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Abstract 

 

Filmbolaget Pixar har under de senaste femton åren legat först med att producera 

datoranimerad film. Bakom utvecklingen av den animerade filmen finns en tro på att kunna 

förändra. Jag vill i min uppsats se om idéer som dessa framträder i filmerna. Som 

utgångspunkt har jag använt Karin Johannissons bok Nostalgia, där begrepp såsom nostalgi 

och modernitet diskuteras. Dessa begrepp har jag sedan använt i min undersökning. Vill deras 

filmer föra vidare värderingar om utveckling eller representerar de något som de själva inte 

står för?     
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Inledning 

 

 

Animera kommer från det latinska verbet ”att ge liv åt” och det är detta som animerad film 

gör.  Bilder ritas ruta för ruta för att ge en illusion av rörelse som inte fångats direkt på en 

videokamera.1 Tecknad film är sådant vi växer upp med. Barnprogrammen är idag fulla med 

tecknade serier och med teknikens utveckling har animeringsmöjligheterna nått nya höjder. Vi 

har när det gäller de animerade filmer som går upp på biograferna, nästan helt övergått till 

datoranimerad sådan. Några som tydligt visat att digital animation tillhör den nya tidens 

barnfilmer är Disney och samarbetspartnern Pixar. 

 

 

Ända sedan Snövit och de sju dvärjarna 1937 har Disney varit den mest universellt 

framgångsrika producenten av animerad film. De har en lång historia av att utveckla, 

producera och distribuera filmer som Skönheten och odjuret, Aladdin och Lejonkungen. 

Historierna och karaktärerna i dessa tecknade filmer har blivit en del av vår moderna mytologi 

som underhållit generation efter generation. Traditionellt sett har de använt den dyra och 

tidskrävande formen av tvådimensionell handritad animation.2 Det krävs 14 400 teckningar 

för att skapa tio minuter handritad film. Sedan datorernas intåg har den animerade filmen 

utvecklats drastiskt. Datorernas tekniska möjligheter att reproducera bilder har också gjort 

formen billigare och medfört att tecknare sparat mer tid. Detta har i sin tur gett mer vinst åt 

filmbolagen. Datorer är idag en viktig komponent inom animerad film.3  

  

 

Pixar Animation Studios beskriver sig själva som ”ett prisbelönat datoranimationsföretag med 

teknisk och kreativ produktionskapacitet att skapa en ny generation animerad film”. De 

beskriver vidare sitt eget syfte som att ”kombinera teknologi och kreativ talang för att 

utveckla datoranimerad film med oförglömliga karaktärer och varmhjärtade historier som når 

ut till en publik i alla åldrar”. Ända sedan genombrottet med Toy story 1995, har succéerna 

kommit på rad. Under 2000-talet har vi fått redan klassiska verk såsom Monsters inc, Hitta 

                                                           
1 Understanding animation, Paul Wells s. 10 
2 www.Pixar.com, hämtat 20081111 
3 The filmstudies dictionary, 2001, Steve Blandford, Arnold, London, s. 11 
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Nemo, Superhjältarna, Bilar och nyligen utkomna Wall-E. Från och med 2006 är Pixar ägt av 

Disney.4 

 

Det är intressant att tänka på hur vi har kommit dit vi har kommit i utvecklingen. Men har det 

kostat oss något att allt har förändrats så drastiskt? Har vi lyckats hänga med i utvecklingen 

eller glömt bort oss själva på vägen? Många har säkert hört uttrycket att ”det var bättre förr”. 

Man jämför ständigt nutid och dåtid när man talar om förändringar. Förändringar kan vara 

frigörande eller skrämmande för oss. Jag tror att dessa filmer också utgör ett inlägg i den 

debatten. Allt som händer i vårat samhälle färgar på något sätt av sig.  

 

 

                                                           
4 Ibid. 
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Syfte och frågeställning 

 

 

Jag vill undersöka hur filmerna kommenterar vår samtid och dess tekniska utveckling. Nutid 

måste alltid representera det som är nytt och ställa sig i relation till det gamla. På samma sätt 

som den tecknade filmen har utvecklats, har också samhället gjort det. Jag vill se om dessa 

filmer har något att säga om denna utveckling. Detta blir intressant därför att filmerna i sig 

själva är produkter av den senaste tekniken. Kan de möjligtvis kritisera något som de själva 

står för? De frågor som jag är intresserad av att besvara är alltså: 

 

Hur ställer sig Pixar till nutida utveckling? 

Vad har de för syn på det som har varit? 

 

 

Urval  

 

Eftersom Pixar varit först med att producera film med den senaste datoranimeringstekniken 

och varit ett framgångsrikt företag, är det värt att undersöka deras filmer. Då de producerat 

nio filmer hittills ser jag ingen anledning i att avgränsa mig ytterligare utan väljer att se alla 

deras filmer. Jag räknar med att använda dessa filmer i min analysdel. Däremot kommer inte 

filmerna i sin helhet att bli utvärderade, utan jag väljer scener och partier ur dem som blir de 

mest relevanta. 

 

 

Mitt sökande har inneburit att jag inte kunnat få tag i alla originalspråksversionerna av alla 

filmerna. En del har varit med engelskt tal respektive svenskt tal. Detta ser jag dock inte som 

ett problem för mig, då Pixar har överenskommelser gällande all användning av deras 

material.5 Alltså sker all översättning under uppsikt av företaget. 

 

                                                           
5 http://www.pixar.com/companyinfo/terms.html 
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Disposition 

 

Uppsatsen börjar med en beskrivning av min teoretiska utgångspunkt, vilket följs av den 

metod jag har valt för undersökningen. Jag kommer ha med en kortfattad beskrivning av 

intrigen i filmerna innan analysen följer. I analysen delas varje film in i en varsin rubrik där 

jag djupare går in på den i detalj. Alla filmer analyseras i kronologisk ordning efter de årtal de 

gavs ut. I min sammanfattande analys kommer jag referera till alla filmer i samma diskussion. 

Se på vilka slutsatser man kan dra av analysens resultat. I den avslutande diskussionen 

kommenterar jag mitt arbete. 
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Teoretiskt perspektiv 

 

Modernisering och nostalgi 

 

Många har nog hört ordet modernitet, men få har nog lätt att förklara dess innebörd. I Martin 

Kylhammars artikel Bryt upp! Bryt upp! Om den moderna konsten att göra sig kvitt det 

förflutna”, problematiseras begreppet ytterliggare. Kylhammar menar att modernitet handlar 

om att öka vårt eget handlingsutrymme inte bara på ett vetenskapligt och tekniskt plan, utan 

även på ett kulturellt och ekonomiskt. Dessa delar påverkar och samarbetar med varandra i 

förändringsprocessen. Den ekonomiska moderniseringen handlar om de ekonomiska intressen 

ligger bakom utvecklingen och det är en utveckling vars framgångar enklare går att mäta. Det 

som är mest lönsamt är det som bejakas. Den naturvetenskapliga som stått för människans 

ökade välbefinnande och förhållningssätt till resten av världen.6  

 

Karin Johannisson skriver i sin bok Nostalgia om hur modernitet var något som myntades 

under 1800-talets framstegsberusning inom industrialisering, vetenskap och teknik. Man ville 

bryta från en äldre tid. Nostalgi kan i sin tur förklaras som moderniseringens motsats. Att vara 

nostalgiker är att vara oförmögen att vara modern.7 Nostalgi kan förklaras som en djup 

romantisk föreställning om det förgångna.8 Att saker och ting skulle ha varit bättre förr. 

