skaffa fram pengar åt Fagin. Dodger menar att de 

ska göra chaufförstricket; Einstein går i vägen för en bil. När bilen har kört 

på honom byter Francis plats med honom och spelar ut hela sitt register 

som plågad hund, medan chauffören försöker röna ut om han är skadad. 

Tito tar hand om bilen och Oliver följer med Tito. De två hoppar in i bilen 

och Tito börjar gnaga på kablaget under ratten när rutan till baksätet åker 

ner och en flicka, Jenny, tittar fram och får tag på Oliver. Hundarna 

kommer undan, men Jenny tar med sig Oliver hem.  

 

Där hemma väntar Georgette, en pudel med åtskilliga titlar. Hon tycker inte 

om nykomlingen, så när resten av gänget dyker upp för att ”rädda” Oliver, 

hjälper hon mer än gärna till. När de allihop är tillbaka på båten, upptäcker 

Fagin att Oliver har fått ett halsband och förstår att någon har tagit hand 

om honom och skulle vara villiga att betala en lösensumma för att få 

honom tillbaka, en plan som går i stöpet när han inser att Olivers nye 

ägare bara är en liten flicka. Sykes däremot ser en chans till en större 

lösensumma och kidnappar i sin tur Jenny. Nu är det dags för gänget att 

en gång för alla göra upp. De iscensätter en räddningsaktion. De räddar 

(naturligtvis) flickan, Oliver får sitt hem hos henne och de levde lyckliga i 

alla sina dagar.  

 

Analys: 
Filmen bygger på Charles Dickens roman om Oliver Twist, den lille 

föräldralöse pojken, som hamnar i ett gäng med ficktjuvar som alla jobbar 

för Fagin.  

 

De stadier, som Campbell och Holmberg har ställt upp för en hjältesaga 

kan man åtminstone delvis se även här. Gängets vardagsrutiner bryts när 
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Oliver dyker upp i gemenskapen för att sedan försvinna igen, när Jenny tar 

med honom hem. Gänget ger sig av för att få tillbaka Oliver och lyckas. 

Därmed borde hjältesagan vara slut. Men det är den inte, för Jenny ger sig 

av för att få tillbaka Oliver.  

 

När Sykes dyker upp får Fagin en tidsbegränsning, som bryter hans 

vardag. I och med Olivers tillbakakomst får Fagin en idé om att utpressa 

Olivers nya ägare. Så nu är det Jennys vardagsmönster som bryts, Oliver 

är borta och hon ger sig av för att rädda honom från kidnapparen, men blir 

själv kidnappad av Sykes, den större fula fisken. Gänget kommer till 

undsättning igen. Så det är på sätt och vis flera parallella hjältesagor, där 

man slår flera flugor i en smäll. Oliver behöver inte vara ensam mera, 

Jenny får med sig sin Oliver hem och Fagin behöver inte bekymra sig om 

Sykes mera. 

 
Alla har de sina olika karaktärer, som 

representerar var sin egenskap. Tito är den 

spanskbrytande typiska gängmedlemmen, Francis 

den förfinade, kulturella, som avskyr när Tito kallar 

honom för Frankie. Rita är damen i gänget. Hon är 

något slags mellanting mellan Tito och Frances, hon är tydligt en medlem i 

gänget, men är samtidigt mera förfinad än Tito. Einstein är, tvärtemot vad 

namnet antyder, musklerna utan hjärna. De utgör tillsammans med Dodger 

och Oliver stommen i filmen. Det är runt det här gänget av motsägande 

karaktärer som historien spinner.  

 

Oliver: Den gulliga kattungen som blir ensam kvar när alla 

hans syskon har fått nya hem. Men utslängd på gatan visar 

han sig vara tuffare än han ser ut. Han har ingen direkt 

hjälteroll, utan är snarare den utlösande faktorn för åtskilliga förvecklingar. 

Oliver är snäll, naiv och utan livserfarenhet, men han lär sig snabbt av sina 

misstag. Man behöver knappast vänta för att få reda på vilken sida han 

står på, man ser på direkten att han är en av de ”goda”. Gullig och söt med 

stora ögon, ett typiskt Disney-drag för de som är på de godas sida.  
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Dodger: Han är den obestridde gängledaren. Det är han som tar 

kommandot när det behövs. Han är en smart hund, som har levt 

på gatan hela sitt liv och klarar sig bra. Han har lärt sig tricken 

den hårda vägen och vet vad han gör. Tuff utanpå, mjuk inuti. Oliver lyckas 

komma honom tillräckligt nära för att han ska riskera livet för honom. 

Liksom fallet med Oliver så ser man direkt att han också tillhör de goda. 

Visst, han är lite retsam, men han ser snäll ut och lurar ingen. 

 

Fagin: En person av tvivelaktig karaktär, men med gott hjärta. 

Han är skyldig Sykes pengar, och är beredd att göra vad som 

helst för att få tag på dem. Tror han. Som skurk är han en 

riktig amatör jämfört med Sykes. Men så är han ju på den goda sidan 

också. Detta kan nog sägas också vara typiskt för Disney. Disney har tagit 

en (ur boken) lömsk, elak och på intet vis sympatisk person, och gjort 

honom snäll (innerst inne) och blödig, bara för att man ska känna sympati 

för karaktären. För det går ju inte an att historiens hjälte har en elaking till 

husse. Utseendemässigt ser han också mera sliten än elak ut. 

 

Jenny: Den oskuldsfulla lilla flickan som inte har gjort något 

ont, men som ändå råkar illa ut. Hon ska precis fylla sju eller 

åtta och saknar sin mamma och pappa, som är utomlands 

och som inte hinner hem till hennes födelsedag. Hon är 

tecknad med en liten, nätt kropp och ett oproportionerligt stort huvud, ett 

säkert Disney-tecken på oskuldsfullhet. Man kan se många likheter med 

Penny i Bernard & Bianca.  

 

 

Sykes, Roscoe och DeSoto: Skurkarna. Sykes är ute 

efter Fagin, eftersom Fagin är skyldig honom pengar. Det 

spelar honom ingen roll vad Fagin måste göra, han ska 

skaffa fram pengarna. Roscoe och DeSoto är 

översittarna, mobbarna, som gillar att se andra krypa för dem. 

Maffiabossen och hans underhuggare. Om nätthet med stort huvud ligger i 
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ena änden av godhetsskalan, är förhållandet det motsatta i andra änden. 

Sykes är en storväxt man med ett förhållandevis litet huvud och små ögon, 

fast med enorm käke och stora tänder, något som han har gemensamt 

med sina två dobermanns, som även de är kraftigt byggda med små 

huvuden. De stora tänderna gör dem ganska skräckinjagande, och man 

kommer att tänka på Rödluvan; ”Vad stora tänder du har, mormor!” ”Det är 

för att jag ska kunna äta upp dig lättare!”  

 

Filmen tillhör kategorin husdjursbiografi. Den har ett tydligt moraliskt 

budskap, att stå upp för dem som är svagare, mindre eller utstötta. Också 

att tillsammans är de starkare och kan rå på en gemensam fiende. Det är 

inte någon av karaktärerna som förändrar sig eller utvecklas nämnvärt 

under filmens gång, de förblir samma individer ända till slutet. 
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Mulan 

Handling: 
Filmen börjar med en blick längs 

med den kinesiska muren. Det 

är mörkt, men man kan se 

kejsarens vakter som patrullerar 

på den. Plötsligt bryts tystnaden 

och hunnerna anfaller. En av 

vakterna lyckas tända den kas 

som är hans ansvar och 

nyheten sprider sig snabbt; hunnerna är här. 

 

Mulan står precis på gränsen till vuxenvärlden. Hennes föräldrar gör henne 

redo för hennes första besök till äktenskapsmäklerskan, som ska hitta en 

lämplig make åt henne, men hon gör bort sig och blir utkastad. En härold 

kallar till möte på gatan. Det är känt att hunnerna tagit sig in Kina och det 

är kejsarens order att minst en man från varje familj ska inställa sig vid 

träningslägret nästföljande morgon. Mulan blir förtvivlad och kastar sig 

fram för att be om hennes far kan få utgöra ett undantag, eftersom han är 

skadad. Men hennes far föser bort henne med orden att hon skämmer ut 

honom.  

 

Mitt i natten bestämmer sig Mulan för att gå i sin fars ställe. Hon skär av 

sig sitt hår och binder upp det i en traditionell samurajknut, tar på sig sin 

fars rustning och svärd och ger sig av. När hennes far upptäcker att hon 

har tagit hans rustning, ber modern att han ska hämta hem henne igen, 

men han svarar att det kan han inte, för om de kommer på henne kommer 

hon att bli straffad med döden. Men han går till templet och ber sina 

förfäders andar att guida och se till henne. 

 

Efter att Mulans far gått därifrån vaknar en av förfädrarna upp och kallar på 

Mushu. Mushu, en liten stenfigur, kommer till liv och är redo att ta sig an 
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alla utmaningar, men det enda som krävs av honom är att han ska slå på 

gonggongen för att väcka väktarna. Förfädrarnas andar kommer överens 

om att det här är ett jobb för den största av dem, ”Stendraken”. Mushu går 

muttrande fram till den stora stendraken och slår på gonggongen. 

Ingenting händer. Helt plötsligt knakar det till och hela figuren rasar i 

småbitar. Nu blir Mushu rejält orolig, han har klantat sig igen. Men så får 

han en idé, han ska själv vaka över Mulan. Som sällskap på vägen får han 

med sig Cri-Kee, lyckosyrsan. 

 

Mulan är på väg till träningslägret när Mushu hinner upp henne. Hon blir 

förolämpad när hon får se Mushu. Lite bättre än en liten ödla kunde väl 

förfädernas andar ha ställt upp med. Livet i träningslägret går sin gilla gång 

och efterhand blir hon kompis med några av de andra rekryterna. Ingen vet 

att hon egentligen är en kvinna och hon har presenterat sig som Ping.  

 

Under tiden har hunnerna trängt allt längre in i landet och de anfaller 

kejsarens general och dennes styrkor. De lämnar en enda överlevande, 

som ska ge sig av till kejsaren för att berätta om hunnerna. 

 

Kaptenen i träningslägret, får order om att de ska ge sig av mot 

huvudstaden. Alla ger sig av vid gott mod och så småningom kommer de 

fram till generalens läger. Munterheten dör snabbt ut när de finner alla 

slaktade av hunnerna. De går vidare. Mulan är ansvarig för 

ammunitionsvagnen, som är fylld med raketer. Mushu råkar skjuta av en 

raket och Mulan är naturligtvis den som får skulden för att ha röjt deras 

position för fienden, som nu börjar strömma ner från de snötäckta bergen. 

Mulan räddar dem allihop genom att starta en lavin som begraver 

hunnerna under väldiga snömassor. Kaptenen rycks också med av snön, 

men Mulan, som har blivit förälskad i honom, får i sista stund tag på 

honom. Men hon har blivit sårad i striden, och när hon undersöks, kommer 

det fram att hon är en kvinna. Eftersom hon räddade livet på kaptenen blir 

hon inte avrättad som brukligt är, utan hemskickad i skam. 
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Hon är på väg hem när hon får se hunnerna, som de trodde de hade 

besegrat. När hon kommer ikapp de andra är de redan i staden och de 

hyllas som hjältar. Hon försöker prata med dem, men de vill inte höra på 

henne. Plötsligt anfaller hunnerna som stänger in sig i palatset tillsammans 

med kejsaren. Mulan får en idé. Hon övertalar de andra att klä ut sig till 

konkubiner och på så vis tar de sig in och räddar kejsaren.  

 

Mulan belönas med att bli erbjuden en plats som rådgivare hos kejsaren, 

något som ingen kvinna förut har blivit tillåten att göra. Men hon avböjer 

och säger att hon hellre skulle vilja återvända hem. Hon tar emot kejsarens 

medaljong och hunnerledarens svärd som bevis på hennes insatser och 

återvänder hem till sin familj tillsammans med kapten Shang.  

 

Analys: 
I den här filmen, som bygger på en gammal kinesisk saga, vänder man på 

det klassiska sagomönstret att prinsen räddar prinsessan. Mulan räddar 

kapten Shang, inte bara en, utan flera gånger under filmens gång. Filmen 

blev hyllad för sin starka kvinnliga frontfigur när den kom. Men är hon så 

stark som hon verkar? På slutet bekräftar hon ju att en kvinnas plats är i 

hemmet hos sin make och familj genom att hon avvisar kejsarens 

erbjudande om en rådgivarplats. Så man kan säga att hon både 

överskrider och reproducerar det konservativa könsmönstret. Men visst är 

hon trots det en hjältinna. Hon får kallelsen, hon ger sig av, utför sitt 

uppdrag och vänder åter hem. Alla kriterier som Campbell och Holmberg 

ställt upp för en hjältesaga är därmed uppfyllda. Hade hon inte återvänt 

skulle hjältesagan inte ha fått sitt slut, hon hade lämnat sin familj i ovisshet 

och hon hade inte kunnat få den uppskattning och det godkännandet från 

sin far som var målet. 

 

Fa Mulan/Fa Ping: Hon försöker alltid att göra det rätta, 

men det blir oftast så fel. Hon är osjälvisk och smart, men 

tänker inte alltid efter före. När filmen börjar har hon kvar 

mycket av kalvigheten hos ett nästan vuxet barn. Hon är 
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på väg att ta klivet in i vuxenvärlden med make och eget hem och allt vad 

det innebär. När hon återvänder hem efter sitt äventyr har hon 

transformerats till en ung dam. Kalvigheten är borta och hon är redo att ta 

sig an vad världen har att erbjuda. Till skillnad från Penny och Jenny 

(Bernard & Bianca och Oliver & Gänget) så är inte Mulan försett med ett 

stort huvud i förhållande till kroppen. Men så har hon inte samma 

oskuldsfullhet heller. Tvärtom så är hon väldigt väl proportionerad, slank 

utan att ge intryck av att vara mager, och med sneda ögon för att 

understryka hennes kinesiska nationalitet. 

 

Mushu och Cri-Kee: Mushu minidrake och Cri-Kee syrsa är 

ytterligare två av de lustiga bifigurer som Disney har som 

specialitet. De blir Mulans medhjälpare, men ibland stjälper 

de mer än de hjälper. Mushu är också den som hela tiden 

pressar Mulan vidare i sin roll som Ping. Och han gör det inte helt av 

oegoistiska skäl, för om det går bra för Mulan, kan Mushu bli befordrad till 

familjeväktare igen. Han är också klåfingrig, något som ibland sätter Mulan 

i klistret. Cri-Kee säger inte så mycket, han hänger mest med som en 

lyckosyrsa. Det visar sig dock att han också, precis som Mulan, har 

förställt sig. Han är ingen lyckosyrsa, bara en helt vanlig syrsa.  

 

Kapten Li Shang: En stark manlig rollfigur. Ledaren för 

truppen som Ping ingår i. Han är egentligen en traditionell 

hjältekaraktär och om inte Mushu skulle lägga sig i hela 

tiden skulle han kanske haft chansen att göra något 

hjältemodigt. Att han aldrig får komma till skott riktigt, gör det hela till en 

sorts parodi på den klassiska starka machohjälten. Han är muskulös och 

smidig och arketypen för en hjälte. 

 

Hunnerna: De är rakt igenom onda, utan några som helst 

kompromisser. De dödar alla som kommer i deras väg 

och kan egentligen inte gå något annat öde till mötes än 

att dödas själva. Liksom Sykes i ”Oliver & Gänget”, är 
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deras kroppar stora och huvuden små. Ögonen är gula, något som ger ett 

rovdjursliknande intryck, ett intryck som förstärks när de vädrar i luften och 

konstaterar att armén inte är långt borta. De är inga människor, de är 

blodtörstiga rovdjur och de är på jakt efter byte. 

 

Parollen i filmen verkar vara att Kvinnor Kan! De kan slåss lika bra som 

män till exempel. Om de är villiga att klä ut sig till män. Filmen sades vara 

ett bra föredöme för flickor, men vad är det vi ser egentligen? En kvinna 

som måste förställa sig för att bli accepterad i en mansdominerad 

verklighet. För vad är det som händer när hon blir avslöjad? Inte sade de: 

”Men det är okej, du slogs så bra, så du får vara med ändå.” Nej, i stället 

skickar de hem henne. Sedan när hon blir erbjuden en rådgivarpost hos 

kejsaren själv avböjer hon för att återvända hem. Hennes uppdrag är 

slutfört, hennes far är utom fara och hon kan återvända hem till familjen 

(som en kvinna sig bör?).  

 

Man kan också se en viss dubbelmoral i filmen. När Mulan klädde ut sig till 

man, så var det dåligt och straffbart, men när männen i kompaniet klädde 

ut sig till kvinnor, då var det en krigslist och helt okej. Så man kan dra lite 

olika slutsatser av detta. Det är okej att klä ut sig till ”det svagare könet”, 

men inte tvärtom. Det är okej när det gäller att lura fienden, men inte de 

som är på samma sida.  

 

Och vad säger den här filmen till killarna då? Att det är okej att stänga ute 

tjejerna för att de är just tjejer, och om de inte vill vara med på 

killarnas/männens villkor, så får de inte vara med alls? Visst, Mulan blir 

erbjuden en post som kvinna, men först efter att hon har fått visa sig 

värdig. Kanske hade man kunnat få ett annat intryck om kejsaren hade 

kungjort för hela folket som var församlat där att kvinnor och män är lika 

värda och att de faktiskt är lika bra/duktiga/smarta.  

 

Historien tillhör kategorin undersagor. Mulan gör resan från barn till vuxen 

under historiens gång. Mushu och Cri-Kee kan väl sägas vara hennes 

goda feer, dem som hela tiden stöttar och skyddar henne. 
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Kejsarens nya stil 

Handling: 

Kejsare Kusco, en ung man med vana att få sin vilja 

fram, avskedar sin rådgivare Yzma som svär att 

hämnas. Hon försvinner med sin hjälpreda Kronk till 

sitt hemliga labb, där hon kommer på att Kusco ska 

förgiftas. 

 

Samtidigt har Kusco ett möte med bonden Pacha, 

där han förklarar att Pacha och hela hans familj 

måste flytta från kullen där de har bott i generationer för att göra plats för 

Kuscos sommarpalats, ”Kuscotopia”.  

 

Yzma bjuder hem Kusco på middag för att kunna förgifta honom, men den 

måttligt begåvade Kronk blandar ihop flaskorna och ger honom 

lamaextrakt i stället för giftet, vilket gör att Kusco förvandlas till en lama. 