Nostalgi ansågs som en svaghet i det moderna samhället, det var inget för intelligenta, aktiva 

människor. Det skapade en passivitet och ett hjälplöst beroende av ickeförändring. Den 

moderna människan riktar alltid blicken framåt och är förändringsbar. Hemlandet är för denne 

oattraktivt.9 Att vara modern är att ingå i ett samhälle där allt som är fast förflyktigas. Man 

bör göra sig hemmastad i förändringen och se förändringen som något positivt. Detta ställde  

nya_krav.10 

 

                                                           
6  Martin Kylhammar, Michael Godhe, 2005, Frigörare?: moderna svenska samhällsdrömmar, Carlsson, 
Stockholm 
7 Karin Johannisson,  (2001), Nostalgia – en känslas historia, Bonnier, Stockholm, sid 128   
8 Johannisson, sid 137 
9 Ibid. sid 127-128 
10 Ibid. sid 140 
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Den som vill vara modern måste slita sig loss från det gamla, vara rationell och disciplinerad 

med full kontroll på sina känslor. Känslor såsom hemlängtan hör inte hemma i det nya 

samhället. I och med storstädernas framväxt, urbaniseringen och de ökade möjligheterna inom 

transportering, behövde människan frigöra sig, vara rörlig och anpassningsbar. Johannisson 

skriver att hemlängtan försvann med moderniseringen. Detta medförde att kritik riktades mot 

moderniseringen. 11 Modernitetskritikerna hävdade att moderniseringen dragit upp människan 

med rötterna. Hon hade nu blivit en materialiserad, splittrad och egoistisk individ. Den hade 

orsakat ett förfrämligande och förytligande av människan. Med detta blev nostalgi ett 

kulturellt symtom, en spricka i den moderna världen. Några stora modernitetskritiker var 

sekelskiftssociologerna Max Weber, Emile Durkheim och Ferdinand Tönnies. De pekade 

mycket på bristerna i det moderna samhällets struktur och människans förlorade betydelse 

som individ.12 

 

 

Att det moderna bidrog till att människor började titta bakåt efter vad som försvann syntes på 

flera håll. Utopister skisserade ett framtidssamhälle som i själva verket var ett återvändande 

till det förflutna. Man ville återgå till ett naturligare tillstånd, en simplare livsform med närhet 

till naturen. Där människor var spontana, öppna och ärliga. Nostalgin blev starkare med 

moderniteten, den växte som en reaktion på hela processen. Det gamla stod för en tid då allt 

var mer äkta och då människor kände tillhörighet. Då det fanns gemenskap, värden, normer 

och_tradition_enligt_Johannisson.13 

 

Att döma av handlingen i Pixars filmer kan jag förutsätta att dessa begrepp används. Flera av 

filmerna behandlar frågor om gammalt och nytt och har något som representerar dem. Dessa 

representationer går sedan att se ur större samhälliga perspektiv och hur de har påverkats till 

att bli det de står för. Jag kommer alltså att utgå från ett övergripande, samhälligt aspekt av 

det jag letar efter.  

 

                                                           
11 Ibid. sid 128-133 
12 Ibid. sid 134-135 
13 Ibid. sid 136-142 
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Metod 

 

 Jag har använt mig av Lars Gustaf Andersson och Erik Hedlings bok Filmanalys – En 

introduktion för att skapa en bild av hur man kan gå till väga vid en analys av en film.14 Det 

första man förväntas göra, enligt Andersson och Hedling, är en reflektion. Det är viktigt att 

tänka på vem man analyserar för och vilken kunskap man är ute efter.15 Här läste jag om de 

olika teoretiska perspektiven för att få en kunskapsgrund att utgå ifrån. 

 
Nästa punkt är att se på den eller de filmer man har valt ut för en analys. Att studera och 

bekanta sig med filmen är viktigt samt att ta hänsyn till analysens syfte och frågeställningar. 

Det mest centrala här är med andra ord noggrannhet.16 Jag såg varenda film flera gånger och 

förde samtidigt anteckningar kring det som var relevant för uppsatsens frågeställningar och 

perspektiv. 

 
Det tredje steget är att välja ut och avgränsa de iakttagelser, det vill säga scener, ur filmen 

som är relevanta utifrån det perspektiv man valt att använda sig av i analysen.17 Till sist 

skriver Andersson och Hedling att man ska framställa den färdiga analysen skriftligt, till 

exempel som i mitt fall, i en uppsats.18 Jag strukturerade arbetet med uppsatsen och 

sammanställde sedan de olika delarna tillsammans. Slutligen finjusterades text och formalia 

för att utmynna i den färdiga uppsatsen. 

                                                           
14 Anderson Lars Gustaf & Hedling Erik, Filmanalys- en introduktion, Studentlitteratur (1999)  
15 Ibid, s.7 
16 Ibid, s.8 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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Analys 

 

 

Toy Story (1995) 

 

I filmen träffar vi cowboyen Woody, som är pojken Andys favoritleksak. När Andy fyller år 

får han en ny leksak som heter Buzz Lightyear. Woody blir avundsjuk på denne och det blir 

inte bättre av att de andra leksakerna i huset ger honom all uppmärksamhet. Han planerar att 

röja honom ur vägen. Han lyckas att slänga ut honom ur huset, men händelsen leder till att 

Woodys lojalitet ifrågasätts bland de andra leksakerna. Han förstår att han måste ge sig av och 

hitta Buzz för att återfå förtroendet hos sina vänner. De hittar varandra och blir tvungna att 

samarbeta för att ta sig tillbaka till Andys hus. Men att ta sig tillbaka är inte så lätt som de tror 

och de blir tagna av Sid, en elak pojke som spränger sina leksaker med smällare. Han för dem 

hem till sig och de blir tvungna att planera ett flyktförsök. Förutom Sid själv, måste de 

undvika hans ilskna hund.  

 

Det är uppenbart att Woody står för det förgångna, en lokal cowboy från 1800-talets USA, 

medan Buzz Lightyear är en produkt av framtida utveckling och föreställer en hjälte från 

universums beskyddarkår. Han kommer i ett rymdskepp, har en laser och kan flyga. Fast är 

han inte den ”riktige” Buzz Lightyear, utan bara den leksak som baserats på honom. Detta 

innebär att han inte innehar alla de egenskaper som den riktige rymdhjälten har, men han 

lyckas ändå få de andra leksakerna intresserade av hans tekniska finesser och den kvalitet de 

har.  De jämför honom med Woody när det gäller vilket material han är byggd av. Deras 

förtjusning visar tecken på att en utveckling skett inom leksaksbranschen och att Buzz är den 

nya tidens leksak.  

 

 

Här blir Woody den nostalgiska då han tänker på hur det var när han själv var Andys 

favoritleksak och innan allt handlade om lasrar, rymdskepp och nya planeter. Woody vill 

stanna på jorden, han påminner ständigt Buzz om att han i grund och botten är en leksak 
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precis som alla de andra och inte har det lilla extra som skulle göra honom mer speciell. Det 

är tydligt att han är mer jordnära och rotar sina argument i den logiska teorin. Han blir den 

som får påminna Buzz om att hans tekniska finesser inte kan lösa alla problem. Överlag är 

han väldigt kritisk till det tekniska, vilket visar på att han inte stödjer den nya utvecklingen. 

Hans avundsjuka bygger mycket på just hans egen avsaknad av tekniska finesser. Det enda 

han själv är försedd med är ett snöre som aktiverar en inspelad röst, något som de andra 

leksakerna anser är av dålig ljudkvalitet. Det framstår som en väldigt föråldrad finess och att 

han dessutom är en trädocka.  Det märks att han känner sig omodern och därför uppstår ett hat 

mot det som har gjort honom omodern, nämligen strävan efter att utveckla leksakerna. Buzz 

blir en produkt av framtiden, utvecklingen och det som betraktas som det nya. Han är i plast 

och är masstillverkad. 

 

 

Buzz är å andra sidan den som vill utforska. ”Till oändligheten och vidare!” utropar han vid 

ett tillfälle. De orden visar på ett framstegstänkande, att det alltid finns mer att utvinna var 

man än befinner sig. Den moderna människan stannar aldrig upp och funderar utan ger sig 

ständigt ut mot nya mål. Han/hon ska inte längre känna hemlängtan utan kunna vara mobil 

och flexibel. Det är Buzz därför att han inte verkar ha något hem, han verkar i hela universum 

och far runt i sitt skepp. Till skillnad från Woody som har en mer lokal anknytning som 

sheriffen i det gamla westernsamhället, är Buzz roll mer universiell.  

 

 

Han litar på att hans tekniska finesser ska lösa de flesta problem åt honom. Detta sätter honom 

ofta i fara då han som leksak inte är utrustad med någon verklig flygfunktion. Han störtar 

istället rakt ner mot golvet. Eftersom hans laser inte är en riktig laser utan en liten röd lampa, 

lyckas han inte stoppa sina motståndare med den. Han försätter sig istället i en ännu sämre 

situation. Direkt när han anlänt hemma hos Andy försöker han kontakta hans rymdcentral från 

den inbyggda radion. Han tror att hans rymdskepp har kraschat och känner sig rätt 

handlingsförlamad utan sina tekniska hjälpmedel. Teknikberoendet är hans svaga sida, han 

vågar inte tro sig överleva utan sin rymddräkt då han anser att luften skulle vara skadlig. Det 

han prioriterar i första hand är att få sitt rymdskepp att starta igen och frågar hur pass 

utvecklat samhället är där han nu befinner sig. Han frågar Woody om deras samhälle 

använder fossila bränslen eller om de uppfunnit kristallfusion ännu, när han försöker laga sin 
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havererade turbogenerator. Woody svarar förvirrat att de har batterier och det märks vid detta 

tillfälle att han inte har en aning om vad Buzz talar om.  

 

Detta vetenskapliga ”mumbo jumbo” är för Woody främmande och visar på ett 

förfrämligande av Buzz. Överlag är Woody den som visar på ett bredare känslospektra och 

mer mänsklighet än Buzz. Han kan bli upprymd, upprörd, ledsen, ilsken och känna känslor 

såsom avundsjuka. När Buzz ständigt ter sig rationell och disciplinerad, visar Woody snarare 

upp en oförmåga att kunna lägga band på sina känslor. Han kan inte låta bli att störa sig på 

Buzz, utan förklarar väldigt öppet hur mycket han retar sig på honom. Han blir mer hetsig och 

attackerar Buzz väldigt fysiskt, som själv uppträder sansat i konflikterna med Woody. 

 

I elaka pojken Sids hus stöter de på otäcka robotliknande leksaker som är skrämmande i sin 

mekaniska form. Man kan se Sid som någon som vill utveckla nya typer av leksaker även han. 

Alla leksakerna har genomgått en slags experiment som gjort dem mer främmande och 

otäcka. Ändå visar sig inte dessa leksaker vara illasinnade i slutänden. Staden de bor i är ett 

modernt samhälle med mycket kommunikation. Detta är något positivt för Buzz och Woody 

eftersom de aldrig kunnat ta sig så snabbt överallt utan alla lastbilar och bilar de kan åka 

snålskjuts med. Det farligaste de stöter på i samhället är skapelser av kött och blod, såsom Sid 

och hans ilskna hund. Hunden som de lyckas fly ifrån tack vare den radiostyrda leksakbilen, 

som blir hjälpsam på grund av sin tekniska kapacitet. Mycket av det som är produkter av 

samhällets utveckling ter sig hjälpsamt i Woody och Buzz kamp mot de hinder som uppstår. 

Deras samarbete blir i slutänden det som får dem att lyckas. När Buzz väl har förstått sina 

brister och blivit mer jordnära såsom Woody, kan han börja lösa sina konflikter mer rationellt. 

Som när Sid lägger Woody på ett bord och ställer en plastlåda över honom. Buzz använder sin 

egen fysiska förmåga för att knuffa bort plastlådan så Woody kan hoppa ner från bordet. Mer 

och mer slutar han förlita sig på tekniken och mer och mer blir han ”mänskligare”.  
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Ett småkryps liv (1998) 

 

 

Flik är en myra som varje år tillsammans med de andra myrorna samlar säd för vintern. Varje 

år kommer också gräshopporna som tar stora delar av säden ifrån dem. Flik råkar en dag 

förstöra den årliga säden och hela myrsamhället hamnar i fara. Innan gräshopporna återvänder 

måste han hitta några som kan försvara dem. Han ger sig av till staden för att hitta andra 

insekter som är villiga att hjälpa honom. När han väl hittat sin trupp visar det sig att de inte är 

krigare utan cirkusartister. 

 

 

Det filmen öppnas med är ett naturromantiskt sceneri. Vi har naturen, det ursprungliga som 

breder ut sig över skärmen. Vi har det naturliga kretsloppet med myrorna som samlar säd för 

vintern och arbetar tillsammans i gemensam ansträngning. Den ende som verkar tänka i nya 

riktningar är Flik, som med sina uppfinningar försöker revolutionera arbetet. Man ser honom 

stå med en skördemaskin som är tillverkad i trä. Hans uppfinningar anses inte som något 

positivt av de andra myrorna som inte verkar öppna för förändring och nymodigheter. Medan 

Flik tror på utveckling, tycker de andra att den bara för med sig problem. Deras farhågor 

besannas när Fliks skördemaskin av en olyckshändelse ser till att all deras skörd går förlorad. 

Det första de andra myrorna tänker på när detta inträffar är att allt är över. Gräshopporna 

kommer att straffa dem för att det inte finns någon mat. Det är så det alltid har fungerat för 

dem. 

 

 

Flik däremot tänker längre. Han kommer på idén att hämta hjälp utifrån och vågar ta risken 

det innebär att ge sig av. Flik är en modernist, han försöker alltid tänka i framåt, i nya banor 

som inte rotar sig i det som andra myror av tradition är vana vid. Han ser ut att vara den 

starkaste karaktären i filmen även om han är naiv och klumpig. Som det ser ut är nytänkande 

och uppbrott från tradition det som ska rädda myrorna. Gräshopporna förklarar också naturens 

gång för myrorna. De har alltid varit de som stått högre i näringskedjan och det är därför 

naturligt att myrorna ska frukta dem. Myrorna får inte tro att det finns anledning att bryta mot 
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naturens gång. Men det är det Flik gör, han vågar bryta upp från traditionen. 

 

 

När han är framme i stan möts han av ett mycket mer stressigare klimat. Det är mörkare och 

dystrare i staden jämfört med naturen. Staden som ska stå för utveckling och modernisering 

verkar inte beskrivas som något lika positivt i jämförelse med naturen. Det är ingen riktig stad 

i den bemärkelsen att det finns höghus och asfalt, men man förstår ändå metaforen. Vi har 

neonskyltar som blinkar, skalbaggar som ska föreställa bilar som åker och ger ifrån sig samma 

brumljud som bilar har. Vi har de stressade och irriterade insekterna som springer hit och dit 

och skriker på Flik när han står i vägen. Eftersom han är från landet så har han inte anpassat 

sig till det nya tempot som finns i staden. Han är också själv medveten om att han inte 

kommer att bli bemött på samma sätt i staden och vill inte se ut som en ”lantis”. Det filmen 

vill säga är att folket i staden är offer för moderniseringen och har blivit själviska, ytliga och 

bryr sig mindre om varandra. De har förlorat det som Flik och hans myrsamhälle står för, 

nämligen samarbetet och gemenskapen som föds med den. Det är just detta 

modernitetskritikerna menar händer med den moderne människan. 

 

 

Någon som symboliserar denna moderna människa är ägaren till cirkusen där Fliks ”soldater” 

uppträder. Det enda han bryr sig om är pengar och är endast intresserad av vilka vinster han 

kan få ut av saker och ting. När hans artister inte längre är lönsamma för honom så vill han 

inte veta av dem och tycks inte bry sig om dem som personer. Det kapitalistiska intresset går 

före allt och han vill endast ha tillbaks dem när han hört om de stordåd de har utfört hos 

myrorna. När de ska befria artisterna från hans cirkus använder de hans egen girighet emot 

honom i deras skenmanöver. De pekar bakom honom och ropar ”Titta, pengar!”, och han 

vänder sig självklart direkt. 

 

 

I kontrast till staden och dess människor lever myrorna i Fliks samhälle ett enklare och 

gladare liv. De har sina sånger och danser och detta är något cirkusartisterna trivs i. De får ta 

del av deras traditioner och filmen visar hur pass mycket rikare deras liv blir av detta. Det 

finns en gemenskap och en trygghet i naturen som får alla att känna sig mer speciella. Därför 
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vill de helst stanna kvar där när cirkusens ägare försöker ta tillbaks dem till staden. I staden 

hade de ingen annan funktion än att göra sitt jobb och tjäna pengar, nu har de plötsligt funnit 

en familj. Ute i naturen står man närmre varandra och så har man alltid gjort. 

Moderniseringen har förfrämligat människan (eller i det här fallet insekten). Myrorna har sina 

traditioner bevarade vilket har gett dem en slags stolthet. Det finns en äkthet kvar hos dem 

som inte går att stjälpa 

 

 

Gräshopporna står för den negativa sidan av naturen. De lever på myrornas ansträngning och 

suger ut dem på mat. De använder naturens gång som argument för att myrorna ska infinna 

sig i underordningen. När Flik förstått att hans soldater bara är cirkusartister, vänder hans sig 

återigen till sina uppfinningar. Han har lyckats ta reda på att gräshopporna är rädda för fåglar 

eftersom de ligger över dem i näringskedjan. Han bygger en maskin som föreställer en fågel 

för att skrämma bort dem. Återigen kommer utveckling av teknik in i bilden som en räddar i 

nöden. I slutänden fungerar dock inte fågeln som väntat och precis när gräshopporna ska 

straffa myrorna så får Flik alla att gå ihop och tillsammans jaga bort dem. 