Kronk får order om att göra sig av med laman (d.v.s. döda honom), men 

han får samvetskval eftersom han egentligen inte är elak. Men han lyder 

order och slänger en säck innehållande den nyligen transformerade Kusco 

i en kanal som rinner genom staden. Då dyker hans axelänglar upp och 

lyckas få honom att ångra sig och han fiskar upp säcken igen. Han är på 

väg nerför en trappa när han snubblar på en katt och tappar säcken som 

hamnar på en kärra, som händelsevis råkar tillhöra en viss Pacha, en 

bonde på väg hem till sin familj med ett vräkningsbesked. 

 

Det är kanske överflödigt att säga att det blir komplicerat när Kusco 

kvicknar till i sin lamaform hemma hos Pacha... Han drar direkt slutsatsen 

att Pacha ligger bakom och försöker ta sig tillbaka till palatset och Yzmas 

hemliga labb på egen hand, trots Pachas varningar om allt farligt som kan 

lura på vägen. Och han råkar naturligtvis illa ut. Pacha, som drabbats av 

förfärligt dåligt samvete för att han låtit kejsaren vandra iväg på egen hand, 

dyker naturligtvis upp i rättan stund för att rädda honom, som dock inte blir 

tacksam. 
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Under tiden har Yzma låtit utropa sig själv som ny härskarinna. Och när 

hon njuter av sitt nya liv kryper det fram att Kronk inte alls har dödat Kusco 

och de ger sig iväg för att leta efter honom. När alla hamnar på samma 

restaurang tycker sig Kronk känna igen Pacha, men han kan inte placera 

honom. Pacha i sin tur råkar höra en konversation där Yzma skäller på 

Kronk för att han inte dödade Kusco när han hade chansen. Pacha 

försöker få Kusco att fly, men Kusco tror bara att det är ett trick för att inte 

låta honom nå palatset och Yzma och för att förhindra vräkningen. Så 

Pacha ger upp med att försöka få kejsaren att förstå och ger sig av hemåt.  

 

Cusco tänker just ge sig till känna för Yzma och Kronk, när han hör vad de 

pratar om, nämligen att det var de som förvandlade honom till lama. Han 

flyr hals över huvud och blir förskräckt när han upptäcker att han faktiskt är 

alldeles ensam. Ingen Pacha, ingen Yzma och inte ens någon Kronk...  

 

Men Pacha, som är en allt igenom hygglig kille, har kommit tillbaka för att 

leta efter honom och tillsammans ger de sig iväg till palatset och Yzmas 

hemliga labb för att leta reda på ett botemedel. Men Yzma och Kronk 

hinner dit samtidigt. Det drar ihop sig till en konfrontation där de goda (som 

alltid i Disneyfilmer) kommer att gå segrande ur striden. Slutet gott, allting 

gott. Kusco är tillbaka i sin mänskliga form, lite mera vis och mer empatisk 

än förut. Pacha har fått en vän för livet i kejsaren och får  bo kvar på sin 

kulle med sin familj. Kronk blir scoutledare och Yzma, som i 

sammandrabbningen förvandlades till en liten katt, är tillsammans med 

Pachas barn med i scoutgruppen, om än missnöjd. 

 

Analys: 

Detta är en solklar hjältesaga. Någonting händer som rubbar balansen; 

Yzma får sparken och hämnas genom att förgifta Kusco. Han ger sig mer 

eller mindre motvilligt av (i detta fall högst ofrivilligt, men han är medvetslös 

och har inte så mycket att säga till om). På väg tillbaka upptäcker han vem 
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som ligger bakom, och det drar ihop sig till en konfrontation, efter vilken 

ordningen är återställd. 

 

Vi har de goda mot de onda rätt och slätt. Inga krusiduller. Vi har kejsaren 

själv, en i början egoistisk figur, van att få sin vilja fram, oavsett vilka tår 

han trampar på och oavsett vilka han sårar. En mindre sympatisk person, 

men ändå en av de goda. Vi har Yzma, den kalla, beräknande och 

hämndlystna rådgivaren med ett maktbegär och Kronk, den dumma 

medhjälparen som egentligen är snäll, han gör bara som han blir tillsagd. 

Och så har vi Pacha. Den allt igenom hyggliga bonden från landet, som 

inte tvekar att hjälpa till där det behövs, utan minsta baktanke. Och sist, 

men absolut inte minst, har vi den sedvanliga (Disney)paraden av lustiga 

bifigurer, allt från Pachas barn till Kronks axelänglar. 

 

Kusco: Är den bortskämda snorvalpen. 

Han är egoistisk och är övertygad om 

att världen kretsar kring honom. Han 

har heller aldrig blivit motsagd, hans 

önskan är lag och om han inte får som han vill så är det bäst att de passar 

sig. Han växer och utvecklas till det bättre dock. Han får också lära sig att 

dela med sig och att det inte är ett tecken på svaghet att be om hjälp. Han 

ska precis fylla arton och som många tonåringar så tror han att han vet allt, 

kan allt och att han dessutom är odödlig. Han tycks inte ha någon som står 

honom verkligt nära. Man får inte veta någonting om hans föräldrar, om de 

lever eller är döda, eller om de har någon kontakt, om de har funnits där 

för honom tidigare, men man får intrycket av att han är ensam.  

 

Pacha: Han är den självklara hjälten, den helt igenom goda. 

Han ändrar sig inte, utan är god och hjälpsam hela filmen 

igenom. Han kan sägas representera den stabila 

fadersfiguren och läraren. Han är den som lär kejsaren att 

det är snällt att dela med sig, och att han inte har något att 

förlora på det. Han är stor och lugn samt utstrålar faderlig trygghet. Han 

blir på sätt och vis den manliga förebild som har saknats i Kuscos liv. Han 
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har två barn, ett tredje på väg och en kärleksfull hustru, vilket visar en 

idealbild av hur det skulle kunna vara att ha en riktig familj. 

 

Yzma: Hon utnyttjar Kusco och försöker styra riket bakom 

hans rygg. Hon smyger och ljuger. Utvecklas inte heller 

något under filmen utan är ”den onda” rakt igenom. Vi kan 

här också se exempel på de sju dödssynderna, t.ex. girighet 

– det är hon som är värd att härska, avund – det är inte hon som härskar 

utan Kusco, och högmod/högförräderi - hon ser till att hon härskar. Man 

kan även se drag av fåfänga, hon använder till exempel ansiktsmask och 

gurkskivor på natten, och smink på dagen. Hon är lång och utmärglad, 

med spetsigt ansikte. Ögonfransarna är målade så att de ser ut som 

spindelben och ögonvitorna är svagt gula, liksom tänderna. Till skillnad 

från den manliga skurken i disneyfilmerna, tycks kroppsförhållandet vara 

det omvända hos kvinnorna. I stället för stora kroppar, med 

skräckinjagande ögon, så är det spinkiga kroppar och mycket sminkade 

ansikten. Man kan till exempel jämföra med madame Medusa i Bernard & 

Bianca. 

 

Kronk: Är dumsnäll. Följer stereotypen för medhjälparen - 

stora muskler, mycket liten hjärna. Blir utnyttjad av Yzma. 

Har fått lite förlöjligande drag av vänlig hund. Har också fått 

en förkärlek för matlagning, ett annars stereotypt kvinnligt 

drag. Blir också orimligt ledsen om man säger något nedsättande om 

maten, något som män (oftast) driver med när det gäller kvinnor, något 

som är lite sexistiskt, men som blir legitimt (och förlöjligande) eftersom 

Kronk är av manligt kön. Han har också ett Samvete, något som görs 

väldigt tydligt genom hans axelänglar. Han kan skilja på rätt och fel. Det är 

t.ex. fel att döda Kusco. Men om han nu kan skilja på rätt och fel kan man 

ju fråga sig varför han är tillsammans med Yzma? Han fattar nog aldrig 

riktigt att hon är elak och verkligen vill Kusco illa. Han utvecklas inte 

mycket under filmens gång, men han byter roll, från medhjälparen till 

scoutledaren, från underhuggare till en förebild för barn. Motto: det finns 

något gott i alla! 
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Man kan se många kristna värderingar i den här filmen, något som kan 

tyckas lite lustigt med tanke på att den utspelar sig under inkakulturens 

storhetstid, något som tyvärr endast tycks vara kulisser. Man kan som 

tidigare nämnts urskilja en del av de sju dödsynderna hos både Yzma och 

Kusco (fåfänga, när han upptäcker att han har blivit förvandlad till lama: 

”Mitt ansikte, mitt vackra, vackra ansikte!”). Pacha tycks leva efter mottona: 

Var mot andra så som du vill att de ska vara mot dig” och ”Vänd andra 

kinden till”. Kronks axelänglar är ytterligare ett exempel, en ängel på ena 

axeln som står för det goda, en djävul på den andra, som står för det onda. 

Två kristna symboler för ont och gott och en symbol för att vi alla har 

dessa två inom oss, som slåss om övertaget. 

 

Budskapet är att vi måste se bakom fasaden på våra medmänniskor. 

Utseendet spelar ingen roll, vi är alla lika värda. Kusco sprider även 

budskapet att lycka inte kan köpas. Han trodde han skulle bli lycklig om 

han bara fick det ena eller det andra, men fann sin egen lycka i att göra 

andra glada i stället. 

 

En sak saknas nästan i den här filmen dock. Disneyfilmer brukar alltid 

innehålla minst ett par som blir kära; Bernard och Bianca, Tito och 

Georgette i Oliver & gänget, Mulan och kapten Shang, Robin Hood och 

Marian, kaptenen och professorn i Skattkammarplaneten, Aladdin och 

Jasmin, o.s.v. Det finns det inte i den här filmen. Pacha har visserligen en 

väldigt kärleksfull familj och han är uppenbart mycket förälskad i sin fru, 

men det är inte riktigt samma sak. Där står de mera för de värderingar som 

Pacha har, och för att ytterligare understryka hans faderliga utstrålning.  
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Monsters, Inc.  

 

Handling: 
Vi befinner oss i staden 

Monstropolis i monstrens värld. 

Två av dessa monster, Mike och 

Sulley, är bästa vänner och 

arbetskamrater. De jobbar på 

företaget Monsters Inc., som är 

ett energibolag. Energin utvinns 

ur barnskrik från människo- 

världen. Monstren har magiska 

dörrar som leder dem in i 

barnens garderober. Skrämmarmonstren får barnen att skrika genom att 

skrämma dem och monsterassistenten samlar upp skriken i behållare. Alla 

aktar sig väldigt noga för att råka röra vid barnen eller deras saker 

eftersom de tror att de är giftiga. Råkar någon ändå få med sig eller röra 

vid något dras stora saneringsåtgärder igång. 

 

Plötsligt en dag händer det som inte får hända. Sulley upptäcker att en 

dörr står kvarglömd efter arbetstidens slut. Han undersöker saken genom 

att kika in, men hittar inget misstänkt utan skickar undan dörren till dess 

plats. Han har dock, utan att märka det, fått sällskap av en liten 

människoflicka. När han upptäcker detta blir han livrädd och söker genast 

reda på Mike för att få hjälp med vad de ska göra. 

 

Så småningom kommer de fram till att det bästa de kan göra är att försöka 

återföra flickan, som de kallar för Bu, tillbaka till hennes rum utan att någon 

märker något. Men detta blir svårare än de trott.  Något skumt pågår i 

företaget; Sulleys konkurrent Randall har tillsammans med företagets chef 

Waternoose försökt utveckla en ny teknik för att bättre kunna utvinna skrik 

från barn och de tänker använda Bu som försökskanin. Sulley och Mike 

lyckas till slut stoppa deras ondskefulla planer och rädda Bu. De upptäcker 
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samtidigt att skratt är mer energirikt än skrik, vilket räddar företaget från 

konkurs. 

 

Analys: 
Sulley: Hans karriär går strålande och han är den bäste 

skrämmaren på företaget. Han är nöjd med livet. Bu får 

honom att inse att barn inte är farliga och att skrämma 

dem är fel. Med sin oskuldsfullhet väcker hon hans 

beskyddarinstinkter. Sulley är en person som känner starkt för vad som är 

rätt eller fel. Han skulle aldrig medvetet kunna göra något han trodde var 

fel. Han hjälper Bu till vilket pris som helst för att det är rätt. 

 

Mike: Är Sulleys assistent och lagkamrat. Han är rädd för alla 

konsekvenser och vill helst få undan problemet, dvs Bu, så 

fort som möjligt. Tillåter inte sig själv att fästa sig vid Bu på 

det sätt som Sulley gör. Han är ofriviligt klantig och rolig. 

 
Bu: Totalt oskuldsfull och spontant kärleksfull 

(som bebisen i Ice Age, se sid. 65). Hon är rädd 

för Randall som är hennes ”monster i 

garderoben”. 

 
 

Randall: Detta monster är också en skrämmare men ligger 

på andra plats efter Sulley. Han är avundsjuk och äregirig. 

Eftersom han är en kameleont och ändrar färg efter sin 

omgivning, när det passar honom, så vet man aldrig var 

man har honom. 

 

 

 

Waternoose: Chef för Monsters Inc. Han gör allt för 

företagets vinning och därmed sin egen. När det börjar gå 
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dåligt för företaget överskrider han alla moraliska och etiska principer och 

skapar tillsammans med Randall en skrikutdrivande maskin, som ska suga 

skrik ur barn. Detta för att barn ”nu för tiden” blir allt svårare att skrämma 

pga all Tv, film och dataspel. De är inte längre lika rädda för monstren. 

 

Att vända på verkligheten med monster som är rädda för barn, blir 

automatiskt roligt. Barn finner mycket nöje i att nåt så stort och 

skrämmande kan vara rädda för dem. Detta skapar självförtroende hos 

barnen. 

 

Filmen handlar om kärlek, vänskap och om att ställa upp för varandra. Den 

tar även upp ämnet auktoritetsrädsla. Mike och Sulley är rädda för den 

makt företaget och dess chef kan utöva över dem. Här kan man dra tydliga 

paralleller till den rädsla barn kan känna inför de vuxnas maktutövande. 

Men ett tydligt budskap är ändå att även om man hamnar i blåsväder för 

det, så måste man kämpa för det som är rätt. Den starkare måste försvara 

de försvarslösa och oskyldiga. 

 

Det klassiska hjältesagemönstret följs genom att vardagsmönstret bryts 

när Bu anländer; hjältarna får motvilligt sitt uppdrag. Balansen återställs 

när uppdraget är slutfört, även om mycket då är förändrat till det bättre. 

Monstrens världs energiförsörjning klarar sig eftersom Sulley upptäcker att 

skratt ger mycket mer energi än skrik. Monstren blir ”underhållare i 

garderoberna” istället och Sulley blir chef på Monsters Inc., medan Mike 

blir toppunderhållare. 

 

Vad gäller genre så hamnar denna film i gruppen husdjursbiografier. 

Monstren lever i ett eget samhälle vid sidan av människornas, men med ett 

beroende av dess. Filmen innehåller också de typiska spännande jakterna, 

lister och mod. 
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Skattkammarplaneten  

 

Handling: 
Denna film handlar om den 15-årige Jim Hawkins, som 

bor tillsammans med sin mamma på planeten 

Montressor. Pappan övergav familjen när Jim var liten. 

Mamman driver ett värdshus för att försörja familjen, 

samtidigt som hon försöker uppfostra Jim och hålla 

honom borta från trubbel. Detta lyckas inte så väl för 

Jim är en ung man som söker sig till faror och 

spänning. 

 

En dag kraschar ett skepp utanför värdshuset och Jim hjälper den skadade 

personen in. Innan han dör överlämnar han ett föremål till Jim och säger åt 

honom att vakta det och akta sig för cyborgen. När cyborgen kommer för 

att leta efter vad det nu är, tvingas Jim, hans mamma och deras vän 

professorn fly och värdshuset bränns ned.  

 

Föremålet visar sig så småningom vara en stjärnkarta som leder till 

skattkammarplaneten. Professorn bekostar en expedition och äventyret 

kan börja. 

 

Analys: 
Filmen bygger på Robert Louis Stevensons klassiska bok Skattkammarön. 

 
 

Jim: Är en godhjärtad, vilsen och uttråkad ung man som 

försöker bli vuxen. Han har ingen manlig förebild i sitt liv och 

strular till det för sig i början för att han inte kan hitta sin plats i 

tillvaron. Han är en typisk tonårskaraktär (mycket lik Kusko i Kejsarens 

Nya Stil, fast på olika platser i samhällsstegen) som sedan mognar under 

filmens gång. 
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Silver: Han är egentligen god innerst inne men med ett 

brokigt förflutet. Jim lockar fram det goda hos honom. 

Han blir manlig förebild för Jim tills han upptäcker att 

John Silver är pirat. Jim är dock då mogen att stå på 

egna ben. 

 

Professorn: Förläst och lever i sin egen lilla värld. Vill hitta 

skatten för att bli berömd som upptäckare. Han är kunnig, 

välutbildad, god och fungerar som moraliskt föredöme. Under 

resans gång får han erfarenhet av verkligheten och mognar 

också som man på ett sätt. Han ser ut som en 1800-tals adelsman med 

små glasögon på näsan, vilket tvingar honom att ha näsan i vädret och titta 

ned på folk för att se, men är aldrig nedlåtande för det. 

 

Kapten: Denna kvinna är modig, smidig och intelligent. 

Hon visar att det är hon som har befälet. Hon är rakt på 

sak och säger vad hon tycker. Det är nyskapande med 

en stark kvinna i maktposition men hennes utseende (Smal, vältränad, 

fyllig, med åtsmitande sexigt skurna kläder) förstärker det stereotypa 

kvinnoideal som råder i vår tid. Kaptenen visar tydligt bilden av vår tids 

hjältinna. 

 

I den här filmen får hjälten ett uppdrag och ger sig ut på äventyr. Han 

fullföljer det och beger sig sedan hem igen. Under färden har han lärt sig 

något och blivit man. Detta är den manliga varianten av en undersaga; det 

handlar om en pojke som ska bli man. Jim är dock inte motvillig till sitt 

uppdrag som den klassiska hjälten. 