 

 

Så det var inte den tekniska utvecklingen som behövdes för att rädda myrorna utan deras 

gemensamma ansträngning. Gräshopporna var väl medvetna om att myrorna var fler än dem 

och försökte därför genom hela filmen hålla dem i schack. Men Fliks idéer om att våga trotsa 

naturens gång och tänka i andra banor får dem till sist att gadda ihop sig. Det går alltså att 

bryta upp från traditionen om man vill, men det betyder inte att man kan förlita sig helt och 

hållet på teknisk utveckling. I naturen finns gemenskapen och där finns också styrkan att våga 

utmana. 

 

 

Toy story 2 (1999) 

 

 

Woody blir en dag stulen av leksakssamlaren Al. Als plan är att sälja Woody till ett 

leksaksmuseum och bli snuskigt rik. Buzz Lightyear och gänget ger sig ut för att hitta honom. 
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Denna gång sträcker sig jakten över hela staden och gänget stöter på flera hinder i sin jakt. 

Samtidigt får Woody bekanta sig med andra leksaker som ska säljas till museet. Han börjar 

snart fundera på om det inte vore bättre att flytta till museet istället för att återvända till sina 

gamla vänner.  

 

 

Problematiken är i grunden den samma som i förra filmen. Woody fasar för att försvinna ur 

Andys liv än en gång. Men denna gång beror det inte på att något ska byta ut honom, utan på 

naturens gång. Andy kommer att genomgå en utveckling, han blir äldre, och den utvecklingen 

kan inte Woody rå på. När Al har stulit honom och stängt in honom i ett rum, träffar han 

andra leksaker som också förväntas bli sålda till museer. Woody upptäcker också att det har 

gjorts en egen tv-serie med honom och de andra leksakerna kallad ”Woody’s roundup” en 

gång i tiden och att han har haft sin glansperiod. När han får veta att serien lades ner och barn 

fick nya intressen när det gällde leksaker och filmfigurer, dyker genast skräcken för att 

ingenting varar förevigt upp. Woody får veta att när satelliten Sputnik sköts upp, steg intresset 

för rymdleksaker istället. Här återkommer problemet från förra filmen med cowboyleksak 

kontra rymdleksak, men vi får mer inblick i vad Buzz verkligen var en produkt av. Den 

vetenskapliga utvecklingen färgade alltså av sig på leksaksindustrin eftersom den väckte nya 

intressen hos oss barn. 

 

 

Jessie, en av de andra leksakerna, känner sig förbrukad och som en föredetting. Hon får 

Woody att börja tänka ännu mer på att ingenting varar förevigt. Hennes ägare växte upp och 

fann nya intressen, vilket gjorde att Jessie helt glömdes bort. Hon är den starkaste 

nostalgikern i filmen eftersom hon har gått igenom förändringsfasen redan och lever på 

minnena med sin ägare. Den naturliga utvecklingen, åldrandet, är det nu största hotet mot 

Woody i filmen. Den andra leksaken han möter är Pete, som sitter kvar i det oöppnade paket 

han köptes i. Han vill uppmana Woody att välja museet, därför att han där kan gå till historien 

och bli tittad på av miljontals besökare. Att sätta något på museum ger det en slags odödlighet 

som kan vara frestande, men samtidigt anses det som historia, alltså omodernt. 
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Det finns också en ny gemenskap som väcks hos Woody när han träffar sina nya vänner och 

får höra hur mycket historia de har gemensamt. När Buzz och de andra leksakerna hittar 

honom så väljer han först att stanna med sitt ”roundup-gäng” för att det är där han hör 

hemma. Här finns alltså ett konstruerat förflutet som driver honom till att tänka om. Eftersom 

han bara är en produkt av denna teveserie, har han egentligen inte upplevt perioden då den var 

som störst själv. Ändå får hans kunskap om att den har ägt rum honom att känna en slags 

artificiell nostalgi som är tillräckligt stark för att få honom att tveka. Han känner en slags 

skyldighet att stanna där han hör hemma, även om det aldrig varit hemma för honom. I 

slutändan väljer Woody ändå att återvända till Andy eftersom han finner den relationen mer 

äkta även om den inte varar för alltid. Gemenskapen med Buzz och de andra leksakerna är 

också starkare. Filmen visar att ingenting kan konstruera din historia och din identitet, utan 

din egen uppfattning om vem du är och resten av världen är det som räknas. Att hamna på 

museum symboliserar framgång, du går till historien, men den framgången kommer aldrig att 

vara lika berikande som att ha en vän man kan lita på i vått och torrt.   

 

 

Al, filmens skurk, skyr inga medel för att nå framgång. Han stjäl Woody och verkar besatt av 

att tjäna så mycket pengar det bara går på att få dem sålda till museet. Han visar inget intresse 

för övrigt till leksakerna, utan är mer intresserad av vad som är lönsamt. När han har sålt 

leksakerna och fått pengarna ska han äntligen slippa sitt jobb som utklädd kyckling på en 

leksaksaffär. Hans metoder för att nå framgång leder honom ingen vart utan han får stanna 

kvar på sitt gamla jobb. En av leksakerna kommenterar också det hela med att brott inte lönar 

sig. Pete utgör det andra hotet i filmen då han helt oväntat försöker hindra Woody från att 

återvända. Hans drömmar om framgång handlar om att få hamna på museet och äntligen bli 

uppmärksammad. Det är en självisk handling då han tvingar Woody och Jessie att följa med 

honom trots att det inte är det de vill. Båda skurkarna i filmen handlar efter egna intressen i 

sin jakt på framgång och misslyckas därför att deras motståndare har en starkare gemenskap 

och hjälps åt. 

 

 

Alltså är den största fienden till ett gott samhälle den som försöker gynna sig själv och inte 

hela samhället. Tillsammans kan vi däremot hjälpas åt och nå de mål vi vill nå. Det spelar 
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ingen roll om man är gammal eller ny, modern eller omodern, så länge man hjälps åt. Woody 

och Buzz är bästa vänner trots att de är produkter av olika epoker. Man kan behöva både lite 

av det gamla och det nya för att komma runt vissa hinder. Man känner en stark sympati för 

karaktärerna Woody och Jessie då de känner att deras tid är förbi eller på väg att försvinna. 

Det finns en uppmaning om att man inte ska glömma det gamla då det nya gör intåg. Vi blir 

påminda om vilka konsekvenser både samhällelig och naturlig utveckling kan medföra. 

 

Monsters inc (2001) 

 

 

Filmen handlar om ett gäng monster som försörjer sig på att skrämma barn. Hela deras världs 

energiförsörjning kommer ifrån barnens skrik av rädsla. Ändå är de själva lika rädda för 

barnen själva. Företaget som står för skrämmandet heter Monsters inc och Sully är det 

duktigaste där, tätt följd av hans rival Randall. En dag råkar Sully släppa in en liten flicka 

komma i deras värld. Nu måste han skydda sig själv från att bli upptäckt med sitt misstag och 

henne från att utnyttjas av Randall. Hans arbetskollega Mike dras också in i äventyret. 

 

Monstropolis är ett samhälle där industrialiseringen lagt grunden. Samhället ges en förskönad 

bild, de stora byggnaderna och den avancerade tekniken visar på en framgångsrik utveckling. 

Företaget Monsters inc är också ett stort och kommersiellt företag. I en reklamfilm för 

företaget i början av filmen får man intrycket att de är samhällets stöttepelare och verkar för 

folkets skull. Det viktigaste på företaget är vad gemene man tillför samhället och i detta fall 

gäller det hur många barns skrik man fångar. Här finns en konkurrens hos monstren då mest 

insamlade skrik värderas högst. Att ändra siffran är det som räknas och ingen bryr sig om att 

det de gör är hemskt för barnen. Man kan inte se någon direkt dåtid och nutid presenterad i 

filmen. Visserligen får vi veta att samhället har sett bättre dagar och att det i dagsläget kan 

drabbas av en energikris om inte något sker snart. Men mer än så får vi inte veta om det 

förflutna utan kastas in i en värld som är en värld under utveckling. Något ska förändras och 

det är detta som händelserna i filmen kretsar kring. 

 

 

Sullys chef, Waternoose talar till exempel vid ett tillfälle om hur dagens barn inte är lika 
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lättskrämda. De har på grund av allt otäckt de ser på teven blivit alltmer avtrubbade. Dagens 

monster misslyckas också med att imponera, då de inte duger som skrämmare. En utveckling 

som till en början beskrivs som något negativt för monstren i filmen. Hela deras industri är på 

väg att falla och den måste nu räddas. Men det går också att se det som något positivt 

eftersom det bidrar till förändring. Alltså har den tekniska utvecklingen i vår värld även en 

roll i filmen. Med tevens intåg har monstren inte fått samma övertag och de måste tänka om. 

Frågan som ställs är vilken väg de väljer att ta för att få en lösning på problemet och vilka 

intressen det finns bakom. I kriser krävs alltid något mer utav oss, vilket i sig självt är en 

positiv utveckling. 

 

 

Sully står för det sista som finns kvar av de genuina skrämmarna i samhället. Han är oersättlig 

för Waternoose och är också den som har förmågan att fortsätta hålla samhället på topp. Han 

ombes att försöka lära de nya skrämmarna att bli bättre.  När han börjar tvivla på om det han 

gör är rätt, sätter en cykel av förändring igång. Han möter den lilla flickan Bu, en person från 

den främmande världen och inser att hon kanske inte är så främmande. När han försöker få Bu 

att säkert komma tillbaka till sin värld får han trotsa alla de principer som samhället byggts 

upp på. Han visar sig vara en varmhjärtad person som verkligen bryr sig om den lilla flickan 

och är mån om hennes säkerhet. Även om han livnär sig på att vara skräckinjagande, verkar 

han inte i grund och botten vara så hemsk. Det är samhället som har tvingat honom till att bli 

sådan, alla krav på att vara produktiv har gjort honom främmande för sig själv. Dessutom har 

han alltid innan trott att människor själva är skrämmande. Han har förmågan att kunna 

förändras i sig och vågar fästa sig vid henne trots att han alltid fått höra att det skulle vara 

livsfarligt. Hans kompis Mike är inte lika lätt omvänd utan håller från början hårdare fast vid 

det traditionella tänkandet. Han är kritisk till att ha den lilla flickan i deras närhet och ber 

Sully att ta sitt förnuft till fånga och låta flickan återvända till sin värld. Men han fortsätter att 

gå efter sina egna beslut och det kostar honom nästan deras vänskap vid ett tillfälle. När han 

tar över företaget i slutet av filmen, visar det sig att hans nya initiativ lett till stor framgång för 

både honom och samhället. 

 

 

Skillnaden mellan honom och Randall är att Randall inte tycks kunna förändras. Hans 

framgång får ingenting stå i vägen för och han drar sig inte för att skada flickan. Det finns 
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inget som kan få honom att fästa sig vid flickan. Han utvecklar tillsammans med Waternoose 

en skrikutdrivarmaskin som han tänker testa på flickan. Maskinen har utvecklats just på grund 

av att barnen blivit svårare att skrämma. De har båda en uppfattning om att det går att lösa 

problem som orsakats av teknik med att utveckla ny teknik. Med skrikutdrivarmaskinen ska 

man kunna lösa det bekymmer som teven ställt till med. Den utveckling som sker här blir inte 

positiv då de vill skada den oskyldiga Bu. Maskinen har uppfunnits i syfte att vinna mer på 

andras olycka och den beskrivs som stor och hotfull. Filmen vill inte visa att samhället ska bli 

bättre av att utveckla tekniska hjälpmedel, utan genom att bryta loss från det som alltid sett 

likadant ut. I slutet kommer Sully på att skratt genererar mer energi än vad skräck gör och 

ändrar därefter om företaget helt. Nu fungerar istället monstren som underhållare åt barnen 

och plötsligt har vi ett samhälle som livnär sig på att sprida glädje. 

 

 

Det är tydligt att förändring är en nödvändighet i filmen, men det är på vilket sätt 

förändringen ska ske som blir problematiken. Ett samhälle i kris ställer krav på dess invånare 

och tvingar dem till att skapa något nytt. Det stora företaget är inte något dåligt, utan en 

nödvändig komponent i ett fungerande samhälle. Men de metoder som företaget använder för 

att bidra till samhällets välstånd är frågan. Jag tycker inte filmen vill se tillbaka på det 

förflutna som något som var bättre, utan vill tro på att framtiden utlovar något starkare. I 

början blir man inte allt för förtjust i att monstren livnär sig på att skrämma våra unga, men 

förstår också att de behöver göra vad de kan för att överleva. Allt eftersom filmen förlöper blir 

man mer och mer intresserad av hur katastrofen ska redas ut. Man märker att Sullys osjälviska 

handlingar förbättrat situationen för monstren och att Randalls cyniska metoder inte lönat sig 

för honom eller någon annan. Det finns alltså en skillnad på hur man ska vara för att förändra 

samhället. 

   

Hitta Nemo (2003) 

 

Marwin är en fisk och bor med sin son Nemo på havets botten. En dag tillfångatas Nemo av 

dykare och Marwin ger sig av för att hitta honom. Han får hjälp av Doris, en annan fisk, när 

han tar upp jakten. Samtidigt hamnar Nemo i ett akvarium där han har sällskap av andra 
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tillfångatagna fiskar. De planerar ett flyktförsök.  

 

 

I denna film ställs det naturliga mot det moderna samhället.  Marlin och Nemo tillhör det 

förstnämnda. De är fiskar som lever på samma sätt som fiskar har levt på i generationer, 

runtsimmandes i vattnet. Vi människor står för den nya tiden. Våra vetenskapliga och 

industriella framsteg har ändrat vårt sätt att leva avsevärt jämfört med andra levande varelser.  

Vi ser de andra djuren som vår föda eller vår egendom. I filmen fångas Nemo av en dykare 

med syrgastub, cyklop och våtdräkt. Utan dessa hjälpmedel skulle han inte haft möjligheten 

att tillfångata Nemo och det hela visar på att vår tekniska utveckling ställer till det för våra 

vänner i havet. Att Nemo sedan förs till ett akvarium där han måste vara mot sin vilja, visar i 

sin tur att vi människor tror oss kunna göra andra levande varelser till vår egendom. En av 

hajarna de träffar i filmen säger även vid ett tillfälle att människor tror sig äga allt. 

 

 

Att det är fiskarna vi får följa genom filmen och dem vi får känna sympati med, gör bilden av 

människans agerande mer negativt. Att ha ett akvarium är inte någon konstighet i dagens 

samhälle och sällan tänker vi nog på det hela ur fiskarnas perspektiv.  Den här filmen hjälper 

oss att göra det och man kan ana en vilja att kritisera vad vi människor har för inställning till 

fiskar och andra djur. Ett annat tillfälle som det naturliga ställs mot det tekniskt utvecklade är 

när Nemo och hans pappa tillsammans med ett gäng andra fiskar blir fångade i ett fiskenät 

som sedan dras upp av en kran på ett fiskefartyg. Här har vi kranen, en artificiell mekanisk 

konstruktion mot den gemensamma viljan och styrkan hos fiskarna. Vår utveckling av 

tekniska hjälpmedel såsom fartyg och kranar med fiskenät, ställer återigen till problem för 

fiskarna. Det som underlättar för oss, ställer till problem för dem. Som när Nemo och hans 

akvarievänner försöker smutsa ner akvariet så att deras ägare kan lyfta ur dem för att städa det 

och i samma veva ge dem ett tillfälle att fly. Rätt snart har de istället satt in en teknisk finess 

kallad ”aquaskumrenaren” som gör akvariet rent på någon sekund med hjälp av en slags laser. 

Människan har alltid förmågan att hitta lösningar på problem genom olika uppfinningar, men 

fiskarna måste använda list och fysisk förmåga. Ju mer teknisk desto bättre är människans 

motto enligt filmen. 
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Det finns även här en bakomliggande faktor som spelar in. Vår industriella utveckling 

efterfrågar mer och mer fisk därför att det kan säljas och göra företagen som levererar dem 

lönsamma. Vi ser fiskarna som produkter och inkomstkällor och inte som levande varelser. 

Det spelar ingen roll om vi vill äta dem eller betrakta dem, de far illa i båda fallen.  

Människan har blivit girig och hänsynslös och fiskarna är de enda som fortfarande lever efter 

goda normer och värderingar. Det finns en gemenskap hos dem som beskrivs som mer äkta än 

den vi har. Under Marlin och Dorys äventyr stöter de på diverse undervattensdjur och en del 

av dem är inte vänligt sinnade, men de flesta är hjälpsamma och visar sympati med dem. Det 

känns som att under vattnet håller alla ihop och bryr sig om varandra. Filmen vill visa att detta 

är naturligt. Från början brydde sig vi människor också mer om varandra, men i och med att vi 

varit så upptagna med att utveckla saker hit och dit har vi glömt bort vilka vi är och vart ifrån 

vi kommer. Fiskarna har stannat i deras naturliga stadier och har inte förlorat lika mycket av 

dem själva. Av fiskarna kan vi lära oss återupptäcka det som har fallit oss undan. 