 

Budskap i filmen är: Tro på dig själv och det du vet är rätt eller fel. Det är 

du själv som måste ta tag i ditt liv och välja den väg du ska gå. Men med 

självständighet följer också ansvar. 
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Dreamworks 
 

DreamWorks SKG startades av Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg och 

David Geffen i oktober 1994. De satsade 33 miljoner dollar vardera, i 

utbyte mot 22 % var av aktierna. Tanken var att man skulle producera 

filmer och TV-produktioner såväl som dataspel och musik. De första åren 

var skakiga, men 1998 fick de flera stora succéer, med bl.a. Saving Private 

Ryan, Antz och The prince of Egypt. 41

 

De hade också problem med att hitta, eller få bygga, en egen studio. De 

köpte mark vid Playa Vista och planerade att bygga en enorm anläggning 

med minst åtta, kanske så många som arton studios och ett helt campus 

för college och världens största ljudstudio. Men trots att allt såg bra ut på 

papper, så hindrades de av miljöaktivister som värnade om de värdefulla 

svampmarker som låg vid det planerade bygget. 1999 meddelade 

DreamWorks att de drog sig ur och skyllde på finansiella orsaker. 42

 

Idag jobbar DreamWorks från Spielbergs lokaler hos Universal Studios och 

om de någonsin kommer att få en egen studio återstår att se. Konstigt nog 

har animationsavdelningen som enda avdelning fått en egen studio, 

granne med Disney!43  

 

 

                                                 
41 http://www.dreamworksfansite.com/studio/history.php, 2004-05-26. 
42 http://www.seeing-stars.com/studios/dreamworks.shtml, 2004-05-26. 
43 Ibid. 
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Antz 

 

Handling: 
Antz handlar inte helt överraskande om myror. 

Först och främst om Z, en arbetarmyra som 

inte är helt med på hela kolonitänkandegrejen. 

Han vill ha sina egna behov tillgodosedda, han 

känner sig obetydlig och det blir inte bättre när 

han får höra att han också är obetydlig! 

 

I soldaternas högkvarter råder det stor aktivitet. 

En termitkoloni hotar och general Mandible 

anser att anfall är bästa försvar. Generalen är 

utsedd till prinsessan Balas blivande make, men han har svårt att pressa in 

henne i sitt schema och Bala är inte riktigt tillfreds med det, men det är ju 

för kolonins bästa. Alla har sin bestämda plats från den stund de föds, 

hennes är att gifta sig och föda barn var tionde sekund. 

 

Z är på baren med sin kompis Weaver, som är en soldatmyra. De jämför 

sina olika jobb och Z tycker att det måste vara bra att vara soldat och 

slippa skyffla jord hela dagarna, medan Weaver menar att Z får ju jobba 

med de snygga arbetartjejerna. En gammal soldatmyra vänder sig plötsligt 

mot Z och börjar prata om en plats som kallas insektopia, där det finns 

massor av mat och alla får välja själva vad de vill vara.  

 

Prinsessan Bala och hennes uppvaktning vill ”beblanda sig med pöbeln”, 

så de har också gått till baren. Hon väljer ut den mest patetiska myran där 

för att dansa, så hon bjuder upp Z, som inte kan tro sina ögon. Alla dansar 

precis likadant utom Z, vilket retar ett par av soldaterna som är där, men 

Weaver kommer till undsättning och snart bryter ett praktfullt slagsmål ut. 

Genom prinsessans uppvaktning får Z reda på att hon är prinsessan Bala. 

Z tror att hon blev lika förälskad i honom som han blev i henne och är 
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desperat efter att få se henne igen, så han övertalar Weaver att få ta hans 

plats vid den kungliga inspektionen nästa dag. 

 

Lite för sent inser han att de är på väg ut i krig för att slåss mot termiterna. 

I stridens hetta råkar han hamna under en av de dödade termiterna och 

lyckas inte ta sig loss förrän striden är över och han är den enda 

överlevande. Han tar sig tillbaka till stacken och blir hyllad som en 

krigshjälte. Drottningen själv ger honom beröm, men när Bala ska ge sin 

hyllning känner hon igen Z ifrån baren och avslöjar honom. Generalen 

skickar sina män på Z för att arrestera honom, men han tar skydd bakom 

Bala som skriker till att han försöker kidnappa henne. De faller ner i 

sopnedkastet och hamnar utanför stacken. Bala är allt annat än glad och 

efter att ha skällt ut Z beordrar hon honom att ta henne tillbaka till stacken. 

Men Z har börjat få en annan tanke i huvudet; insektopia! 

 

I stacken sprider sig ryktet att Z bara var en arbetare som tog plats som 

soldat. Weaver bekräftade det genom att berätta att de bytte plats, att han 

tidigare varit soldat, men nu jobbade i stället för Z på Megatunneln. 

Överallt avstannar arbetet när arbetarna börjar ifrågasätta sina chefer och 

snart florerar nya rykten; att Z leder en revolution. Generalen mutar dem 

med att när väl Megatunneln är färdigbyggd, ska det bli kortare 

arbetsdagar och mera mat till alla. Och dessutom ska de få ledigt för att få 

vara med om invigningen.  

 

Z och Bala har under tiden både blivit goda vänner och hittat det förlovade 

landet, som består av en överfull soptunna med allehanda godsaker. När 

Cutter, generalens högra hand, hittar dem där, har Z gått för att hämta 

mera ved till brasan. När Cutter frågar efter honom säger Bala att han är 

död. Han försöker få henne att följa med tillbaka till stacken, men hon vill 

inte tillbaka längre. Men han tar med henne med våld. Z följer efter. Där 

har generalen redan satt sin plan i verket. Alla arbetare är instängda i 

tunneln och alla utgångar är tilltäppta. När de bryter igenom till ytan 

kommer tunneln att svämmas över och så är de av med de svaga och 

odisciplinerade arbetarna! Generalen själv har gått ut med sina trupper, för 
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att starta en ny generation myror, starkare än någonsin förr! Det är därför 

han behöver Bala. Vad han inte vet är att Z har räddat Bala och att de 

befinner sig i tunneln med alla de andra. Vattnet börjar strömma in, men Z 

får alla att hjälpas åt och tillsammans tar de sig ut. Generalen beordrar 

Cutter att slå tillbaka arbetarna, men han säger ifrån. I stället tar han över 

befälet och beordrar soldaterna att hjälpa arbetarna. Myrorna räddas, 

generalen fråntas befälet och Z fick sin prinsessa! Numera gör han ungefär 

samma sak som förut, men den här gången har han själv valt det! 

 

Analys: 
Holmberg och Campbell kan vi återigen passa in på historien. För Z och 

Bala rubbas vardagens balans i och med att Z byter plats med Weaver och 

sedan, efter att ha blivit hyllad som krigshjälte, kidnappat prinsessan Bala. 

De ger sig av för att söka efter insektopia, kommer tillbaka och räddar 

skivan. 

 

Z: Han är från början en arbetsmyra som står lägst på 

rangskalan, vars enda uppgift är att skyffla jord. Vilket 

skulle vara ett okej liv om man inte samtidigt utrustats med 

en individuell hjärna, som vägrar att tänka kollektivt, vilket har lett till att 

han är väldigt ensam. Han har vänner, men ingen som riktigt förstår 

honom och som han kan prata med. Hans självförtroende är i botten och 

han är kär i en prinsessa... Under vandringen till insektopia växer han. 

Hans självförtroende ökar i samma takt som han och Bala blir vänner och 

så småningom kära.  

 

Prinsessan Bala: Från början en lite snobbig ung dam som 

anser att arbetarna är lägre stående varelser. Hon ser på 

dem ungefär som man skulle se på en apa i bur på djurpark, 

lite roat men samtidigt lite äcklad över att de tror att hon är 

på samma nivå som dem. Hon förändras också under vandringen till 

insektopia. Hon får större insikt i hur det är att vara arbetare och inte kunna 

göra något åt sitt öde. Hon är också låst i sitt öde, fast med makten att 
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ändra det som inte är bra. De fördomar hon har ifrån början fungerade som 

skygglappar, hon såg bara det hon ville se. Så småningom insåg hon att 

man kan gå miste om mycket om man ständigt tror att man är bättre än 

alla andra. 

 

Weaver: Han är alla officerares drömsoldat. Om han så 

sattes på att gräva latringropar skulle han glatt visslandes 

ge sig av med skyffeln i högsta hugg, redo att göra ett gott 

dagsförvärv. Men han är lojal mot sina kamrater, och gör gärna Z till viljes 

när han vill byta plats med Weaver inför inspektionen. Han tar sig an sitt 

nya arbete med gott humör, det ger dessutom en utmärkt träning. 

 

General Mandible: Skurken med fantasier om 

världsherravälde. Vill skapa en stam myror med endast 

elitsoldater och inga veka odisciplinerade arbetare. Hans 

ideer för tankarna till nazistrasideologi, där en överlägsen ras är bättre än 

en annan.  

 

Utseendemässigt kan vi se en stor skillnad mellan arbetar- och 

soldatmyror. Soldatmyrorna är muskulösa och i allmänhet längre än 

arbetarna, som i stället är spinkiga och korta. Också ansiktsstrukturerna 

skiljer sig åt, på en arbetare är ansiktet runt, och på soldatmyrorna mera 

kantigt. Så man ser lätt skillnad på arbetare och soldater, vilket gör att det 

känns lite underligt när Weaver och Z byter plats och ingen ifrågasätter 

vad en soldat gör på en arbetares plats och vice versa.  Men det är väl så i 

det här fallet att man placeras av sina överordnade och det ifrågasätts inte. 

 

Det finns några moralkakor som serveras på silverfat i den här filmen; tänk 

själv, använd sunda förnuftet, trots att man bara är en liten ensam person 

kan man åstadkomma mycket om man bara har viljan, o.s.v. Det skulle väl 

vara budskapen som riktar sig till den yngre publiken. Men den här filmen 

kan också gärna riktas mot en mera vuxen publik. Den innehåller till 

exempel ett antal politiska ståndpunkter till exempel om klassfrågor, den 

tar upp diktaturfrågor och frågor om utanförskap. 
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Man kan urskilja tre olika klasser hos myrorna. Först och högst är adeln, 

som inbegriper drottningen, prinsessan Bala och general Mandible. Även 

de andra officerarna kan passas in här. Sedan har vi borgarna, soldaterna. 

De åtnjuter en högre status än bönderna, arbetarna, slavarna, om än bara 

för att de är större och starkare. I det här fallet är det drottningen som har 

den totala makten över hela stacken. Till sin hjälp har hon officerarna, som 

agerar som rådgivare. När Z vågar sig på att ifrågasätta auktoriteten, 

ändras hela styrsättet.  
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Shrek 

 

Handling: 

Filmen handlar om träsktrollet Shrek, ett stort grönt 

vidrigt monster enligt folkets åsikt. I landet styr Lord 

Farquaad som har bestämt sig för att driva bort alla 

sagovarelser. Många flyr och hamnar i träsket hos 

Shrek, som blir alldeles förstörd. Han är van att 

leva för sig själv och är inte intresserad av nåt 

sällskap. För att lösa problemet bestämmer han sig 

för att uppsöka Lord Farquaad. Med honom följer 

den självutnämnda kompanjonen Åsnan. Lorden 

erbjuder Shrek en överenskommelse: han går med på att få ut alla 

sagovarelser från Shreks träsk om Shrek vill utföra ett enkelt uppdrag, att 

befria prinsessan Fiona från ett avlägset drakvaktat slott och övertyga 

henne att gifta sig med lord Farquaad. Shrek går med på erbjudandet 

under vapenhot och äventyret kan börja. 

 

Analys: 
Den producerades av DreamWorks år 2001, och fick en Oscar för bästa 

animerade långfilm. Filmen är baserad på en bok av William Steig.  

 

Det finns många sagor som handlar om en vacker prinsessa som räddas 

av en vacker prins. Paret blir sedan blixtförälskade, gifter sig och lever 

lyckliga i alla sina dagar. Detta är också grunden i filmen om Shrek, men 

här ironiserar man istället över dessa självklara förväntningar. Det finns 

många tydlige exempel på detta: i början av filmen läser Shrek en klassisk 

saga om hur en prins ska rädda en prinssessa ur det översta rummet i det 

högsta tornet på ett drakvaktat slott. Han skall väcka henne med en kyss 

(a la Snövit och Törnrosa). Shrek utbrister sedan ”vilken rappakalja” och 

torkar sig i rumpan med boksidorna. Istället för en prins blir det sedan 

Shrek som skall rädda en prinssessa. Han är den klassiske motvillige 
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hjälten och inte alls den charmör prinssessan förväntar sig. Hon visar sig 

så småningom inte heller vara precis som en prinssessa ”ska” vara. Från 

början är hon en typisk Törnrosa som skör och handlingsförlamad väntar 

på att bli väckt och räddad av prinsen. Men man kan snart se att det är en 

roll hon spelar och under filmens gång släpper hon den och blir mer som 

vår tids hjältinna; temperamentsfull, ger svar på tal, stark, vältränad och 

kampsportsexpert, dock fortfarande med sitt sköna utseende kvar.  

 

Trots att Fiona (som många småflickor) har förväntningar på en stilig prins, 

blir hon förälskad i Shrek och han i henne, vilket inte är särskilt oväntat. 

Här följer man förväntningarna för den klassiska sagan om kärlek. Fiona 

har dock en förbannelse över sig som varje kväll förvandlar henne till ett 

träsktroll (men detta vet inte Shrek om) och denna skall brytas vid den 

sanna kärlekens första kyss. När sedan de lyckliga två till slut får varandra 

bryts förtrollningen och Fiona blir ett träsktroll för gott. Hon är då mycket 

förvånad och bestört, ”Jag skulle ju bli bedårande” utbrister hon. Då svarar 

Shrek ”Du är bedårande”. Den vackra prinssessan blev förvandlad till en 

”vanlig”, mullig och go tjej och fick ändå sitt livs kärlek. Filmen slutar med 

”och så levde de fula i alla sina dagar”. 

 

Shrek: Han är det han förväntas vara, bara för att alla 

förväntar sig det. Han är van vid att alla är rädda för 

honom och tycker att han är ful och avskyvärd. Därför 

lever han som en eremit. Han skrämmer bort alla som 

försöker närma sig honom för han är rädd att bli sårad 

och bortstött. 

 

Åsnan: Han är inte rädd för att visa sina känslor. Ser bortom 

träsktrollet i Shrek och lär Shrek vad vänskap betyder. Blir 

så småningom ihop med Draken som vaktade prinssessan: 

Kärlek kan uppstå där man minst anar det. 
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Prinsessan: När de räddar henne spelar hon rollen av 

perfekt prinsessa, men man märker snart att hon inte är 

fullt så prinsessaktig som hon först verkat utan ganska 

lik Shrek i sitt beteende. Hon rapar, är stark och 

försvarar sig själv likt Lara Croft i Tomb Raider. Hon ger Shrek 

”sockervadd” av spindelnät och flugor och blåser upp en orm till en 

ballong. Shrek är förvånad men Fiona säger att han kanske inte ska döma 

folk innan han lärt känna dom. 

 

Fiona är väldigt inkörd på de skönhetsideal som finns. ”Jag är ful”, ”Så här 

ska inte en prinsessa se ut”, säger hon till Åsnan när han upptäcker att hon 

förvandlas till träsktroll om nätterna. 

 

Lord Farquad: Denne extremt korte man är som en liten 

Hitler. Han strävar efter en perfekt värld, utan 

sagovarelser, där han själv är kung. Han är en typisk 

maktgalen tyrann som inte har någon som helst respekt 

för andras liv. 

 

För att sammanfatta kan man säga att det stora budskapet i filmen är att 

genom kärlekens ögon är den man älskar alltid vacker. Du behöver inte se 

ut som en modell för att hitta sann kärlek och du kanske hittar den där du 

minst anar det. Låt inte dina fördomar och förutfattade meningar stå i 

vägen genom att fungera som skygglappar. Tro inte att verkligheten är 

som de i de gamla sagorna, för allt är kanske inte riktigt som det verkar. 

Filmen ger en tankeställare och öppnar ögonen för de förväntningar man 

själv är så inkörd i att man knappt reagerar på dem längre. 
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Hanna-Barbera 
 

1937 träffades William Hanna och Joseph Barbera för första gången. Det 

var på MGM:s nya avdelning för tecknad film. Det slog inga gnistor men 

redan efter ett år hade de skapat den första Tom & Jerry filmen, som blev 

en stor succé och därmed var grunden lagd för ett tätt samarbete som 

skulle skapa tecknade stjärnor som Fred Flinta och Yogi Bear. De skulle 

dock först komma att fortsätta teckna Tom & Jerry i nästan 20 år!44

 

1955 blev Hanna och Barbera produktionschefer på MGM, men bara två år 

senare kom domen; MGM måste stänga. I och med TV:ns intrång i 

hemmen fanns det inte längre något behov av tecknade filmer för bio. 

Under tiden som följde sökte de jobb på varenda studio och alla sade de 

samma sak; de gör inga tecknade filmer mer.45

 

1957 slog de sig ihop och bildade en egen studio för att skapa tecknade 

serier för TV, något som på den tiden var väldigt ovanligt. I rask takt 

skapade de karaktärer som Yogi Bear, Flintstones, Jetsons och Scooby 

Doo.46

 

Hanna & Barbera fick under 1970- och 80-talet problem och överlevde inte 

som oberoende bolag utan gick med i Taft Entertainment group. 

Produktionskostnaderna började bli för stora och man lade därför ut stora 

delar av arbetet på företag utomlands. Manus och ”story-boarding” 

stannade i Amerika medan färgsättning, inbetweening och ibland även 

animation ägde rum i Taiwan, Sydkorea, Spanien, Mexiko och 

Australien.47

 

I mitten på 1980-talet hade Hanna & Barbera 800 fast anställda, över 250 

barnserier på lager, över 4500 införhandlade kontrakt och nästan ett 20-

                                                 
44 Sennet, Ted, The Art of Hanna-Barbera; Ffifty Years of Creativity, New York 1989, s. 13. 
45 Ibid, s. 45. 
46 http://www.animationusa.com/resources/abouthb.html, 2004-04-23.
47 Bendazzi, Giannalberto, Cartoons-One hundred years of cinema animation, London 1994,  
s. 237. 
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årigt ledarskap inom TV-serieproduktion för en amerikansk publik. Under 

denna tid producerade de mer animation än alla andra bolag 

tillsammans.48  

 

Jetsons – the Movie 

 

Handling: 
Dagen börjar som alla andra dagar i Orbit city. Rosie, 

robothemhjälpen, är redan igång med sina sysslor; 

hon väcker robotfågeln, som sitter i sin bur och 

kvittrar, hissar upp huset ur smogen och väcker 

George, något som inte är den lättaste av uppgifter. 

Han placeras på ett rullband som i tur och ordning tar 

honom igenom dusch, rakning, tandborstning och 

påklädning, alltsammans helt automatiserat. Sedan är 

det dags för en framtidsversion av frukost; 

apelsinjuice, ägg, bacon, rostat bröd och kaffe, 

alltihop inklämt i en tablett, lite större än en sockerbit. Och dessutom hade 

Rosie bränt brödet! 

 

Fortfarande på rullbandet rullar han mot ”dörren”; en slags hiss som leder 

ner till hans motsvarighet till bil. Vid dörren står resten av familjen och 

väntar på att få säga adjö till mannen i familjen då han ger sig av till jobbet. 

Elroy, sonen, påminner om att han ska vara med i semifinalen i 

rymdbollsturneringen (motsvarigheten till basket). George lovar att komma 

och titta. Judy, tonårsdottern, säger menande att det blir konsert med 

Cosmic Cosmo på eftermiddagen. George suckar och ger henne en sedel. 

När det är Janes (frun) tur att säga adjö, kommer Astro, hunden, farande 

och i sin iver puttar han omkull George, som blir lite lätt irriterad, men det 

går snabbt över. Han åker in i hissen som ploppar ut honom i hans farkost.  

 

                                                 
48 Bendazzi, Giannalberto, Cartoons-One hundred years of cinema animation, London 1994, s. 235. 
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George åker iväg och hamnar genast i en trafikstockning. Köerna sträcker 

sig så långt ögat kan nå och han trycker upp en bildskärm i farkosten för 

att få trafikinformation. Det är köer överallt, men George vet minsann råd. 

Det är dags för den uppblåsbare polisen! En ballongpolis blåses upp 

bredvid George och George gör sirenljud i en mikrofon. Trafiken delar sig 

och det är bara att blåsa förbi alla andra. Men en sådan aktion går inte 

ostraffad förbi och han blir stoppad av en riktig polis som smäller 

ballongpolisen. Sent omsider kommer han fram till jobbet på Spacely 

Sprockets. Han rusar in, hoppar upp på sin stol, stretchar pekfingret och 

trycker på knappen! Så slappnar han av och lutar sig tillbaka i stolen med 

händerna bakom huvudet. 

 

Efter ett tag blir han inkallad till Mr. Spacely, VD för Spacely Sprockets. Mr. 

Spacely berättar för George att han har blivit befordrad till vice VD för 

deras kugghjulsfabrik, och beordrar honom att åka hem och packa ihop 

familjen för att flytta till asteroiden som ska bli deras nya hem. 

 

Vad George inte vet är att det har varit massor av sabotage på fabriken på 

asteroiden och att det har varit anledningen till att de föregående cheferna 

på fabriken har avgått. När George väl är på plats och trycker på knappen 

som startar allt, löper fabriken amok, kugghjul flyger överallt!  

 

Det visar sig vara grungisar som ligger bakom. De bor inuti asteroiden och 

varje gång som fabriken sätter igång att bryta malm till kugghjulen, så 

förstörs deras stad. George vill först fortsätta med fabrikverksamheten, 

rädd att han annars ska få sparken, men Jane övertalar honom att 

grungisarna är mer värda än hans jobb. Så George övertalar Mr. Spacely 

att sälja fabriken till grungisarna, som i sin tur ska sälja kugghjul åt Spacely 

Sprockets. Grungisarna kommer dessutom genast på ett sätt att 

återanvända de gamla kugghjulen. 

 

George får slutligen sitt gamla jobb tillbaka och familjen flyttar tillbaka till 

Jorden igen. 
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Analys: 
Här passar Campbell och Holmberg in som handen i handsken. Balansen 

rubbas, hjälten får kallelsen och ger sig av (George får jobb på 

asteroidfabriken och de måste flytta), när sedan ordningen är återställd 

återvänder de hem. Alltså kan vi dra slutsatsen att det är en klassisk 

hjältehistoria vi har att göra med. Däremot så har vi inte en klassisk 

hjältekaraktär i George, utan snarare motsatsen, så emedan 

berättarstrukturen följer det klassiska mönstret, så gör inte hjälten det. 

 

Familjekonstellationen har inte ändrats nämnvärt sedan släktingen Fred 

Flinta levde på stenåldern. Men man bör väl här hålla i minnet att serien, 

som filmen bygger på, stammar från början av 60-talet, närmare bestämt 

september -62. Att gifta kvinnor skulle göra något annat än att stanna 

hemma och ta hand om hushåll och barn var inte så vanligt. Den här 

filmen gjordes trettio år efter det första avsnittet, men de konservativa 

rollerna har inte förändrats. Ärkefienden är fortfarande mr. Spacely, VD:n 

för Spacely Sprockets. Han gör ständigt livet surt för George. 

 

George Jetson: Är vad man skulle kunna kalla en antihjälte. 

Han är allt det som en klassisk hjälte inte är dvs. feg, 

klantig, moraliskt vek och lat. Men han har ett gott hjärta 

som i slutändan tar de rätta besluten åt honom. Han är 

familjeförsörjaren, fadern, driftkuckun. Blir hyllad som hjälte 

fast andra har tagit honom dit. Men han sätter alltid sin familj först och gör 

alltid det han tror är bäst för dem alla. Det är också de som kan påverka 

honom och hans beslut. 

 

Jane Jetson: Hon är hemmafru och den som håller ihop 

familjen. Det är hennes enda verkliga roll. Hon står bakom 

Georges alla beslut så länge hon anser dem vara riktiga, 

och om de är fel så ser hon till att han ändrar dem. Så i 

realiteten så är det hon som bestämmer. Hennes andra stora uppgift är att 

organisera välgörenhetsinsamlingar och återvinningsprojekt. Så via Jane 

tas också olika miljö- och samhällsfrågor indirekt upp. 
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Elroy Jetson: Helpräktig pojke som aldrig tvekar att ta det 

moraliskt rätta i försvar. Det är självklart vilket som är rätt att 

göra, och han tvekar aldrig en sekund. Han kan också få 

George att ta sig i kragen, för George vill inte göra sin son 

besviken, något som ändå händer ibland. 

 

Judy Jetson: Ytlig och självupptagen och tycker att allt 

drabbar henne. Det är den typiska, stereotypa bilden av 

en tonårstjej och hennes problem, problem som i första 

hand rör killar, kläder och smink. Och på typiskt tonårsmanér har hon tagit 

ett kliv bort från sin familj och mot att skapa ett eget liv utanför familjen. 

Vad hennes familj gör bekymrar henne inte så mycket om det inte rör 

henne direkt. Men på ett typiskt amerikanskt må-bra-vis, så får hon aldrig 

några riktiga tonårsutbrott, där hon gör uppror mot sina föräldrar, utan det 

hela verkar vara ett idealt tonåring-föräldrar-förhållande. 

 

Mr. Spacely: Den slavdrivande chefen som ska gå med vinst 

till varje pris! Han är Georges ärkefiende, som alltid hittar på 

ett eller annat där han kan lägga skulden på George. Men det 

är alltid han själv som åker dit på slutet. Han är väldigt kort, 

jämfört med alla andra (vuxna) människor i serien och man 

kan fråga sig om han bossar runt alla för att hävda sig själv?  

 

Det här verkar vara en typisk amerikansk må-bra-serie. Barnen har fria 

tyglar, men är ändå väluppfostrade och bråkar aldrig. Judy får urvattnade 

och snabbt övergående versioner av tonårsutbrott, där hon slänger sig på 

sin säng och stillsamt gråter en skvätt. Föräldrarna oroar sig aldrig för 

tonårsgraviditeter eller könssjukdomar när hon träffar killar, eller att hon 

ska testa droger. Hon får gå på konserter hur som helst, när som helst, 

utan en tid att passa och oavsett om det är skoldag dagen efter.  
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Elroy tycks ha lite flera regler att gå efter. Han frågar till exempel om lov 

när han vill göra något. Men även han tycks få göra ungefär som han vill, 

det är mera en formalitet att han överhuvudtaget frågar. 

 

Jane är så lugn och avslappnad som man bara kan bli. George tycks vara 

den som oroar sig mest, men inte när det gäller familjen. Oftast är det hans 

egen position på Spacely Sprockets som han oroar sig för. Han är också 

den som råkar i klistret, men aldrig speciellt allvarligt. 

 

Undvikandet av olika problem, kan nog även det härledas tillbaka till 50-, 

60-talet, då man överhuvudtaget inte tog upp några ”otrevligheter” i TV-

serier, oavsett om de var tecknade eller inte, något som för övrigt har tagits 

upp på ett ganska underhållande sätt i filmen Pleasantville49.  

 

Budskapet som går att utläsa i den här filmen är att alla varelser är lika 

värda, oavsett om de är människor eller inte, och att det är fel att utnyttja 

dem som inte kan försvara sig. Dessutom slår de ett slag för återvinning, 

både via Jane och via grungisarna, som ju kommer på ett sätt att återvinna 

de gamla kugghjulen.  

 

 

                                                 
49 Pleasantville, New Line Cinema, 1998. 
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20th Century Fox 
Fox studios grundades av William Fox 1913. De växte snabbt och bara två 

år senare blev de tvungna att bygga ut. 1935 slogs Fox ihop med 

Twentieth Century Pictures och blev 20th Century Fox, och som ett 

resultat därav tvingades William Fox ut ur företaget till förmån för Sidney 

Kent. 50  

 

Fox animation studios startades 1993, som ett dotterbolag till Twentieth 

Century Fox, av Don Bluth och Gary Goldman. I stället för att lägga studion 

mitt i smeten där alla andra finns, valde de att lägga den i Phoenix. Ca 300 

personer anställdes varav vilka en tredjedel hade jobbat för Bluth och 

Goldman på Irland (se sid. 63). Den första filmen som gjordes var 

Anastasia, som kom 1997. 51

 

1997 köpte Fox Filmed Entertainment upp Blue Sky Studios, och 

tillsammans med Fox animation studios skapar de nu nya filmer som till 

exempel Ice Age.52

 

 

Ferngully: Den sista regnskogen 

 

Handling: 
Filmen handlar om skogsälvor, som lever i en del av 

regnskogen som heter Ferngully (Ormbunksravinen, 

eller Ormbunksklyftan). Crysta, en av älvorna, är 

protegé till Magi, som är en vis gumma i älvform. 

Hon berättar om jordens historia för Crysta, om hur 

människor och älvor en gång var de bästa vänner 

och hur de levde sida vid sida, och om hur Hexxus, 

                                                 
50 http://encyklopedia.thefreedictionary.com/20th%20Century%20Fox, 2004-05-02. 
51 Lubbock Avalanche-Journal, 1997-04-22, http://www.lubbockonline.com/news/042297/fox.htm, 
2004-05-26.  
52 http://www.blueskystudios.com/company.html, 2004-05-26.  
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förintelsens ande förstörde förhållandet dem emellan. Detta ledde tyvärr till 

att människorna utrotades. Magi lyckades med hjälp av naturens krafter 

fånga in Hexxus i ett träd och Ferngully räddades.  

 

Crysta är dock måttligt intresserad av historien och har väldigt svårt att 

sitta still. Hon kan knappt bärga sig tills Magi har berättat klart tills hon 

flyger iväg. Hon flyger upp, högt ovanför trädkronorna, till vännen Pips 

förfäran, och ser svart rök långt borta. Plötsligt kommer en stor rovfågel 

som har siktat in sig på Crysta som en smaskig godbit och hon störtdyker 

ner bland träden igen. Hon flyger tillbaka till Magi för att berätta vad hon 

sett och frågar om det kan vara Hexxus. Men Magi svarar att det finns 

ingen naturkraft som kan släppa honom lös.  

 

Crysta flyger iväg igen, hem till Pips den här gången. Hon försöker 

övertala honom att följa med henne till Varningsberget, där Hexxus är 

fången i sitt träd. Plötsligt kommer en fladdermus flygande förbi. Han 

krockar nästan flera gånger innan han störtar in i ett träd. Han är alldeles 

blind och kommer direkt från ett biologilaboratorium där han har varit 

försöksdjur. Han har elektroder inopererade i huvudet och berättar om alla 

hemska saker han har varit med om på labbet. Som han själv säger; ”My 

brain is scrambled.” 

 

Crysta blir eld och lågor, människorna finns kvar! Och de finns vid 

varningsberget! Hon flyger genast iväg med Batty (fladdermusen) i 

hälarna. Vid Varningsberget håller de på att avverka skog med stora 

maskiner. En av människorna, Zak, råkar märka ut Hexxus träd när han 

jagar Crysta, som han tror är ett flygfä, med färgburken. Till slut fångar han 

henne i händerna och i förskräckelsen förvandlar hon honom till älvstorlek 

av misstag. När avverkningsmaskinen närmar sig och de inte verkar 

komma undan, flyger Batty in och sveper upp dem i luften och för dem i 

säkerhet. 
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När avverkningsmaskinen tar sig an Hexxusträdet, slipper anden loss och 

kan nära sig på oljan och avgaserna från maskinen. Hexxus är ute efter 

hämnd och manipulerar maskinskötarna att styra mot Ferngully... 

 

Zak förklarar för Crysta att det bara var en maskin och hur den fungerar, 

men ljuger för henne och säger att han inte hade med avverkningen att 

göra. Crysta tror att kryssen han ritade på träden var magiska, avsedda att 

hålla maskinen innanför dem, och Zak låter henne tro det. 

 

När de kommer fram till Ferngully visar Crysta stolt upp sitt nya förvärv. 

Pips blir svartsjuk på honom. Crysta letar reda på Magi för att berätta för 

henne om Zak, och hittar henne vid ett kapat träd. Hon kan inte läka det, 

för det har inte skadats av någon naturkraft. Crysta ser att trädet var 

markerat med ett kryss och förstår att Zak ljugit för henne. När hon 

konfronterar Zak erkänner han skamset att han inte förstod bättre... 

 

Men nu är goda råd dyra, älvorna samlas i cirkeln. Magi förklarar för Crysta 

att hennes tid är inne att ge sig av och låta Crysta få magin. Magi löses 

upp i massor av små blå partiklar som var och en av älvorna får var sin del 

av. Även Zak får en bit.  

 

Hexxus är framme i Ferngully och träd efter träd faller för maskinen. Zak 

tar sig med hjälp av Pips in i maskinen och lyckas vrida om nyckeln och 

stänga av den. Men Hexxus har blivit stark och klarar sig på egen hand nu.  

 

Crysta tänker på Magis ord, att även ett litet frö innehåller naturens alla 

krafter. Hon tar ett frö och flyger rakt in i Hexxus gapande mun. Det dröjer 

bara någon sekund innan han börjar skjuta skott. Alla älvorna hjälps åt att 

få fröet att växa och snart står det bara ett träd där Hexxus en gång var. 

Tillsammans har de övermannat Hexxus! 

 

Crysta förvandlar tillbaka Zak till människostorlek, efter att han lovat att 

aldrig glömma dem. Han ger sig av tillbaka till människovärlden för att 

kämpa för rättvisan. 
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Analys: 
Här rubbas balansen när människorna kommer till regnskogen. Men 

tvärtemot vad Holmberg och Campbell säger, så går de inte iväg till 

äventyret, utan äventyret kommer till dem.  

 

Crysta: Hon är den som är utsedd att leda älvorna vidare 

och rådge dem efter att Magi är borta. Hon har en nästan 

barnslig nyfikenhet, som tar henne ända till Varningsberget, 

och till människorna där. I sin naivitet och iver tror hon att 

människorna fortfarande är densamma som när de levde i samklang med 

naturen och var vänner med älvorna. Kroppen ser mest ut som på en 

Barbie-docka, med långa ben, smal midja och markerade höfter och byst, 

och det är det hon påminner mest om – en docka.  

 

Zak: Han kommer till dem med kunskapen om vad 

människorna är idag; ett skövlande folk. När han ser 

vad skövlingen gör med djuren och älvorna som bor 

där, vill han inte längre kännas vid det, så han hjälper 

dem att stoppa maskinen och Hexxus och lovar dem att han ska kämpa för 

deras sak i människovärlden. Han ser ut mest som man tänker sig att en 

ung kille gör, lite vildvuxet hår, linne och jeans.  

 

Batty: Han har rymt eller släppts iväg från ett lab, där han 

har utsatts för diverse hemska experiment. Han drar alla 

människor över en kam, men låter sig till slut övertygas 

om att Zak är ofarlig. Han har två elektroder stickandes ut 

ur huvudet som han ibland får kortslutning i, och resultatet 

blir dråpligt. Vilket kan göra att de barn som tittar på filmen bara tycker att 

han är rolig och helt missar det faktum att människorna faktiskt har 

opererat in dem på honom med flit.  
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Hexxus: Skurken som tycks bestå av olja, avgaser och föroreningar. Han 

representerar effekten av den förorening som människor står för, med sina 

maskiner och skövling. Ju mer maskinen används, desto starkare blir han.  

 

Om någon film har ett övertydligt budskap, så är det den här. Det skulle 

nästan kunna vara en rekryteringsfilm åt Greenpeace. Budskapet är att vi 

måste värna om miljön innan det är för sent. Och medan vi ändå håller på 

kan vi passa på och stoppa alla plågsamma djurförsök också. Filmen ger 

dock knappast en realistisk bild av miljöproblemen och heller inga 

fungerande lösningar. Allt är vitt och svart i filmen, all industrialisering och 

utveckling är av ondo. Skurken – en oljepöl, mer eller mindre – är en 

symbolisk skurk, en skurk som vi egentligen bara kan rå på om vi slutar 

använda alla maskiner och stänger ner alla fabriker.  
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Ice Age 

 

Handling: 
Handlingen utspelar sig vid början av istiden. 

De flesta djur har gett sig av på den stora 

vandringen mot varmare trakter. Den mycket 

specielle sengångaren Sid har med flit blivit 

kvarlämnad. Han ger sig av för att försöka 

leta reda på de sina, men eftersom han är 

både korkad och klantig råkar han förarga 

två noshörningar som då försöker ta livet av 

honom. Av en slump springer han ihop med 

en mammut vid namn Manfred, som motvilligt beskyddar honom. Av rädsla 

för noshörningarna följer Sid med Manfred, fast han av någon anledning 

vandrar norrut, medan alla andra försöker ta sig söderut. 

 

Under tiden anfaller en flock av sabeltandade tigrar ett människoläger för 

att försöka ta den bebis som finns där. Detta gör de som hämnd för att 

dessa jägare har jagat tigrar och tagit pälsarna. Mamman lyckas dock fly 

med barnet och överlämnar detta till Sid och Manfred, när de hittar henne 

vid flodstranden. Själv klarar hon sig inte. Manfred vill inte ha något att 

göra med barnet men Sid vägrar överge det. Han vill ta det tillbaka till 

människorna. Detta tycker Manny (som Manfred kallas) låter komiskt och 

vill gärna se hur Sid ska klara detta, vilket han naturligtvis inte gör. Då 

dyker den sabeltandade tigern Diego upp för att gentlemannamässigt 

erbjuda sig att ta hand om barnet, men det tillåter inte Manny. Han 

kommer överens med Sid att hjälpa honom återlämna barnet. 