 

 

Däremot tycker jag mig se att en utveckling hos fiskarna också. De har till exempel en skola 

som Nemo ska börja i när filmen startar. Skola tyder på att det finns ett uppbyggt system som 

medborgare ska rättas in i. De verkar vara på väg mot en utveckling, men om den 

utvecklingen ska komma att gynna eller tära på deras samhälle går inte att svara på. Det finns 

också faror nere i vattnet och människan utgör inte ensam hotet. Nemo blev till exempel utan 

sin mamma på grund av att en elak ål attackerade dem. Ilskna ålar är alltså ett problem som 

deras samhälle har att ta i itu med. Dessa problem går säkert att lösa med nya uppfinningar. 

Men eftersom de inte verkar ha samma inställning till att lösa alla problem med att utveckla 

tekniska hjälpmedel, låter de problemen bestå. Ju enklare vi lever, ju mer risker finns, men vi 

får behålla det som är finast med oss. Och i slutändan blir den gemensamma ansträngningen 

räddningen. Att hajar börjat bli vegetarianer visar också på att något hänt i deras värld, det 

ökar också möjligheterna till ett samarbete mellan dem och resten av fiskarna. 

 

 

Nemo blir med sin orädda inställning den som starkast tror på förändring. Trygghet kan 

förvandlas till tristess och göra riskerna mer lockande. Under filmen får han själv som fisk 
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utvecklas en hel del. Alla de hinder han överskrider får honom att växa som person från en 

naiv drulle till en självsäker ordnare. 

 

Superhjältarna (2004) 

 

Superhjältarna i dagens samhälle har tvingats till att leva som vanligt folk och är förbjudna att 

använda sina superkrafter. Mr Incredible och Elasticgirl är två superhjältar som bildat familj 

och lever ett vanligt medelklassliv. Men Mr Incredible börjar snart ge sig ut på uppdrag i 

smyg vilket snart utvecklas till något mycket allvarligare. 

 

 

Det filmen börjar med direkt är att ta oss tillbaka i tiden. Vi får se en TV-intervju med Mr 

Incredible och Elasticgirl där de beskriver superhjältars funktion vid denna tidsperiod. 

Berättelsen fortsätter från samma tidpunkt och vi ser dem ge sig ut på uppdrag och stoppa 

bovar tillsammans. Det är en tid då man bryr sig om varandra och superhjältarna har alltid tid 

över till att hjälpa till även i fall av mindre karaktär. Till exempel att få ner en gammal dams 

katt som klättrat upp i ett träd. Det är detta som framstår som den kallade ”glansperioden”.  

En period då superhjältarna fortfarande stod för gamla goda ideal och upprätthöll lag och 

ordning. Men tiderna förändrades på grund av en allt mer negativ syn på superhjältarnas 

förmågor. När Mr Incredible räddar en man från att begå självmord, sätts nya moraliska 

frågor på prov. Enligt lagar och bestämmelser har han gjort mer skada än nytta då han mot 

den drabbades vilja, gripit in. Det blir rättegång och stort rabalder i tidningar om händelsen. 

 

 

Samhället har här utvecklas till ett kallare och hårdare reglerat sådant. Det är de som sitter vid 

makten som har utformat nya villkor för hur rättsamhället ska se ut. Nu försvinner alltmer de 

gamla hederliga sunda förnuftet och ersätts av lagar och bestämmelser. Vi förflyttar oss till 

nutid, då superhjältarna fråntagits sin rätt att använda sina krafter. Mr Incredible är helt klart 

den med starkast nostalgi. Hans dräkt finns bevarad på hans rum som en påminnelse om den 

tid som flytt. Han känner sig främmande för det nya samhället där allt handlar om pengar och 

företagets framgång. Jobbet han har är inte något han vill ha, utan måste ha därför att han 

behöver skaffa hem mat på bordet åt sin familj. Precis som tidigare har modernisering av 
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samhället gjort att människor bryr sig mindre om varandra. Incredibles chef är ett talande 

exempel.  Väldigt egoistisk, pengahungrig och vinstdrivande som person. När ett överfall sker 

utanför fönstret till hans kontor, bryr han sig inte om det utan är bara intresserad av att skälla 

ut Mr Incredible för att han inte genererar tillräckligt med pengar till företaget. Mr Incredible 

får nog och slår till sin chef så att han far genom alla väggar i byggnaden. 

 

 

Här visar filmen att Mr Incredible fortfarande står för de gamla goda ideal som fanns under 

glansdagarna. När hans advokat dyker upp, påminner han Incredible om att ”den tiden är 

förbi” och att det är sådant som just denna incident som kostar samhället massor av pengar. 

Han pekar alltså på hur liten människans roll är i det moderna samhället. Allt handlar om 

pengar och individuella behov har inte längre någon betydelse. Incredible passar inte in just 

därför att han står kvar vid sina ideal. Han har inte förändrats mycket av att samhället har 

utvecklats, i alla fall inte som andra människor har gjort. Förmågan att vara modern finns inte 

hos en nostalgiker och det är just det som han själv är. Han vägrar uppslukas av det nya 

samhällets konventioner därför att han lever kvar i det förflutna. I slutet av filmen medger han 

också att han varit ”besatt av det förflutna”. 

 

 

Elasticgirl har mer eller mindre accepterat sin nya roll i samhället, även om hon inte har blivit 

som chefen eller liknande. Hon satsar på familjen och sköter de flesta hemsysslorna. Hon 

känner ett ansvar att ta hand om sin familj och är inte egoistisk i den bemärkelsen. Men hon 

har förstått att man måste gå vidare och hon får påminna sin man flera gånger att han måste 

släppa det som varit. Det är i hemmet som superhjältarna får behålla en del av sin historia och 

där de får komma till liv. De kan använda sina krafter utan att någon ser något och känna sig 

lite mindre instängda. Barnen som försöker leva som vanliga ungdomar, kan här leka fritt. Det 

förflutna finns i deras medvetande, men eftersom de inte har levt under glansperioden så vet 

de inte vad den tiden riktigt innebar. 

 

 

Vi har också skurken Syndrome, som står för den nya tidens superhjälte eller i detta fall 

superskurk. Dock har han inga äkta genuina superkrafter, utan använder teknisk utrustning för 
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att flyga och skjuta laserstrålar. Han är på detta sätt mer en produkt av vetenskaplig 

utveckling än en gammal hederlig superhjälte. Men det som distanserar honom mest från de 

riktiga superhjältarna är det sunda förnuftet. Han är den moderne, själviske och 

framstegsberusade människan. Planen är att ta kol på jordens superhjältar för att sedan vara 

ensam hjälte och därmed få framgång, makt och rikedom. Den tekniska utvecklingen som 

samhället har genomgått har gjort det möjligt för honom att uppfinna hjälpmedel till sin plan. 

Förutom hans egna finesser så har han tillverkat stora robotar som är kapabla att utplåna hela 

staden och dess superhjältar. 

 

 

Det finns en dold längtan tillbaks hos folket i staden som märks först i slutet av filmen. När 

superhjältarna besegrat robotarna och Syndrome kommer ord såsom ”precis som på den 

gamla goda tiden” fram. Alltså fanns nostalgin även hos många andra i det nya samhället. 

Människan mår alltså i slutändan bättre av att superhjältarna tar lagen i egna händer och inte 

agerar efter det nya samhällets födda principer. Man vill helt enkelt återgå till en tid då det 

mer handlade om moral är lagstiftande. Filmen beskriver helt klar glansperioden, det 

förgångna, som den tid då samhället var bäst för människan. 

 

 

Bilar (2006) 

 

Blixten är en racerbil som satsar på att vinna den glamorösa Piston-cupen. När han 

transporteras i sin privata lastbil råkar han falla ur och köra vilse. Han arresteras för 

fortkörning och döms till samhällstjänst i en liten småstad. Han börjar snart lära känna 

invånarna i staden och ta del av deras liv. Samtidigt letar myndigheterna ivrigt efter honom då 

tävlingsdagen närmar sig. 