 

När de kommer upp till lägerplatsen är denna övergiven. Människorna har 

vandrat därifrån för att ta sig till en boplats söderut. På något sätt måste de 

försöka följa deras spår och hinna ikapp dem. Eftersom varken Manny eller 

Sid kan spåra får tigern får bli deras vägvisare. 
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Analys: 
Detta är en film från 20th Century Fox producerad av Blue Sky Studios. 

Den är från 2002. 

 

Manny: Han har förlorat sin familj och vill därför vara 

ensam utan fler band att förlora. Han är på väg i motsatt 

riktning mot ”den stora vandringen”, när han motvilligt får 

rollen som beskyddare åt Sid och bebisen.  Han är god 

men vill inte släppa någon nära. Kan dock till slut inte motstå bebisen. 

Kärleken går rakt in i hjärtat utan att förnuftet är med. 

 

Sid: God, men oerhört klumpig och pladdrig. Ingen i hans familj 

stod ut med honom. Han ställer alltid till det. 

 

 

 

Diego: Elak från början då han är en kämpe i sin flock (som 

egentligen inte är någon riktig flock=familj). I denna härskade 

rivalitet och makt. Diego får som uppdrag att föra bebisen 

levande till sin ledare. Hans avsikt är att lura Manny och Sid in i 

en fälla, men kan inte när det är dags utan riskerar sitt liv för att rädda 

dem. Han har lärt sig vad en flock/familj är. (Man kan se många likheter 

mellan Diego och Kusco i Kejsarens nya stil). 

 

Ett av budskapen i denna film är att kärlek är den starkaste kraften av alla.  

I en scen undrar Manny varför egentligen människan är ett så farligt 

rovdjur. Han säger till bebisen: ”Vad har du som gör dig till ett så farligt 

rovdjur, inga vassa tänder, inga klor, inte ens någon päls.” Då ger barnet 

Manfred en kram och hans hjärta smälter. Filmen handlar också om 

vänskap och att alla behöver en vän. För att bli lycklig behöver du älska 

och älskas tillbaka. Med kärlek och vänskap följer ansvar. Ett annat 
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budskap är att alla flockar/grupptillhörigheter inte är så bra, vilket kan vara 

svårt att se om man inte har något att jämföra med. 

 

Sid, Manny och Diego behöver varandra för att klara sig igenom äventyret. 

Detta gör att de skapar starka band till varandra; Ensam är inte stark, vi 

behöver varandra. 

Filmen har inga kvinnor i huvudrollerna. Bebisens mamma dör tidigt när 

hon räddar honom från tigrarna. Detta beror troligen på filmens inriktning 

mot ”grabbvänskap”, vilket en kvinna, enligt stereotyp tradition, genast 

skulle äventyra. 
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Don Bluth 

 
Regissören Don Bluth började jobba hos Disney 1956. Han jobbade i ett 

och ett halvt år och slutade sedan, men började åter 1971.53 Efter Walt 

Disneys död var han en av Disneys huvudanimatörer. Kvalitén på de 

animationer som Disney producerade vi denna tid var betydligt lägre i 

jämförelse med de stora verken. På grund av detta och av rykten om att 

Disneys produktionsenhet kanske skulle läggas ner, lämnade Bluth 1979 

och en mängd andra animerare, bl.a. John Pommery och Gary Goldman, 

företaget för att starta eget.54 Bluth flyttade så småningom sitt bolag till 

Irland.55

 

Den första film som släpptes var ”The Secret of NIMH” (1982). Den var 

baserad på barnboken ”Mrs. Frisbee and the Rats of Nimh”. Trots att alla 

animationsentusiaster överöste filmen med beröm, blev den ingen succé 

på bio. Den nådde dock så småningom kultstatus via hemvideon.56

 

Bluth skapade sedan videospelen Dragon’s Lair (1983) och Space Ace 

(1984). Så småningom började han samarbeta med Steven Spielberg och 

tillsammans gjorde de filmerna An American Tale (1986) och The Land 

Before Time (1988). Men sedan hände något som Bluth inte räknat med; 

Disney studion återuppstod igen med ny kvalitet och släppte The Little 

Mermaid (1989) och Beauty and The Beast (1991). Detta gjorde att Bluth 

tvingades tävla mot en stark jätte och hans följande filmer låg inte i kvalitet 

med hans tidigare. Exempel på dessa är: All Dogs Go to Heaven (1989), 

Rock-A-Doodle (1991) och Thumbelina (1994). Han började senare 

samarbeta med 20th Century Fox och gjorde succé med filmen Anastasia 

(1997). Samarbetet resulterade också i filmen Titan A.E. (2000).57

                                                 
53 Bendazzi, Giannalberto, Cartoons-One hundred years of cinema animation,(London 1994), 
 s. 233. 
54 http://www.imdb.com/name/nm0089940/bio, 2004-03-17. 
55 Bendazzi, Giannalberto, Cartoons-One hundred years of cinema animation,(London 1994), 
 s. 233. 
56 http://www.imdb.com/name/nm0089940/bio, 2004-03-17. 
57 Ibid. 
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Don Bluth återvände sedan till att bli oberoende genom att tillsammans 

men Gary Goldman starta ett eget företag vid namn Don Bluth Films, inc.58

 

Landet för längesedan 

 

Handling: 
Denna film utspelar sig i slutet av dinosauriernas tid. 

Det är ont om mat och de som kan försöker bege sig till 

Den stora dalen, som sägs vara ett grönskande 

paradis. I början får vi se när den lille dinosaurien 

Lillefot kläcks och tar sina första steg ut i världen. 

Tillsammans men sin mamma och sina morföräldrar 

ska han vandra mot den stora dalen. Men ingenting blir 

som han har tänkt sig. Lillefots mamma blir svårt 

skadad när hon räddar honom och en annan liten dinosaurie vid namn 

Cera, från den elaka Vasstand (en Tyrannosaurus Rex). Samtidigt utbryter 

en fruktansvärd jordbävning som delar landet i två delar med en stor ravin 

emellan. Som tur är ramlar Vasstand ner i ravinen (han överlever dock), 

men Lillefot är skild från sina morföräldrar och Cera från hela sin familj. 

Lillefots mamma dör, men innan dess talar hon om för honom att hon finns 

i hans hjärta och att han måste ta sig till den stora dalen. Hon talar om 

vilka landmärken han ska följa. Cera väljer dock att gå sin egen väg och 

försöka ta sig över ravinen. 

 

Den äventyrsfyllda färden mot den stora dalen tar sin början och snart får 

Lillefot sällskap av fyra andra dinosauriebarn; Kvacki, Petri, Cera (som 

misslyckats på egen hand och ansluter sig till de andra) och Tagg. 

Analys: 
Den är regisserad och tecknad av Don Bluth. Filmen är gjord på Irland, 

men efter amerikansk filmtradition. 

                                                 
58 http://www.imdb.com/name/nm0089940/bio, 2004-03-17. 
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Balansen i Lillefots vardag rubbas när hans mamma dör och han blir skild 

från morföräldrarna. Han tvingas till äventyret att ensam försöka ta sig till 

den stora dalen. Han utför sitt uppdrag och balansen blir återställd när han 

där återförenas med sina morföräldrar. På så sätt följer han det klassiska 

hjältemönstret. 

 

Vad gäller genre så får man nog säga att det är en klockren fabel. Vi får 

följa Lillefot från det att han är nyfödd tills han lärt sig stå på egna ben. 

Den innehåller också mycket moral; följ ditt uppdrag och arbeta hårt så 

lyckas du. Ge inte upp och hjälp andra att hitta den rätta vägen. Filmen 

handlar också om värde. Fast vi är olika är vi lika mycket värda som 

personer. Alla dinosaurierna är av olika ”sort” och Cera får lära sig att 

hennes synsätt (att trehorningar är bättre än alla andra) inte fungerar. 

 
 

Lillefot: Han är en långhals och den enda 

avkomman inom denna dinosauriegrupp. Därför är 

han ”långhalsarnas sista hopp för framtiden”. Lillefot 

är ödmjuk, omtänksam och envis.  

 

 

 

Cera: Hon är en trehorning, har ett hett temperament 

och är kaxig, stursk, envis och tjurig. Hon har fått lära 

sig att ”trehorningar leker inte med långhalsar”. Hon 

kämpar mot Lillefot för att bli ledare för gruppen, men 

när hon väl blir det går allt fel och alla råkar illa ut. 

Mod och kaxighet räcker inte för en ledare.  

 

Kvacki: Hon är en stormun. 
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Petri: Han är en flygardinosaurie som inte kan flyga. 

 

 

 

Tagg: Han är en taggstjärt. 

 

 

 

De tre ovanstående finns med i filmen mest som balansvikter för Cera och 

Lillefot att kämpa om. 

 

Filmen handlar mycket om ledarskap och ansvar. När Cera blir ledare 

splittras gruppen. Några kommer på efterkälke eftersom de inte kan hålla 

hennes tempo och alla råkar illa ut. Lillefot blir ledare igen och får gruppen 

att samarbeta för att bekämpa Vasstand. Tillsammans är de starkare än 

var för sig. Lillefot som ledare är omvårdande, tänker på de svagare och 

hjälper hela tiden till. Det intressanta i denna film är att Lillefot har många 

egenskaper som i vårt samhälle räknas som kvinnliga, medans Cera står 

mer för det mer typiskt manliga ledarskapet. 
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Warner Bros. 
 

Studion bildades 1923 av  bröderna Jack, Sam, Harry och Albert 

Warner.59 1929 kom två före detta disneyanimatörer, Hugh Harman och 

Rudolf Ising, till Warner Bros. för att visa en pilotfilm, som hette Bosko the 

talk ink kid. Och även om Steamboat Willie (se sid. 17) officiellt anses vara 

den första tecknade filmen med tal, så är Bosko the talk ink kid den första 

tecknade filmen med riktigt tal, snarare än med synkroniserad musik och 

ljudeffekter, som den tidigare. Bosko köptes in av Warner Bros. och ett 

antal kortfilmer gjordes. Den första animerade filmen skapades 1930 

under ledning av Leon Schlesinger.60

 

Under II:a världskriget producerades en serie speciellt för U.S. Navy, som 

hette Private Snafu, i vilken skämten var mera rasistiska än vad som 

tidigare tillåtits. Avsnitten var i svart/vitt och ca tre till fyra minuter långt och 

Warner Bros. olika regissörer turades om att göra dem.61  

 

 Under de följande 20 åren skapades de karaktärer som finns än idag; 

Porky Pig, Bugs Bunny (Snurre Sprätt), Daffy Duck, Tweety och många 

fler. 1945 anställdes Chuck Jones, som skapade bl.a. karaktärerna Pepe 

le Pew (den franske skunken) och Sylvester, och 1996 fick han lön för sitt 

livslånga arbete, en heders-Oscar.62  

 

Sedan dess har ett antal filmer gjorts, främst fr.o.m. 90-talet och framåt, 

bl.a. Space Jam, Quest for Camelot och Pokémon 2000, the movie. Innan 

dess bestod långfilmerna ofta av återanvänt material från de tidiga åren.63

 

 

 

                                                 
59 http://www.seeing-stars.com/studios/WarnerBrosStudios.shtml, 2004-04-23.
60 Mackey, Dave, http://www.davemackey.com/animation/wb, 2004-05-25. 
61 Ibid. 
62 http://www.animationusa.com/resources/aboutwb.html, 2004-04-23.
63 http://www.bcdb.com/cartoons/Warner_Bros_/Feature_Films/index.html, 2004-05-25. 
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Järnjätten 

 

Handling: 
Filmen utspelar sig i staden Rockwell i USA. Tiden 

är oktober 1957. Den 9-årige pojken Hogarth bor 

hos sin mamma som är ensamstående. Hon 

kämpar för att försörja familjen genom att jobba 

som servitris och det blir ibland sena kvällar. 

Hogarth får då klara sig på egen hand, vilket inte är 

några bekymmer för denna modige lille kille med 

ett stort förråd av fantasi. 

 

En kväll händer mystiska saker, bla äter något upp TV-antennen på huset, 

och Hogarth ger sig ut för att ta reda på vad det är. Han följer spår ut i 

skogen och hittar en enorm järnjätte, som kraschlandat på jorden och 

tappat minnet. Alltså vet den inte vem/vad den är eller var den kommer 

ifrån. Den här snälle jätten blir Hogarths vän och visar sig så småningom 

ha många fantastiska egenskaper. Hogarth försöker gömma jätten för 

omvärlden eftersom han vet att de aldrig skulle låta honom vara ifred. 

Eftersom Jätten äter metall blir skroten ett bra gömställe. Hogarth är också 

vän men Dean som äger skroten. Men snart dyker det upp en nyfiken 

agent, Kent Mansley, från regeringen och friden är slut. Mansley övervakar 

Hogarth som en hök. 

 

Av en slump hittar Mansley Hogarths kamera ute i skogen och får på så 

sätt en bild på Järnjätten och därmed bevis på dess existens. Han kallar 

genast dit armén, men Hogarth hinner varna Dean (som också gör 

konstverk av skrot) och han förklär Järnjätten till ett jättemetallkonstverk. 

Mansley blir utskälld av sin chef och armén beger sig av. Hogarth är 

helnöjd och han och Järnjätten börjar leka tillsammans. När Hogarth siktar 

på Järnjätten med ett låtsasvapen blir han plötsligt helkonstig och skjuter 

tillbaka på riktigt. Dean lyckas rädda undan Hogarth och skriker åt 

järnjätten att han är ett vapen, ett stort gående gevär. Detta gör Järnjätten 
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förskräckt och han flyr. Dean förstår plötsligt att järnjätten reagerat 

automatiskt i självförsvar mot Hogarths låtsaspistol och de kör efter för att 

försöka hitta Järnjätten igen. 

 

Järnjätten har under tiden begett sig till staden där han räddar två pojkar 

som är på väg att ramla ned från ett tak. Folket i staden förstår att han är 

snäll. Men Mansley har också fått syn på honom och armén vänder 

tillbaka. Hogarth och Dean kommer fram först och Järnjätten säger till 

Hogarth: ”Jag är inte vapen”. Nu dyker armén upp och skjuter utan 

varning. Hogarth och Järnjätten tvingas fly. Dean rusar fram till Mansley 

och förklarar att Järnjätten endast reagerar i självförsvar så därför ska de 

inte skjuta mot den. Han förklarar att Hogarth är tillsammans med 

Järnjätten. Men Mansley säger till sin chef att monstret har dödat grabben 

och att de måste stoppa honom. 

 

Flyg, stridsvagnar, militärbåtar m.m. jagar alla Järnjätten som när han 

tvingas kasta sig utför ett stup upptäcker att han kan flyga, som 

”Superman”. Järnjätten vägrar att förvandlas till ett vapen igen och 

försvarar sig inte. Han blir nedskjuten av ett flygplan och kraschar. Hogarth 

ligger avsvimmad och Järnjätten tror att han är död. Samtidigt fortsätter 

armén att skjuta på honom. Då förvandlas han till ett fruktansvärt vapen 

som armén är chanslös emot. Mansley övertygar sin chef att försöka 

använda kärnvapen mot Järnjätten som en sista utväg och den 

kärnvapenbestyckade båten Nautilus låser bomben på järnjättens position. 

 

Hogarth har nu vaknat till igen och tar sig fram till Järnjätten. Han skriker: 

Sluta! Det är fel att döda, du behöver inte vara ett vapen. Du är vad du 

väljer att vara. Välj! 

Järnjätten blir sig själv igen och är skakad av att han återigen förlorat 

kontrollen över sig själv. 

 

Under tiden lyckas Dean äntligen förklara situationen för generalen, som 

begär eld upphör. Han ska precis säga åt Nautilus att inte använda 

bomben då Mansley rycker åt sig kommunikationsenheten och skriker: 
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Avfyra missilen nu!, vilket de gör. Generalen förklarar för Mansley, att 

missilen är inställd på Järnjättens nuvarande position och att denne just nu 

är precis bredvid dem själva. Alltså kommer alla i staden att dö. Generalen 

förklarar att Mansley kommer att dö för sitt land och då flyr han med orden 

”skit i landet, jag vill leva”. Järnjätten stoppar honom. 

 

Hogarth förklarar för Järnjätten att alla kommer att dö och han säger ”Jag 

fixa”. Han offrar sig själv för att rädda folket i staden genom att flyga iväg 

för att möta missilen i rymden innan den kommer ner. Innan han sprängs 

säger han ”Jag superman”. Han har valt att vara superman. 

 

Staden skapar en staty till Järnjättens minne och Hogarth får en skruv som 

är det enda man hittat av Järnjätten efter explosionen. En dag börjar 

skruven dock blinka och röra sig, vilket innebär att järnjätten trots allt lever 

och börjar sätta ihop sig själv igen. Filmen slutar med att man får se delar 

på olika platser försöka ta sig till huvudet som ligger någonstans på Island. 

 

Analys: 
Denna film är från 1999. Den är baserad på en bok som heter Järnmannen 

och som är skriven av Ted Hughes i februari 196864.   

 
 
Du är vad du väljer att vara, är det stora budskapen i denna film. Det är lätt 

att bli det som andra tror att man är, men innerst inne har alla ett val och 

man väljer själv sina handlingar. Ont och gott finns inom alla människor. 

Du väljer vad du vill använda. 

(Militären tror att Järnjätten är ett vapen och när jätten tror att Hogarth blivit 

dödad, blir han också det de förväntar sig. Hogarth lyckas dock nå fram till 

honom och säger att han inte behöver vara ett vapen, att han väljer själv.) 

 

Hogarths vardag förändras när Järnjätten anländer. Han ger sig dock inte 

iväg på äventyr utan det utspelar sig på plats. Efter äventyret återställs 

                                                 
64 Skea, Ann, Ted Hughes: Timeline, http://www.zeta.org.au/~annskea/timeline.htm, 2004-04-19. 
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balansen och vardagen kan fortsätta. Hogarth är inte heller motvillig till 

äventyret. 

 

På många sätt liknar filmen en fabel: Järnjätten anländer utan minne, vilket 

kan jämföras med ett nyfött barn. Med hjälp av Hogarth får han lära sig allt 

på nytt och kan till slut stå på egna ben och göra medvetna val. Filmen 

innehåller också mycket moral och lärdomar om livet. 

 

Denna film skildrar på många sätt rädslan och misstänksamheten som 

följde efter andra världskriget. Hogarth får till exempel se informationsfilm i 

skolan om bomber, där barnen får lära sig att ducka och gömma sig. 

 

Hogarth: Detta är en liten pojke med mycket energi och 

fantasi. Han tror på sig själv och ger inte upp. Han 

representerar det goda inom varje människa i den här 

filmen och lär Järnjätten det han själv fått lära sig. Han 

väljer att se det som är bra hos Järnjätten. Hogarth säger 

många saker som får betydelse för Järnjättens val. När det är ute i skogen 

och får se en hjort skjutas, förklarar Hogarth vad vapen är och vad död 

innebär. ”Vapen dödar.” Järnjätten tar ganska hårt på detta med död och 

samtalet fortsätter på kvällen. Hogarth säger till exempel: Det är fel att 

döda men inte att dö. Det gör alla. Men goda själar dör inte, utan lever 

vidare på nåt sätt. 

 

Det är också Hogarth som visar Järnjätten vem Superman är och vad 

skillnaden mellan Superman och Atomo (en elak seriefigur) är. 

 

Järnjätten: Eftersom han tappat minnet är han ett oskrivet 

blad, varken god eller ond. Genom vänskapen med 

Hogarth lär han sig moral och att värdesätta allt levande. 

Han bekämpar sin instinkt att förvandlas till ett vapen när 

han blir angripen. 
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Mansley: Denna man är feg, paranoid, egoistisk och 

inte vidare smart. Han använder alla medel för att få 

som han vill. Han representerar människans alla dåliga 

egenskaper. Han förutsätter genast att Järnjätten är 

skapad av fienden, eftersom den inte är skapad av 

USA. Mansley står som representant för den paranoia som rådde under 

kalla kriget. 

 

Dean: Han är Hogarths vän och förebild. Dean blir 

den fadersgestalt som pojken saknar. När Hogarth 

har problem med sina klasskamrater förklarar Dean 

att det inte spelar någon roll vem de tror att han är. 

Man väljer själv vem man vill vara. Man behöver inte vara det andra tror att 

man är. 
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Animerad film i Västeuropa 
 

I Belgien grundades 1955 produktionsbolaget Belvision, som ägnade sig åt 

att producera för TV och Bio. Man använde sig av figurerna från Tintin-

tidningarna. 1960 började man arbeta med Tintins Äventyr och det blev 

104 episoder, på vardera femtio minuter. Dessa gjordes för TV. För Bio 

skapade man: Asterix, gallernas hjälte (1967), Asterix och Kleopatra 

(1968), Tintin och solens tempel (1969), Lucky Luke (1971), Tintin och 

hajsjön (1972), Gullivers resor (1973) och Smurferna och den magiska 

flöjten (1975).65

 

 I Frankrike fanns en privat framstående studio som hette Idéfix. Ett tag var 

den Europas modernaste och mest inflytelserika. Den grundades av René 

Goscinny (1926-77). Goscinny och konstnären Albert Uderzo hade 

tillsammans skapat figuren gallern Asterix. Efter två långfilmer med Asterix 

som producerats av Belgiska Belvision, grundade Goscinny Studio Idéfix i 

Paris. Studion producerade filmer som Asterix tolv stordåd (1976) och 

Lucky Luke och Balladen om bröderna Dalton (1978 [Lucky Luke 

skapades av Goscinny och Morris, eller Maurice de Bévère (1923-2001), 

som han egentligen hette.66]). Idéfix stängde efter Goscinnys död.67  

 

1985 släppte tvillingbröderna Paul och Gaëtan Brizzi sin första långfilm 

Astérix et la surprise de Cécar (Asterix och Ceasars överraskning), som 

baserades på Goscinnys och Uderzos karaktärer.68  

 

På 60-talet började Storbritannien bli ett aktivt center för animation. 1987 

fanns det över 30 studior bara i London.69 1982 släpptes i  The Snowman 

av ett bolag kallat TVC som grundats av George Dunning och John Coates 

1957. Gemensam producent var Channel 4. Dianne Jackson regisserade 

filmen. Hon började sin karriär som animerare i Yellow Submarine. The 

                                                 
65 Bendazzi, Giannalberto, Cartoons-One hundred years of cinema animation, London 1994,  s. 303. 
66 Red, Persson, Titti, Lucky Luke, den kompletta samlingen 1955 – 1957, Finland 2003, s. 5. 
67 Bendazzi, Giannalberto, Cartoons-One hundred years of cinema animation, London 1994, s. 286. 
68 Ibid, s. 287. 
69 Ibid, s. 273-274. 
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Snowman är baserad på en barnberättelse av Raymond Briggs. Denna 

film hyllades världen över både av publik och filmfestivaljuryer.70  

 

1964 grundade Cruz Delgado ett produktionsbolag i Spanien. Här skapade 

han 1983  Gullivers resor. Men sin internationella succé fick bolaget med 

Don Quijote de la Mancha, som var en serie på 39 avsnitt á 26 minuter, 

producerad för TV.71

 

Ser man på Sverige så var den mest populäre animatören under 60-talet 

Rune Andreasson. Han skapade den sex avsnitt långa serien om Bamse 

(1966). Serien återkom med nya avsnitt 1972, 1981 och 1986.72

 

Det som utmärkte svensk animation är att man fokuserade uteslutande på 

barnfilm, man lade stor vikt vid utbildningsvärde och sociala frågor. 

Sveriges första biofilm var I huvudet på en gammal gubbe (1969). Denna 

film blandade ”vanlig film” med animerade teckningar och producerades av 

GK Film och regisserad av Per Åhlin. Han jobbade även med filmen 

Dunderklumpen, som släpptes 1974. Figuren Dunderklumpen skapades av 

Bebbe Wolgers. 

 

Efter detta grundade Per Åhlin ett eget produktionsbolag vid namn Penn 

Film och släppte 1975 filmen Karl Bertil Jonssons Julafton. Han fortsatte 

sen med serien om Alfons Åberg (1978). 1989 gjorde han en ny långfilm; 

Resan till Melonia.73  

 

Team Film grundades 1956 av Stig Lasseby och gjorde bl.a. Agaton Sax 

och Byköpings gästabud (1976), Pelle Svanslös (1981) och Uppföljaren 

Pelle Svanslös i Amerikatt (1985).74 Under lång tid var Jan Gissberg den 

främste konstnären inom Team Film, men 1982 lämnade han bolaget för 

att starta ett eget. Cinémation startades tillsammans med hans bror Peter 

                                                 
70 Bendazzi, Giannalberto, Cartoons-One hundred years of cinema animation, London 1994, s. 279. 
71 Ibid, s. 329. 
72 Ibid, s. 315-316. 
73 Ibid, s. 316. 
74 Ibid, s. 316-317. 
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och Lars Emanuelsson. Deras första produktion blev Bill och Bollas 

hemlighet (1984). Denna följdes av Kalle Stropp the Cricket and Boll the 

Frog (1987).75

 
 

Asterix 12 stordåd 

 

Handling: 
Det är år 50 f.Kr. och hela Gallien 

är ockuperat av romarna. Nja, 

inte riktigt hela. En liten by vägrar 

envist att ge upp. Det är byn där 

de okuvliga gallerna bor; Asterix, 

Obelix, Miraculix, Majestix, 

Crabbofix, Smidefix, Senilix, 

Troubadix och alla de andra.  

 

I den här filmen låter en av centurionerna meddela Julius Ceasar att 

gallerna måste vara gudar. Eller åtminstone halvgudar, eftersom de inte 

går att besegra. Så Ceasar kommer med en utmaning. Likt Herkules, skall 

de klara av 12 uppgifter. Klarar de dem erkänner han dem som gudar och 

kommer att lägga Rom i deras händer. Misslyckas de blir de slavar under 

Rom. Gallerna går med sedvanligt gott mod med på utmaningen. Våra 

hjältar Asterix och Obelix blir de två utvalda att utföra uppdragen, eftersom 

Asterix är den smartaste av dem och Obelix den starkaste. Med sig på 

resan får de kontrollanten tillika guiden Gaius Pupus, och Asterix får med 

sig en plunta av den trolldryck som gjort dem obesegrade av druiden 

Miraculix. 

 

Första uppgiften klarar Asterix av lätt, han tävlar mot Merinos från Maraton 

i löpning. Sedan är det Obelix tur att pröva lyckan i spjutkastning. Det 

                                                 
75 Ibid, S.317. 
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vinner han utan några problem. Den tredje utmaningen bjuder något mera 

motstånd, men även den vinner de tack vare Asterix listighet. De har heller 

inga problem att stå emot prästinnorna från Vällustens ö (nr.4), eller den 

outhärdliga blicken från Iris – trollkarlen från Egypten (nr.5). Uppgift 

nummer sex är definitivt en uppgift i Obelix smak; att äta upp en hel måltid 

hos Manneken Pix, jättarnas kock, en uppgift som Obelix klarar galant. De 

är inte heller rädda för odjuret i odjurets grotta (Obelix tyckte att det 

smakade gott), som var utmaning nummer sju. Nummer åtta handlar om 

en ”administrativ formalitet”, som nästan får Asterix och Obelix på fall. De 

ska skaffa sig passerkort A38 och skickas in i en labyrint av byråkratiska 

regler, men även här hjälps de av Asterix skarpa hjärna. De tar sig också 

över en klyfta med heliga krokodiler (en gåva från Kleopatra till Ceasar) på 

en osynlig lina (nr.9), svarar på en fråga hos den vördnadsvärde på toppen 

(vilken hög med lakan som är tvättad med Olymp – gudarnas tvättmedel), 

som är uppgift nr. 10, övernattar på de osaligas slätt (med spökande 

romare), och är så framme vid den slutliga uppgiften; att slåss mot 

gladiatorerna på Colosseum. Fast inte ensamma, hela byn är där för att 

göra dem sällskap på arenan. Naturligtvis blir det cirkus av det hela, cirkus 

som vi menar cirkus och inte som Julius Ceasar menar cirkus. Komplett 

med clowner, trollkarlar och lejontämjare.  

 

Det slutar som det alltid gör i Asterixhistorier, med en brakmiddag under 

stjärnorna hemma i byn. Ceasar är pensionerad och spenderar sina dagar 

med att ta hand om en trädgård tillsammans med sin fru, drottning 

Kleopatra och byns invånare är nu herrar över världen. Inte så historiskt 

korrekt kanske, men som Asterix påpekar; ”det är ju bara tecknad film, vad 

som helst kan hända”.  

 

Analys: 
Just den här Asterix-filmen är lite speciell, för det är den enda filmen om 

Asterix som inte föregås av ett album. Asterix och Obelix är de självklara 

huvudpersonerna och hjältarna i filmen som följer det klassiska mönstret. 

Ett problem presenteras, hjältarna ger sig av, löser det och återvänder till 
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byns jubel. Men är Asterix och Obelix hjältar i sig, eller har 

omständigheterna gjort dem till hjältar? Var skulle de vara utan Miraculix 

trolldryck?  

 

Asterix: Han är utan tvekan både modig och klipsk. Asterix 

är byns främste krigare, även utan trolldrycken, bara det gör 

honom till hjältematerial. Han är också smartare än alla de 

andra i byn, med undantag av Miraculix, druiden. Han är 

moraliskt oantastlig och tvekar aldrig inför vad som måste göras (vilket 

oftast inte är särskilt obehagligt).  

 

Obelix: Han spelar rollen av den trogne vännen och 

följeslagaren. Vart än Asterix går, går också han. Att han 

trillade ner i Miraculix gryta som barn och därför har fått 

en kronisk effekt av trolldrycken är ingen nackdel. Han har 

en glupande aptit (och kroppsbyggnad därefter) som leder till komiska 

kommentarer och händelser.  

 

Druiden Miraculix: Skaparen av trolldrycken, avundad av 

varenda druid i riket och några till. Följer sällan själv med 

på Asterix och Obelix äventyr, men det händer. I det här 

äventyret stannar han dock kvar hemma. Han har 

druidernas uniform; vit kåpa, röd slängkappa och en guldskära, instucken 

under bältet. 

 

Byborna: Hövdingen Majestix, fiskhand-

laren Krabbofix, smeden Smidefix, barden 

Troubadix, osv. Alla heter de något som väl 

beskriver vad de gör och alla har de ett 

liknande karaktärsdrag, de är pigga på att 

slåss. Utom möjligtvis barden Troubadix. Man lär på sätt och vis känna 

dem, man vet ungefär var de bor, vilka de är gifta med, vad de jobbar med, 

men inte något djupare. Det är sällan det handlar om känslor. De tar sig 
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mera fysiska uttryck i stora byslagsmål. När de inte lättar på trycket med 

att klå upp romarna vill säga. 

 

Romarna: De är gallernas fiender nummer ett. Gång 

på gång på gång försöker de på något vis kväsa 

gallerna utan att lyckas. Bland Ceasars rådgivare har 

man kunnat se många karikatyrer av kända franska 

politiker under åren som serien tecknats. Julius 

Ceasar själv, en imponerande figur, med en än mer imponerande näsa, 

har många gånger slitit sitt hår angående gallernas okuvlighet. I den här 

filmen når det sin kulmen, gallerna vinner och Rom läggs för deras fötter.  

 

Asterix och Obelix ändrar sig aldrig. De förblir hela filmen igenom 

densamma som de har varit hela tiden. Det kan ha att göra med att filmen 

bygger på en serie album. Skulle de utvecklas, skulle hela grundidén 

behöva förändras för varje nytt äventyr. Byn skulle också behöva växa och 

utvecklas, då skulle igenkänningen vara förlorad. Nu lär man känna de 

olika innevånarna och de har vissa förutbestämda roller, som man vet att 

man kan lita på. Man vet att Krabbofix och Smidefix alltid slåss och att 

anledningen alltid är Krabbofix fiskar. Man kan lita på det. Man vet att 

Troubadix aldrig kommer att få sjunga något, man kan lita på det. Vi vill 

återse våra hjältar och kunna känna igen dem från gång till gång oavsett i 

vilken ordning vi läser albumen.  

 

Manuset här är fullt med olika spetsfundigheter, som till exempel att 

författarna driver med den franska byråkratin, TV-reklam, monstret som 

bor i tunnelbanan. Säkerligen finns många fler gliringar som man inte ens 

har upptäckt, eftersom de främst riktar sig mot den franska publiken. Detta 

gör det dock inte till en mindre underhållande film för vår del.  

 

Budskapet är främst det om vänskap, och att ensam är stark. I vissa fall 

menat bokstavligen, med hjälp av en viss trolldryck. Den lilla byn med 

galler som ensamma står upp mot hela det romerska riket (i det här fallet 

menar vi byn som en ensam liten enhet), och inte tvekar att ta sig an 
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kejsaren själv om det skulle behövas, visar med all tänkbar tydlighet att 

störst inte nödvändigtvis går först.  Det handlar också om sammanhållning, 

om dem man har omkring sig. De hjälper till att dela på bördan om man 

har det svårt och är inte sena att ställa till med fest och fira om det har hänt 

något bra. 
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Animerad film i Japan 
 

Anime (som den animerade japanska tecknar- och berättarstilen kallas) 

har kommit att bli mer och mer populär här i Sverige, till exempel serier 

som Sailor Moon och Pokémon, som har sitt ursprung  i Japan. 

 

I början av 1900-talet inspirerades japanska tecknare av huvudsakligen två 

västerländska idéer, seriestrippar och film. Det skulle i Japan så 

småningom utvecklas till manga (=en japansk serie) och anime (=japansk 

tecknad film). 

 

Japans första världsvida succé var Kitayama Seitaros kortfilm Momotaro 

som kom 1918. Industrin växte långsamt och den sista milstenen innan 2:a 

världskriget, kom 1932. Det var den första japanska animerade talfilmen 

och den hette Chikara To Onna No Yononaka. Medan animationsindustrin 

i övriga världen gick framåt med stora kliv, växte den i Japan mycket 

sakta.76

 

1947 kom den tecknade romanen Shintakarajima eller Nya 

Skattkammarön. Skaparen hette Osamu Tezuka och på bara några få år 

blev han Japans mest populära mangakonstnär. Vad han gjorde som var 

så annorlunda var att han ändrade hela berättarstrukturen. Tidigare hade 

serierna varit enkla och linjära historier som tog plats på en scen. Tezuka 

berättade historierna som en filmmakare, han drog ut dem över hundratals 

sidor, gjorde scenerna mera rörliga och actionfyllda. Det är också Tezuka 

som introducerade den speciella stil som kännetecknar manga idag, med 

stora, runda, uttrycksfulla ögon och fantasifulla frisyrer, medan resten av 

figurerna är påfallande enkla. 77

 

Tezuka har ofta jämförts med Walt Disney och han var animéns fader på 

samma sätt som Disney var den amerikanska animationens fader. Med det 

                                                 
76 O’Connell, Michael http://www.corneredangel.com/amwess/history.html, 2003-11-25. 
77 Sanchez, Frank, http://www.animeinfo.org/animeu/hist101.html, 2003-12-12. 
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är så långt som jämförelsen sträcker sig.78 1958 började Tezuka arbeta för 

Toei Animation som grundades 1956. 1958 släpptes den första asiatiska 

tecknade långfilmen; The tale of the white serpent. Den baserades på en 

kinesisk legend och var betydligt mörkare, d.v.s. det var inte självklart att 

de goda vinner, som i disneyfilmer. Det var upptakten till en tecknad 

kategori som mera riktade sig mot vuxna människor.79

 

Toei Animation gjorde också ett antal kortfilmer som exporterades till andra 

länder. Dessa följde de enkla regler som hade gjort Disney populär världen 

över. Men kanske just för att Disney var så populär fick inte Toeis filmer 

det genomslag som de kanske hade kunnat få annars.80

 

I Japan på 60-talet började man regelbundet att visa animerade serier på 

TV. De flesta riktade sig fortfarande mot barn. Men på 70-talet började det 

ändras i och med serien Lupin Sansei där huvudpersonen var en 

mästertjuv. Serien innehöll mycket vuxenhumor och våld. Nu började 

publiken kräva mera och olika kategorier och serier utvecklades i en 

rasande fart. I början på 80-talet stagnerade dock intresset för att 1988 ta 

ny fart i och med filmen Akira som chockade publiken med sin intensiva, 

våldsamma och lätt oroande historia. Nu började man inse att tecknad film 

inte alls behöver rikta sig mot barn. Akira innehöll våld, korrumperade 

politiker och hemliga experiment, och var mycket mera komplex än man 

var van vid från disneyfilmer.81

 

Idag fortsätter animen att utvecklas och att växa. I Japan dyker det upp 

nya serier var dag och det finns inget som tyder på att utvecklingen håller 

på att avstanna.82 Intresset är enormt och animen har tagit sig in i våra 

hem på en vardagsnivå med Sailor Moon och Pokémon. Trots att en stor 

mängd av animen idag riktar sig mot barn, så riktar sig det mesta ändå mot 

vuxna. ”A lot of Japanese anime – not all of it by any means, but certainly 

                                                 
78 Levi, Antonia, Samurai from outer space: Understanding japanese animation, 1996, s.19. 
79 O’Connell, Michael, http://www.corneredangel.com/amwess/history.html, 2003-11-25.  
80 Guy, http://truth.bamboozled.org/guy/index.php?view=anihist, 2003-12-12.  
81 Ibid. 
82 Sanchez, Frank, http://www.animeinfo.org/animeu/history101.html, 2003-12-12. 
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more than animation in the west – is aimed at viewers with double-digit 

ages and triple-digit IQs.”83

 

 

Oh, my Goddess!  