 

 

Framstegssträvande är det Blixten McQueen står för och ett kapitalistiskt intresse. Han är den 

typiske modernisten som bara tänker på sig själv och sin egen framgång. Att komma först i 

mål är det livet handlar om och att kunna intala sig själv att han har förmågan att krossa sina 
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motståndare. Ett kontrakt med ett framgångsrikt sponsorsföretag är den ultimata drömmen för 

honom. Reklam och kommersialism är det som samhället tycks vara uppbyggt på. Han 

behandlar sina närmaste som skräp därför att han står sig själv närmast. När något går dåligt 

på banan, sparkar han sitt depåteam. Lastbilen som han skjutsas i lyssnar han inte till för fem 

öre. Detta är något som framställs som negativt i filmen därför att det medför oönskade 

konsekvenser för honom. Trots att lastbilen känner sig trött och ber Blixten om att få stanna 

och vila lite så tillåts han inte det. Detta innebär att han snart somnar och förlorar 

uppmärksamheten på vägen. Blixten slängs därför av mitt ute på motorvägen och kör vilse 

därför att han inte är van att behöva tänka på sådant själv. Han är bortskämd och ställs i en 

dålig sits så fort hans tjänstefolk inte finns tillgängliga. Att sparka sitt depåteam är inte heller 

ett bra drag. Blixten är på många sätt en produkt av modern utveckling därför att han 

föreställer en modern racerbil. 

 

 

När han kommer ut på motorvägen med landskapen liggandes tätt intill, får man känslan av 

att något mer äkta, friare och vackrare väntar. Det är här han ska lära sig att hitta tillbaks till 

sin ”mänsklighet”. Det är något annorlunda som möter honom ute på landet och det är något 

som krockar rätt rejält med hans vanor. Den enklare levnadsformen är en av de saker som 

Blixten inte förstår sig på. Han har kommit till en plats som är avskärmad från resten av 

världen och storstaden. Ingen vet vem han är, de bryr sig inte heller därför att de ser honom 

som vem som helst. Här finns inte den lyx han är van vid och man får vara beredd på att 

kunna lorta ner sig när man arbetar. Det känns väldigt obekvämt för honom att cementera 

vägen både därför att han tycker det är under hans värdighet och för att han är för bortskämd 

med att inte behöva utföra riktigt arbete. Just att värdera människor som mer eller mindre 

värda är något som ligger honom nära. Innan kunde han behandla sitt tjänstefolk sämre just 

därför att de var under honom. Nu försöker han göra samma sak mot folket i småstaden, men 

här går det inte därför att inte har samma uppfattning om att han skulle vara mer viktig. Han 

döms till samhällstjänst precis som vilken annan kriminell. Folket i staden står för det som är 

kvar av det förgångna. Själva staden är outvecklad och har stannat upp i tiden och invånarna 

är av äldre bilmodeller, förutom porschen Sally som också är från stan.  

 

 

Det blir också hon som får Blixten att tänka om. Hon berättar om sin tid i staden och hur hon 
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blev förälskad i naturen och småstadslivet. Att stressen försvann sedan hon kom ut hit och 

livet blev enklare. Men hon saknar den gamla goda tiden då staden var populär och hade 

många besökare. Anledningen till att den nu har förfallit är moderniseringen av vägarna. 

Motorvägen har styrt trafiken i en annan riktning som får bilar att missa staden. De åker också 

fortare och hinner inte med att stanna upp och upptäcka vad som ligger runtomkring. Hon 

nämner att effektivitet och tidssparande ligger bakom utvecklingen av de nya vägarna och att 

de liknar de äldre av grus. Här kommer nostalgin in och det spelas en sång i filmen om att det 

fanns en tid då allt var bra och alla brydde sig om varandra. Sally är nostalgikern i filmen och 

denna nostalgi färgar av sig på Blixten. Hon har hittat tillbaka till det ursprungliga och det är i 

hennes ögon mer äkta. I småstaden finns en gemenskap som stadens moderna bilar förlorat. 

Blixten tar del av deras traditioner och förändras till en mer omtänksam bil. Hans liv blir mer 

lustfyllt när han får vara spontanare. Som när han följer med en av invånarna för att skrämma 

sovande traktorer. 

 

 

Han försöker bemästra grusvägarna som omger staden, vilket inte är det lättaste i början. Han 

är inte van att köra på grusvägar därför att de inte är lika förutsägbara som asfalterade vägar. 

Däcken har inte samma fäste och det krävs mer samarbete med underlaget för att klara 

körningen. Grusvägarna representerar det som är av naturen och inte konstruerat av 

människan. Precis som med bilarna på landet, finns en spontanitet över dom. Det krävdes mer 

samspel med naturen i körningen förr i tiden. Allt som tillhör det förgångna är trevligare och 

roligare i filmen. All framgång och strävan efter succé känns oäkta och krystad medan livet 

längre tillbaks var fullt med harmoni, trygghet och glädje. Samhällets utveckling har tryckt 

undan det som en gång i tiden stod för äkthet och gemenskap. 

 

 

Filmen avslutas med att Blixten, efter att ha fått sitt sponsorkontrakt, förvandlar den lilla 

staden till ett attraktivt centrum för turister och racerbilar. Jag ser poängen i att hjälpa stadens 

ekonomi på fötter igen, men samtidigt så känns det som att kommersialiseringen vinner. Det 

hade blivit ett helt annat budskap om Blixten hade valt att bosätta sig i staden och se alla de 

nya värden som han funnit som den enda framgång han behöver. Men nu blir pengar det 

största tecknet på framgång istället och det går inte riktigt ihop med filmens budskap om 
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värderingar. 

 

 

Råttatouille (2007) 

 

Råttan Remy bor på franska landsbygden och har till skillnad från andra råttor en passion för 

matlagning. Inspriationen kommer från stjärnkocken Auguste Gusteau som har en restaurang i 

Paris. Samma dag som han får reda på att Gusteau har dött, tvingas han fly till Paris och skiljs 

därmed från sin familj. Väl där börjar han samarbeta med kökspojken Linguini på 

restaurangen som tillhört Gusteau. De båda försöker övervinna sina olikheter och ta del av 

varandras kunskaper om matlagning för att kunna bli lika stora som Gusteau en gång var. 

 

 

I filmen framstår Paris som ett framgångsrikt samhälle. Vi får se ett tv-program där det talas 

om hur den bästa maten i världen görs där. Det är tydligt att det är i Paris man ska kunna 

lyckas med sina drömmar. Kocken Auguste Gusteau blir symbolen för den lyckade 

modernisten, som har gjort ett namn för sig via sin mat och gjort hans restaurang till den mest 

populära i staden. Vi förflyttas sedan till den franska landsbygden. Miljön känns skön och 

trevlig med den gamla stugan och de gröna ängarna. Men det är här vi möter råttorna som 

tillhör det primitiva, okultiverade skiktet. De letar skräp för att äta och stjäl det dessutom. 

Men det är detta som Remy har tröttnat på. Han har själv mer utvecklade sinnen än de andra 

och verkar vilja tro på att deras värld kan utvecklas. Som förebild har han människan som han 

beundrar just därför att de upptäcker saker och kan skapa något nytt. Det är den 

modernisering som skett av människans samhälle som lockar honom till att likna oss. Remys 

pappa står för det som håller råttorna tillbaka i sin ursprungliga roll. Han vill inte tro på 

Remys förmågor och vill få honom att glömma sina kockdrömmar. Medan Remy har en vilja 

att utveckla maten hos råttorna, menar han att man inte ska vara så kräsen med vad man 

stoppar i sig. Att mat ska ses som bränsle man inte får snåla med. 

 

 

Men Remy fortsätter att vilja utveckla nya smakupplevelser och det finns en stark drift hos 

honom som inte väjer för något. Vid ett tillfälle vill han tillsammans med sin vän pröva att 
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grilla en kantarell uppe på stugans tak. Blixten slår ner på honom och vännen och de båda 

faller till marken. Remy reser sig snart igen överlycklig och hurrar för att hans experiment har 

lyckats. Kantarellen har blivit grillad när den träffats av blixten och borta är alla tankar på att 

han skulle ha skadats på något sätt. Vännen är naturligtvis den negativa till projektet och är 

mindre glad för vad de blivit utsatta för på grund av Remys påhitt. Man kan likna Remys jakt 

på att utveckla maträtter till vad uppfinnare sysslar med, att uppfinna nya lösningar som 

förbättrar samhället. Att hans uppfinning fungerar gör att han känner att han nått ny terräng 

och förverkligat sig själv. Detta arbete innebär risker, men han verkar villig att ta dessa risker 

för att kunna bryta upp från det som sett likadant ut genom tiderna, nämligen hur råttor lever. 