Prolog: 
Först ett snabbt sammandrag av vad 

som har hänt tidigare, före filmen tar 

sin början. 

Belldandy är en gudinna, som har bott i 

ett övergivet tempel i Tokyo 

tillsammans med en student som heter 

Keiichi Morisato och sina två systrar i 

tre år. Belldandy kom till Keiichi när 

han av misstag ringde fel. Han skulle 

ringa efter hämtmat och kom i stället till 

”the Relief Goddess Office”, och de 

skickade Belldandy till honom. 

Belldandy sa att hon skulle uppfylla en önskan åt honom, men bara en, så 

han skulle tänka efter noga. Keiichi trodde att han blev utsatt för ett skämt, 

så han önskade att Belldandy skulle stanna hos honom för evigt. Och så 

blev det. När Keiichi sparkades ut från sitt studenthem (för att han hade en 

flicka på rummet) flyttade de in i det gamla templet tillsammans med Urd 

och Skuld, Belldandys två systrar. Urd, som är den äldsta systern gillar 

Keiichi, hon tror att han är bra för Belldandy. Skuld, som är den yngsta är 

hopplöst svartsjuk på honom. Hon försöker hela tiden splittra dem för att få 

ha Belldandy för sig själv.  

 

Den här historien bygger på nordisk mytologi, där Yggdrasil är trädet som 

sträcker sig mellan himlen och helvetet. Under marken, där rötterna 

bredde ut sig härskade Hel. I trädets mellersta grenar låg midgård, där 

                                                 
83 Drazen, Patrick, Anime explosion!: the what? Why? and Wow! Of Japanese animation, 2003, s.3. 
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människorna bodde och över människorna bodde asarna, gudarna, i 

Asgård. De tre nornorna bodde vid en av de tre brunnar som Yggdrasil fick 

sitt vatten och sin näring ifrån.84 Nornorna var ödesgudinnor, som hade 

makt över människorna. De var också ansvariga för dag och natt. Vattnet i 

brunnen var nämligen så ljust att det lyste upp hela trädet, och för att 

människorna och andra som bodde i trädet, skulle kunna sova ibland, så 

hade nornorna som uppgift att ömsom hänga upp och ta ner stora svarta 

skynken.  Det tre nornornas namn var Urd, Verdandi (Belldandy) och 

Skuld.  

Urd var den äldsta systern. Hon representerade det gångna och det var 

hon som spann människornas livstråd. Verdandi var mellansystern som 

representerade nutiden. Det var hon som tvinnade tråden. Och Skuld, den 

yngsta, representerade framtiden och döden, hon slet av tråden.85

 

Handling: 
När filmen börjar färdas en ensam figur, en älvprinsessa, över månens yta. 

Helt plötsligt sjunker hon genom ytan in mot mitten. I månens inre finns ett 

valv. Hon öppnar valvet. Där i ligger en liten amulett, som håller en man 

fången. Denne man hade en gång magen att revoltera mot systemet och 

för det blev han för evigt bannlyst och förvisad till valvet. I utbyte mot att få 

använda sig av hennes krafter kommer hon att få sin önskan uppfylld. 

 

På Jorden letar Keiichi efter Belldandy. Det är dags för dem att åka till 

universitetet. I bakgrunden hörs en radio som rapporterar om ett märkligt 

ljusfenomen på månens yta. Keiichi hittar Belldandy i trädgården där hon 

sjunger för ett träd som har tappat livsgnistan. Urd och Skuld sitter och 

lyssnar på sin syster. Skuld önskar att hon kunde sjunga som Belldandy. 

Belldandy erbjuder sig att sjunga tillsammans med Skuld senare. Hon 

förklarar för Keiichi att när hon var ung hade hon en mentor som alltid 

fanns där för henne och att hon skulle vilja finnas där för Skuld på samma 

sätt. 

                                                 
84 http://www.susning.nu/Yggdrasil, 2004-03-12.  
85 http://www.susning.nu/Nornorna, 2004-03-12. 
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Belldandy och Keiichi är båda medlemmar i universitetets motorklubb där 

de tävlar tillsammans. Den här kvällen har de fest för nyvärvade 

medlemmar. Keiichi pratar med en av de nya tjejerna, Morgan, men hon 

verkar blyg och säger inte så mycket. 

 

När de är på väg hem, står plötsligt en figur framför dem. Det är Celestin, 

Belldandys mentor, som har varit försvunnen i många år.Belldandy har 

inga minne av varför han har varit borta och frågan honom var han har 

varit. Urd, som har varit i kontakt med Peorth, en av Heavens86 

administratörer som berättade att mannen på månen har rymt, anländer 

just i tid för att se Celestin kyssa Belldandy, som medvetslös faller ihop. 

Samtidigt bryter ett virus ut i Yggdrasil, Heavens nätverkssystem. Keiichi 

och Urd tar med sig Belldandy hem där Urd återigen kontaktas av Peorth, 

denna gång för att bli meddelad att de tänker stänga av Heaven för att 

hindra att viruset sprider sig. 

 

När Belldandy vaknar står det klart att hon inte längre minns Keiichi, eller 

de tre år som de har bott tillsammans. Hon förklarar för Keiichi att hon är 

där för att uppfylla en av hans önskningar, men bara en. Keiichi önskar att 

Belldandy ska få sina minnen tillbaka, men hon kan inte verifiera 

önskningen eftersom systemet är avstängt. 

 

Uppe i Heaven rapporterar Peorth till ledningen att Belldandy har blivit 

infekterad av ett virus, som har spridit sig i nätverket och skadar Yggdrasil. 

De kan inte skilja viruset från Belldandy.  

 

Morgan visar sig vara den älvprinsessa som tidigare släppt ut Celestin ur 

sitt fängelse och han använder sig av hennes krafter och hennes kropp för 

att visa sig som sig själv för Belldandy och de andra. 

 

                                                 
86 Gudarnas hemvist och arbetsplats. 
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Hemma i templet råkar Belldandy höra ett samtal mellan Skuld och Urd där 

de pratar om Celestin, att det var han som har gömt hennes minnen av 

Keiichi och vad som kan tänkas vara meningen med viruset som han 

planterat inom henne. Det enda som återstår att göra är att ge henne ett 

vaccin, ett väldigt riskfyllt vaccin, som bara har bara 16 procents chans att 

lyckas. Belldandy tror knappt sina öron, kan det verkligen vara Celestin 

som gjort detta mot henne? Celestin dyker upp och för bort henne till en 

övergiven byggnad. Han visar henne sina minnen, de befinner sig på en 

stor plattform över ett intet. En stor port höjer sig ur dimmorna – ”the gate 

of judgement”, där älskande par, som består av gudar eller odödliga och 

dödliga, testar sin kärlek till varandra. Visar det sig att det finns minsta 

tvivel i deras hjärtan kommer de att skiljas åt för evigt. Om de klarar sig, får 

de Guds välsignelse, men ännu har ingen klarat sig igenom. Celestin 

menar att det bara var ett av testen som gudarna har funderat ut för att för 

evigt hålla gudar och människor åtskilda, och för att kunna kontrollera 

människan. Människors smärta och lidande ignoreras av gudarna, och 

bara de utvalda visas vägen. Det enda sättet att ända det är att skapa ett 

helt nytt system. Celestin spränger porten i luften och säger att det här är 

början på hans krig mot Heaven. Om Belldandy skulle hjälpa honom kunde 

säkerligen till och med de som hyser tvivel kunna få sina önskningar 

uppfyllda och därmed bli lika lyckliga som alla andra. 

 

Urd, Skuld och Keiichi har under tiden hittat Belldandy och Celestin och 

det drar ihop sig till strid. Belldandy ställer, mer eller mindre frivilligt, upp 

för Celestin och slåss mot sina systrar. Storm rasar runt henne och hon 

svimmar av utmattning.  

 

Dagen efter går Keiichi till klubbhuset och hittar Morgan där, blödande från 

ett sår i armen, ett sår som Celestin ådrog sig hennes kropp i striden. Han 

plåstrar om henne och hon berättar för honom att hon brukade älska 

någon på samma sätt som han älskar Belldandy. Kanske skulle Keiichi och 

Belldandy lyckas bättre, och kanske om världen såg annorlunda ut skulle 

han kanske kunna älska henne. Hon lutar sig fram och trycker en kyss på 

hans läppar, förvandlar sig till sin rätta form och seglar ut genom fönstret.  
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Belldandy har bestämt sig för att ta en chans med vaccinet, men vaccinet 

äts upp av viruset och det sprider sig snabbare och snabbare, knäcker 

lösenord efter lösenord och det börjar bli uppenbart att Celestin verkligen 

är ute efter att knäcka systemet när viruset ger sig på moderprogrammet, 

Genesis, för att ändra det. Celestin har sprängt Heavens gränser, och 

Yggdrasil befinner sig nu på jorden i form av ett enormt träd. Belldandy har 

återfått sina minnen och sätter sig upp mot Celestin som har tagit över 

Keiichis kropp. Men Morgan kliver emellan och försvarar Celestin. Urd och 

Skuld ger sig på Morgan och Belldandy ger sig av efter Celestin, som har 

flytt. Celestin menar att det är människors rätt att vara lika lyckliga, det är 

bara rättvist. Belldandy försöker förklara att det är genom upplevelser av 

smärta och lidande som människan utvecklas. Heaven har äntligen lyckats 

få fart på systemet igen och tänker förgöra Celestin, men Belldandy kliver 

återigen in framför Celestin, denna gång för att förhindra onödigt våld från 

båda sidor. Keiichi lyckas genom sin kärlek till Belldandy tränga ut Celestin 

ur sin kropp och balansen återställs. Celestin befinner sig återigen inuti 

amuletten som nu sitter på Keiichis hand. Plötsligt befinner sig Keiichi och 

Belldandy framför the gate of judgement. De får några sista varnande ord 

från Celestin. De går igenom oskadda och klarar sig till andra sidan.  

 

Systemet fungerar återigen, Yggdrasil återuppstår i Heaven som en Fenix 

ur askan och systrarna sjunger för att läka den skada som jorden 

åsamkats. Celestin förklarar att Belldandy hade rätt. Smärta och lidande 

behövs för att man som människa ska dra lärdom och växa.  

 

Analys: 
 

Filmen är gjord år 2000 och är fortsättningen på en serie i fem avsnitt med 

samma namn. ”Oh, my Goddess”, eller ”Aa, megamisama”, som den heter 

på originalspråket japanska, är en lite gullig, romantisk historia där det 

goda segrar på slutet och ”skurkarna” blir omvända och förstår sina 

misstag. Det förekommer en gnutta våld och en mycket liten gnutta 
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sexuella anspelningar, men alltihop är väldigt rumsrent. Den följer inte 

riktigt de kriterier som Campbell och Holmberg har ställt upp. En annan 

sak som är annorlunda jämfört med t. ex. amerikanska filmer är slutet för 

skurkarna. I en amerikansk film slutar det med att skurkarna dödas eller får 

sitt straff på annat sätt. I den här filmen blir de fria, de befrias från sin 

felaktiga syn på världen. De tre systrarna har ungefär samma uppgifter i 

filmen som i mytologin.  

 

Skuld är den tekniskt begåvade, hon uppfinner 

framtidsrobotar, och har väl så att säga framtiden 

framför sig.  

 

 

 

Urd, som representerar det förgångna, har livserfarenheten. 

Hon delar också vissa av Belldandys minnen.  

 

 

Båda systrarna är ett stort stöd för Belldandy och de skyddar henne på 

olika vis. Skuld är den som muntrar upp henne och får henne att se ljust på 

framtiden och Urd är den som skyddar henne fysiskt och den som försöker 

få henne att se vad Celestin egentligen är ute efter. 

 

Belldandy representerar nuet, det är henne historien rör sig 

runt. Hon bär inom sig den ultimata godheten. Hon går 

igenom stadier av tvivel och tron att det vore bättre för andra 

om hon inte längre fanns kvar. Hennes rollfigur utvecklas 

inte så mycket genom filmen. Hon är god och blid i början och hon är god 

och blid på slutet.  

 

Keiichi är Belldandys pojkvän och som sådan har han en 

stor roll i filmen. Han lider mest av alla när Belldandy 

tappar minnet, och det är kanske inte så konstigt 
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eftersom det är hans minnen som hon tappar. På honom syns 

frustrationen när Belldandy inte kommer ihåg hur de har gjort det ena eller 

det andra. Han har förlorat sin gemensamhet med henne och det är en 

fruktansvärd förlust för honom. Belldandy lider inte lika mycket av det, eller 

åtminstone inte på samma sätt, eftersom hon inte minns vad hon har 

förlorat. 

 

Celestin är den missförstådda skurken. Han är ju inte ond i 

verklig mening, han vill gott och att alla ska vara lyckliga, 

men hans väg till målet är inte den bästa. Han tycks inte 

heller hysa något hämndbegär mot gudarna som var 

ansvariga för att han spärrades in, de råkar bara vara i 

vägen och måste därför oskadliggöras. Han drivs av 

omtanke och kanske också kärlek till Belldandy och vill inte att hon ska bli 

olycklig när det blir hennes och Keiichis tur att gå igenom ”the gate of 

judgement”. Det är svårt att tolka hans förhållande till Belldandy, om det är 

kärlek eller en faders omsorger om sitt barn. Han håller om henne ofta och 

pussar henne på pannan då och då, men vid något tillfälle kysser han 

henne. Man får intrycket av att han älskar henne mera än vad som skulle 

vara lämpligt mellan lärare och elev.  

 

Från Belldandys sida är känslorna mer lättutredda. Hon älskar Keiichi. 

Celestin betyder dock väldigt mycket för henne och hon är mycket lojal mot 

honom. Han var hennes mentor och nära vän under hela hennes uppväxt 

och är för henne mera en fadersfigur och förebild, nästan lite idoliserad. 

Celestin är den som utvecklas mest under den här historien.   

 

Morgan är Celestins medhjälpare. Förlorad kärlek har 

gjort henne bitter och besviken på systemet. Hon är inte 

heller elak på något vis, hon har bara gett upp. Om alla 

skulle få vara lika lyckliga jämt, vilken bra idé. 

Belldandys och Keiichis kärlek hjälper henne att se att hon inte har blivit 

orättvist behandlad av systemet och att erfarenheten gör henne rikare.  
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Filmen gestaltar några otroligt mänskliga varelser. De förkroppsligar allt 

ifrån lycka till ilska, besvikelse, förtvivlan och längtan. Personerna är 

mångbottnade och har ett brett galleri av känslor och viljor. Här kommer 

återigen skillnaderna mellan t. ex. en amerikansk film och en animefilm 

fram. Där amerikanska karaktärer har ett särskilt framträdande drag, har 

de japanska flera. Det är det som ger dem den realistiska känslan trots 

enkelheten i tecknarstilen. Amerikanska bolag (framför allt Disney) lägger 

ner miljontals med dollar på att synkronisera läpprörelserna med talet och 

på andra sätt få fram en realistisk känsla.  

 

Budskapet i den här filmen är att vi genom våra erfarenheter – goda som 

dåliga – utvecklas till bättre och lyckligare människor. Inga erfarenheter är 

av ondo. Det är det som Belldandy lär Celestin och eleven blir läraren.  

 

Filmen presenterar både killar och tjejer på ett bra sätt. Till exempel så är 

det både killar och tjejer med i Keiichis och Belldandys motorklubb. 

Ordföranden är faktiskt en tjej och Keiichis syster är klubbens mekaniker. 

Om något så skulle man nästan kunna säga att tjejerna har en liten 

övervikt i maktpositioner, alltså ett omvänt förhållande till hur det ser ut i de 

flesta klassiska sagor. 

 

Historien tillhör undersagorna, där Belldandy måste frigöra sig från sin 

barndomsbild av Celestin som hennes mentor och beskyddare, och börja 

stå på egna ben. Här är det igen ett omvänt förhållande om man jämför 

med de klassiska sagorna där det oftast är en kvinnlig förebild som den 

oftast unga kvinnan skall frigöra sig från.  
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Resultat och diskussion 
 
I filmerna som här har analyserats kan man tydligt urskilja olika typer av 

hjältar. Vi har till exempel antihjälten, den motvillige hjälten, den 

äventyrssökande hjälten och sista-sekunden-hjälten!  

 

Den motvillige hjälten, som vi också kan kalla den klassiska hjälten 

eftersom den följer de traditionella mönstren för en hjältesaga, enligt 

Campbell och Holmberg, är den som högst motvilligt hörsammar kallelsen 

till äventyret. Hjälten ger sig av för att återställa balansen i vardagens 

bestyr. Det är äventyret som söker hjälten och inte tvärtom. Hjältarna gör 

det för att de inte anser sig ha något annat val, därför att deras moraliska 

principer inte tillåter dem att välja alternativet. De är ofta handlingskraftiga 

och starka, och snarare än modiga, så är de inte fega. Exempel på detta är 

Mulan. Hon ger sig av för att skydda sin far. När han är utom fara 

återvänder hon hem igen. Shrek är ett annat exempel inom den här 

kategorin. Han ger sig högst motvilligt av för att rädda prinsessan för att på 

så sätt få tillbaka sitt träsk, som blivit invaderat av allahanda sagoväsen 

som blivit förvisade dit av lord Farquad. Andra exempel som passar in i 

den här kategorin är Pacha från Kejsarens nya stil, Manfred från Ice Age, 

Sully från Monsters, Inc., Lillefot från Landet för längesedan och Dodger 

från Oliver & gänget. Bernard är en gränsöverskridande hjälte och hör 

även till denna kategori. Han dras in i äventyret och är trots sin klantighet 

och motvilja beredd att göra ett hjälteaktigt dåd. 

 

Den äventyrssökande hjälten söker i motsats till den motvillige hjälten upp 

sitt äventyr själv. De som tillhör den här kategorin är som sagt 

äventyrslystna, modiga och följer inte alltid alla regler. Bianca från Bernard 

& Bianca är ett typexempel. Hon struntar i bälte, hon kör mot rött ljus och 

hon tar för givet att alla är lika sugna på äventyr som hon. 

Skattkammarplanetens Jim är också en äventyrssökande hjälte. Han kan 

knappt bärga sig innan han ger sig av tillsammans med professorn för att 

söka efter skattkammarplaneten. Han är inte heller en person som alltid 

följer samhällets regler, något som är tydligt i början av filmen då han gör 
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intrång på ett industriområde. Crysta från Ferngully är ett lite mindre tydligt 

exempel. Hon har svårt att sitta still och lyssna på Magis föreläsningar och 

vill iväg för att själv undersöka världen omkring sig. Hon är inte direkt ute 

efter äventyr, men eftersom hon själv utforskar världen, hamnar hon 

oundvikligen i olika äventyr. Asterix och Obelix söker inte direkt efter 

äventyr, men när det erbjuds accepterar de gärna. 

 

Antihjälten är den hjälte som minst liknar en hjälte. Han är snarare ett offer 

för omständigheterna. Han har inga som helst av de klassiska 

hjälteegenskaperna (som mod, styrka, list), men han har ett gott hjärta. Till 

den här kategorin hör Bernard, från Bernard & Bianca, till viss del. Han är 

feg, han är lite klumpig och dessutom lider han under sin vidskeplighet. 

Han kan till exempel inte gå uppför en trappa om den har tretton steg. Vi 

kan också hitta George Jetson från Jetsons – the movie. Han är inte vidare 

smart, råkar alltid illa ut och om han på något vis kan klanta till det så gör 

han det. Myran Z är också en karaktär som passar in i den här kategorin. 

Han är verkligen ett offer för omständigheterna. Han råkar bli en 

krigshjälte, kidnappa prinsessan, och rädda hela myrstacken från 

översvämning, utan att det från början alls var meningen. Det som ändå till 

slut gör dessa karaktärer till hjältar är deras goda hjärtan. De lyckas 

övervinna sina rädslor och ta de rätta besluten som till slut räddar 

situationen. Mike från Monsters, Inc. tillhör också den här kategorin. 

 

Sista-minuten-hjältarna kallar vi de hjältar som från början verkar onda, 

men som i slutet på filmen vinns över på de godas sida. Ofta gör de något 

heroiskt för att verkligen visa att de nu är goda, som till exempel när Kusco 

gör ett medvetet val för att rädda Pacha i stället för att fånga flaskan med 

människoextraktet som kommer att förvandla honom tillbaka till människa. 

Diego, den sabeltandade tigern i Ice Age, vänder sig på slutet mot sina 

egna för att rädda Manfred, Sid och bebisen, i stället för att locka dem i 

den planerade fällan. John Silver, cyborgen är också en av dessa hjältar. 

Han räddar Jim från att dödas när skattkammarplaneten exploderar och 

tvingas då välja mellan Jim och skatten. Det som alla dessa hjältar har 

gemensamt är att de tvingas göra ett medvetet val mellan ett gott och ett 
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ont alternativ. Flera exempel är Cutter från Antz, som på slutet tar befälet 

från general Mandible och hjälper Z och Bala, och Järnjätten som väljer att 

vara som Superman i stället för ett vapen. 

 

Det finns några hjältar som inte kan sägas passa in i enbart någon av de 

ovanstående kategorierna, som är gränsöverskridande eller helt utanför. 

Som exempel på detta kan vi nämna Belldandy från Oh, my goddess. Hon 

har många likheter med den klassiske hjälten, men passar ändå inte in i 

den kategorin på grund av att hon inte är motvillig till äventyr, och hon ger 

sig inte av hemifrån. Hon har heller inget möjligheten att göra ett val, hon 

tvingas in i det av Celestin. Belldandy skulle även kunna passas in i en 

femte kategori, nämligen superhjältarna. Hon är gudinna och har därmed 

övernaturliga krafter, som hon använder sig av för att skydda de svagare 

och att rädda mänskligheten. Man kan också argumentera för att även 

Asterix och Obelix skulle kunna passas in i den kategorin, då de, när de 

dricker trolldrycken, får övernaturliga krafter.  

 

Vi har också märkt att det i varje film finns två karaktärstyper som är 

återkommande. Dessa är inte på något sätt knutna till hjälterollen även om 

de ibland flyter ihop. Det är den alltigenom gode, den som följer alla regler 

och som offrar allt för andras skull. Och så den inte fullt så gode, den som 

bryter lite regler och som manipulerar mera. 

 
Till typ nummer ett hör Bernard, för han har en stark känsla för vad som är 

rätt och fel att göra, han följer alla regler och han förfasas över att fina 

damen Bianca inte gör det. Bianca är en tvåa. Hon är god, men hon drar 

sig inte för att manipulera situationer för att de ska bli som hon vill ha dem. 

 

I Oliver och gänget är hjälten Dodger en tvåa. Han är lite listig och 

manipulativ, som när han lurar Oliver att hjälpa till att stjäla korvar. Oliver 

är den oskuldsfulla, naiva ettan, som helt sätter sin tillit till Dodger. 

 

I Jetsons är George en typisk tvåa. Han är godhjärtad, men han fuskar lite, 

till exempel med den uppblåsbare polisen. Han är dessutom medveten om 
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att det han gör, inte är helt rätt. Hans son, Elroy, är den allt igenom goda 

med oantastlig moral, även om han smiter ut efter läggdags. Han litar helt 

på att hans pappa ska ta rätt beslut. 

 

I Asterix och Obelix kan vi se samma trend. Asterix som den lite luriga och 

manipulerande, som när han övervann den oövervinneliga byråkratin, och 

den oskuldsfulle Obelix som litar blint på sin vän Asterix.  

 

Vi kan även se detta i Oh, my goddess, som stod lite utanför 

hjältekategoriseringen. Belldandy som den helt igenom goda och 

oskuldsfulla, som inte ser något ont i någon. Filmen har också flera tvåor, 

Keiichi, Urd och Skuld är ju tydligt på de godas sida, men de är inte lika 

renhjärtade. Keiichi för att han är dödlig, han har levt hela sitt liv på jorden 

med allt vad det innebär med besvikelser och olycka. Urd är den äldre av 

systrarna, hon som har livserfarenheten och minnena av vad Celestin har 

gjort. Skuld har, trots att hon är barnslig och oskuldsfull, mera 

verklighetsförankring än Belldandy. 

 

Vi kan också urskilja ytterligare två karaktärstyper (typ tre och fyra), som 

står mot varandra på samma sätt som de ovanstående. Dessa två 

karaktärstyper verkar vara knutna till varandra, finns den ena, så finns 

också den andra med som motvikt. Återigen så behöver de inte vara 

knutna till de övriga (hjälterollerna och typ ett och två), men de kan ibland 

flyta ihop, dock inte med varandra. Man kan till exempel ha en karaktär 

som är både av typ ett och tre, men inte ett och två, eller tre och fyra. Typ 

tre är en clownkaraktär, en figur som verkar roande och upplyftande, i 

motsats till den andre (typ fyra) som ofta är allvarlig och mera 

ansvarstagande. Fyran flyter ofta, men inte alltid ihop med den klassiska 

hjälterollen. Som exempel på dessa kan vi nämna Shrek och Åsnan, 

Mulan och Mushu, Sulley och Mike, m.fl. 

 

För den fortsatta diskussionen har vi valt att utgå ifrån de Disneyfilmer som 

har analyserats, för att sedan jämföra med filmerna från övriga bolag. 
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Detta har vi gjort för att Disneyfilmerna utgör den största gruppen i det 

utbud som vi har tillgängligt här i Sverige.  

 

Vi urskilja fem återkommande budskap i de olika filmerna. Först tar vi det 

mest gammalmodiga budskapet, som är att hitta den sanna kärleken. 

Detta budskap kan vi hitta i tre av de sex Disneyfilmer vi har analyserat, 

och det är ett budskap som Disney har använt sig av ända sedan den 

första långfilmen 1937 (Snövit och de sju dvärgarna), och som förekommer 

än idag i stor skala. Kärleksparen är Bernard och Bianca, Mulan och 

kapten Shang, och kaptenen och professorn i Skattkammarplaneten. Vi 

kan även hitta detta budskap utanför Disney, till exempel i Antz, där Z och 

Bala finner lyckan tillsammans, och i Shrek, där han och prinsessan Fiona 

gifter sig. 

 

En stor del av budskapen tycks röra hjälpandet av försvarslösa och 

oskyldiga. Detta kan vi se exempel på i Bernard & Bianca, Oliver & Gänget 

och Monsters. Inc,. Budskapet finns också i filmer som Ice Age, som inte 

tillhör Disneyfilmerna. 

 

Alla har något gott i sig är nästa budskap, som återfinns i bl.a. Kejsarens 

nya stil och Skattkammarplaneten. Ett något paradoxalt budskap, för det 

verkar bara gälla en karaktär i varje film, t.ex. att John Silver övervinns på 

de godas sida och räddar Jim, medan de andra myteristerna går under. 

Andra exempel på detta budskap finns i filmerna Ice Age, Järnjätten och 

Oh, my goddess (som inte är Disneyfilmer).  

 

Det främsta budskapet tycks handla om vänskap och då nästan enbart 

manlig sådan. Här återfinns fem av de sex Disneyfilmer vi har analyserat. 

Oliver och Dodger, Kusco och Pacha, Sulley och Mike, Jim och John Silver 

och slutligen Mulan (som Ping) och männen i kompaniet, som tror att hon 

är en av dem tills hon blir avslöjad. Även bland filmer som inte är Disney, 

tycks det här vara det främsta budskapet. Z och Weaver i Antz, Shrek och 

Åsnan, Manny, Sid och Diego i Ice Age, Hogarth, Dean och Järnjätten och 

slutligen gänget i Landet för längesedan, som visserligen innehåller tjejer 
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också, men eftersom de bara är små barn, har de ännu inte hunnit hamna i 

olika könsmönster. I och med detta utgör tjejerna inget hot mot den 

manliga gemenskapen. 

 

Det sista budskapet, som kanske är det mest komplexa, är det 

feministiska. Till exempel har vi filmen om Mulan som hyllades när den 

kom, men vi har kunnat konstatera att den trots hennes starka person i 

slutändan verkar könsrollsbevarande. Bianca var ett av de första försöken 

till en självständig kvinnoroll, men som ändå är väldigt konservativ i sitt 

gestaltande. I Skattkammarplaneten har vi ytterligare ett försök till att göra 

en stark kvinnoroll, tyvärr bara i en biroll. Kaptenen, en kvinna som vet vad 

hon vill och hur hon ska få det. Till skillnad från Mulan, som har liknande 

egenskaper, så använder hon dem fullt ut och blir accepterad som den 

starka kvinna hon är. Tyvärr så bekräftas vår tids stereotypa 

kvinnokroppsideal, med fyllig byst, smal midja och åtsmitande kläder, 

något som verkar utmärkande för våra kvinnliga hjältar idag även om de 

har blivit hårdare och tuffare. Utseendefixeringen finns kvar även om 

skönhetsidealet förändrats något. Idag ska hjältinnan vara vältränad och 

sexig i stället för slank och skör. Vi kan även se starka kvinnor i Antz 

(prinsessan Bala) och i Ferngully (Crysta och Magi), som inte är 

Disneyfilmer. De filmer som vi tycker ger den bästa bilden av detta 

budskap och som bryter mot alla de gamla, och även nya, stereotypa 

idealen om hur en kvinna ska vara, är Oh, my goddess och Shrek. I den 

sistnämnda, tar man först upp det gamla idealet á la Törnrosa, för att 

sedan ta upp dagens ideal, för att slutligen förkasta dessa båda. 

Prinsessan Fiona blir till slut ett mulligt träsktroll, men ändå älskad för den 

som hon egentligen är. I Oh, my goddess, finns det ett antal starka 

kvinnoroller, inte minst Belldandy själv och hennes systrar. Vi har Keiichis 

syster som är mekaniker och ordföranden i motorklubben, som också är en 

kvinna.  

 

Denna roll införlivas dock sällan med mamma-rollen. Oftast är mammorna 

försumbara i historierna, en suddig bakgrundsfigur vars största roll är att 

oroa sig och offra sig för sina avkommor. I Mulan är för ovanlighetens skull 
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båda föräldrarna med i filmen, men hennes mamma har ingen verklig roll 

att spela, hon är mera bakgrundsutfyllnad utan inflytande. I filmerna Ice 

Age och Landet för längesedan offrar sig mammorna i början av filmerna 

för att rädda sina barn. Vi har två undantag bland våra filmer, och i detta 

fall så är det Disneyfilmer. Den första är Skattkammarplaneten, där 

kaptenen, som ju har en stark kvinnoroll, blir mamma på slutet. Vi får dock 

inte reda på hur/om hennes roll förändras av detta. I motsats till detta har 

vi också Jims mamma, som har en biroll i vilken hon är maktlös, som 

bekräftar mammans försumbarhet för historien. Den andra är Kejsarens 

nya stil, där Pachas fru hjälper Pacha och Kusco att undkomma Yzma och 

Kronk.  

 

Till skillnad från mammorna spelar de manliga förebilderna en viktig roll. 

Dessa är oftast inte papporna, utan någon utomstående som 

huvudkaraktären söker sig till, då papporna är frånvarande. Undantaget 

från detta är Mulan, där den riktiga pappan är förebilden. I övrigt verkar det 

vara mest pojkar som behöver dessa manliga förebilder för att bli vuxna. 

Ensamstående mammor räcker inte till. 

 

Hjältarna tycks inte ha något utseende gemensamt, förutom att de ser 

snälla ut. Oavsett vilken form de gestaltas i – hundar, möss, katter, myror 

eller människor – så ser man direkt vilka som står på de godas sida. Vad 

gäller skurkarna däremot, så har de ofta liknande drag (inom Disney). 

Männen har oftast stora kroppar och små huvuden – Sykes, Snoops, 

hunnerna, Sheriffen av Nottingham (i Robin Hood), medan kvinnorna har 

det omvända förhållandet, spinkiga, långa, med nästan utmärglade 

ansikten och stirriga ögon – Madame Medusa, Yzma, Cruella De Vil (från 

filmerna om de 101 dalmatinerna). Detta tycks inte ha smittat av sig på 

andra filmer, som har lika många olika skurkar (och hjältar) som det finns 

filmer. 

 

När man jämför amerikansk och japansk animering så lägger man märke 

till en väsentlig skillnad. När man läser om amerikansk animering, så läser 

man om Disney och Hanna-Barbera och Fox osv. alltså om företagen 
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bakom filmerna. När man läser om anime ligger fokuset på skaparen av 

serien, alltså författaren (som i många fall också tecknar) själv. Det finns 

inget sådant som en Pioneerfilm, eller en Ghiblifilm så som man säger en 

Disneyfilm. Detta kan göra att det är mycket lättare att slå sig in på 

marknaden som ny tecknare på ett sätt, eftersom fokuset på populäraste 

företag inte finns. På ett annat sätt blir det mycket svårare för det finns 

nästan inte en människa i Japan, verkar det som, som inte tecknar, så 

konkurrensen tecknarna emellan är stenhård. 
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Slutsatser 
 

Utifrån vår undersökning och våra analyser har vi kommit fram till vissa 

slutsatser. Vi kan konstatera förekomsten av skillnader mellan olika 

hjälteroller, och eftersom rollerna skiljer sig åt, gör även gestaltningarna 

det. Det går att urskilja fem typer av hjältar, som alla beter sig på sitt sätt. 

Vi har även kunnat visa på förekomsten av två snarast obligatoriska 

karaktärer; den oskuldsfulla och dess motvikt. Exempel på dessa två finns 

i varje film, och finns den ene, så finns också den andre.  

 

Det finns även en tydlig kulturell skillnad. En hjälte från Amerika ser inte ut 

som en hjälte från Asien. Animen skiljer sig från den amerikanska stilen, 

med stora ögon och fantasifulla frisyrer och kläder. Trender och 

modenycker kan man också se mycket av bland de japanska karaktärerna. 

Man får intrycket av att det är viktigt att huvudkaraktärerna är snygga och 

ser unga ut. Även de manliga karaktärerna har en viss trendig känsla, som 

inte är speciellt vanlig i de amerikanska filmerna. Även vad gäller 

egenskaper kan vi se tydliga skillnader. Karaktärerna från Amerika har ofta 

en enda framträdande egenskap. Bernard är ängslig, Bianca är ivrig, 

Pacha är godlynt, John Silver är hygglig, George Jetson är positiv o.s.v. 

Karaktärerna tycks ha en bestämd plats på en godhets/moralskala, till 

skillnad från animefilmerna där karaktärerna var och en inte har 

förutbestämda platser, utan beroende på omständigheter och situationer 

glider på skalan. Alla har de både ont och gott i sig.  

 

Det är även möjligt att se en skillnad i hur filmerna är uppbyggda. Oh, my 

goddess, Asterix tolv stordåd och Jetsons – the movie, är alla tre baserade 

på serier, men den enda av dessa tre som kräver en prolog är Oh, my 

goddess, för det är den enda filmen där karaktärerna har utvecklats sedan 

tidigare. I både Asterix och Jetsons har karaktärerna varit stort sett 

densamma ända sedan början. Vi kan även i filmen se att jämnställdheten 

i animerad film från Japan, har kommit längre än den i amerikanska 
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filmtraditionen, som har ett mycket mer konservativt förhållningssätt. Man 

vågar inte vara för nyskapande. 

 

Vad gäller de huvudsakliga budskapen i filmerna kan vi slå fast att det är 

moraliska och etiska värderingar som vidarebefordras via filmerna, oavsett 

vilken kultur de kommer från. De handlar om rätt och fel, gott och ont och 

vänskapens och kärlekens betydelser. Samtidigt sänder många filmer 

även ut underliggande budskap, till exempel om kvinnoideal. Genom sin 

utseendefixering bekräftar och förstärker filmerna det ideal som redan 

sänts ut via reklam och veckotidningar. Det blir en ond cirkel, som blir allt 

svårare att bryta. 
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