Däremot är det svårt för honom att bryta upp från den gemenskap som han känner hos de 

andra råttorna. När han tvingas skiljas från dem blir han väldigt splittrad. Gusteaus ande 

uppenbarar sig nu som ett slags samvete. Han uppmanar honom att se sig omkring och inte 

tänka på det som varit. Den moderna människan ska enligt Karin Johannisson inte ha några 

problem med att bryta upp ifrån sin hemmiljö, men det har Remy trots sina drömmar om 

förändring. 

 

 

Eftersom filmen utspelar sig efter att Gusteau har dött, blir han det som får stå för det 

förflutna, för hur restaurangbranschen såg ut innan han avled. När Remy anländer till Paris 

möts han av ett kök där kökschefen dominerar och styr kökspersonalen likt en soldattrupp. 

Här är inte individen viktig längre, utan vad denne presterar är det enda som räknas. Han är en 

mer radikal modernist än vad Remy är. Hans intressen går före allt annat och han har sedan 

Gusteaus bortgång, förvandlat dennes kök till en mer kommersiell och vinstdrivande 

verksamhet. Här har han även tagit Gusteaus ansikte och satt det på snabbmatsprodukter som 

inriktats på att säljas till en bredare kundkrets. Genom att sätta en sombrero eller cowboyhatt 

på Gusteaus huvud, försöker han rikta sig till en internationell köpkrets och exportera maten 

från Paris. Innan besökte människor besöka staden och restaurangen för att avnjuta deras mat. 

Han har gjort namnet Gusteaus till ett varumärke och slänger därmed bort alla ideal som han 

stod för. Gusteau hade en teori om att alla kan laga mat och ville få bort elitismen från 

matlagning. På ett sätt ville han bryta upp från traditionen.  Kökschefen bryter också med 

traditionen genom sitt nya sätt att använda restaurangen, men hans sätt blir mer negativt. Det 

enda intresset som finns bakom hans förändring är tanken på att vinna mer pengar åt sig själv 

och ger ingen hänsyn åt folkets smakupplevelse. Den mat som han exporterar är frysta 
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halvfabrik.   

 

 

Den nye kökspojken Linguini styrs av framgångsdrömmar även han, men motarbetas av det 

sätt branschen ser ut i dagsläget. Hans rival Colette, har även hon stött på problem på grund 

av att hon är kvinna och tvingas därför hårdna själv för att leva upp till de krav som ställs på 

moderna kockar. Linguini har däremot till skillnad från kökschefen mer intresse för att ge 

kunderna en så god mat som möjligt. Han vill kunna utvecklas med hjälp av Remy till en så 

bra kock som möjligt och är osjälvisk i sitt sätt. Då vilken annan människa som helst skulle ha 

gjort sig av med en råtta som Remy, väljer han att låta honom hjälpa till. Han är trots sitt fega 

sätt, villig att ta risker och pröva att gå nya vägar. Tillsammans med Remy lyckas de förändra 

hela kockindustrin med sina nya idéer som egentligen bottnar i det förflutna. Det är Gusteau 

som är förebilden och hans lära deras drivkraft bottnar ifrån. Så restaurangbranschen får till 

sist återgå till hur den fungerade förr. Då det fanns en passion för matlagningen och kockarna 

uppfann rätter med hjärtat. Men vissa saker har också förnyats, som till exempel att man låter 

råttor befinna sig i köket och leva sida vid sida med oss människor. Remy lyckades alltså 

förändra någonting med sin starka vilja. Vid ett tillfälle säger han till sin far att förändring hör 

till naturen. Det som andra kan se som naturligt ser inte han som något hinder. Råttor behöver 

inte stjäla mat och bo i avskilt från människor. Det blir i slutänden av filmen något positivt att 

bryta upp från det traditionella, men att sen ändå gå tillbaka och plocka upp det som vi har 

tappat.  

 

 

Wall-E (2008) 

 

Filmen utspelar sig i framtiden. Sopor täcker nu hela jorden och människor har begett sig ut i rymden i 

stora rymdflottor till dess att jorden städats upp. De som fått uppdraget att städa upp är städrobotar. 

Wall-E heter den sista som är kvar av dessa robotar och ägnar sin tid åt att samla gamla föremål han 

hittar. En dag landar ett skepp och ut stiger en annan robot som Wall-E blir ivrig att få kontakt med. 

 

 

Öppningsbilderna i denna film är förflyttade till yttre rymden. Vi hör en positiv musik som 
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känns som den uppmanar oss att se vad som finns därute. Det känns som att vi uppmanas att 

ta oss längre och utforska mer. Musiken försvinner drastiskt när vi tas med ner till jorden och 

får beskåda den misär som finns där. Vi går från utopi till dystopi. Först ser vi höga 

byggnader som visar på ett högt utvecklat samhälle, sedan förvandlas dessa till raserade 

cementhögar. Det finns inte mycket kvar av det förr så tekniskt utvecklade samhället, men 

fortfarande finns spår av det som varit. Holografiska reklamfilmer spelar upp, reklamfilmer 

som visar hur rymdflottorna ska ta hand om människorna medan de är ute i rymden och hur 

städrobotarna ska sköta allt arbete med jorden. En utveckling av samhället har skett och det 

finns en utopi om att tekniken ska frånta människan allt fysiskt arbete. Den moderna 

människan behöver inte bry sig om att jobba, utan kan sitta och slappa. Allt förtroende 

överlåts åt tekniken i det nya samhället.  

 

 

Wall-E är en nostalgiker i högsta grad, han samlar allt det som kan beskrivas som mänskliga 

artefakter. Det kan vara en gaffel, en Rubiks kub eller ett pingisträ som han samlar och 

förvarar i sitt hem. Han bor i en slags bunker där han förvarar sina föremål och tittar på gamla 

filmer från förr i tiden. Filmer som står för en tid då människan fortfarande var levande. Vi 

sjöng och dansade och kunde bli kära. Det finns en längtan tillbaka till denna tid hos Wall-E, 

han vill själv uppleva kärlek och gemenskap. På något sätt verkar Wall-E beskrivas som mer 

mänsklig än människan själv, då vi förfrämligats med samhällets modernisering. En intressant 

problematik därför att Wall-E också är en produkt av våran vetenskapliga utveckling. Wall-E 

får snart besök från yttre rymden, ett rymdskepp landar och ur stiger en annan robot. Roboten 

presenterar sig som EVE och Wall-E blir direkt förälskad. Hon är precis det han har längtat 

efter, en vän som han kan uppleva kärlek och gemenskap med. Tyvärr innehar EVE mer av de 

egenskaper som finns hos den moderniserade människan. Hon visar inga tecken på känslor, 

utan agerar rationellt och disciplinerat. Hon skjuter på allt som verkar misstänksamt och 

svarar inte på Wall-Es känslor. Han försöker visa henne allt han har samlat och lära henne bli 

mer spontan och livfull som människan en gång var. Men allt är främmande för henne och 

hon ter sig helt oförmögen att ändra inställning. Men när Wall-E visar en stövel för henne, 

reagerar hon kraftigt. Det är inte stöveln hon reagerar på utan växtligheten som sticker ut ur 

den. Hon tar den från Wall-E och beger sig tillbaka till rymdskeppet hon kommit med. Wall-E 

ser till att komma ombord han också. 
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Rymdskeppet anländer till rymdflottan där alla människor befinner sig. Nu ser vi vad 

utvecklingen har gjort med oss. Vi sitter på flygande fåtöljer, matas med flytande mat i 

muggar med sugrör. Inte ens vårt ätande är längre en ansträngning för oss. Hela levet går förbi 

oss obemärkt eftersom det ända vi ser framför oss är en holografisk skärm som visar film 

oavbrutet. Ramlar vi ur fåtöljerna är det omöjligt för oss att komma upp på fötter igen, vi har 

blivit överviktiga och tappat all fysik. Robotar ställer istället upp och lyfter i oss igen. 

Klädbyten fixar också flottans eget datorsystem och vi behöver inte resa oss ur fåtöljerna för 

att byta om. Kaptenen på flottan är lat, trött och saknar helt förmågan att göra något själv. Han 

kan inte komma ur sängen själv, utan måste ha tekniska hjälpmedel som bär upp honom. 

Genom att ge röstkommandon till flottans huvuddator, kan han kontrollera att systemet 

funkar. Det hela bygger fortfarande på en tilltro till tekniken. Utan den skulle han vara helt 

funktionshindrad. 

 

 

EVE anländer med det som har hittats på jorden och när växtligheten har undersökts så får 

kapten ett meddelande där han får förklarat att det nu finns möjlighet att producera syre på 

jorden igen och att människan kan återvända. När detta sker vaknar kaptenen till och blir ivrig 

att styra hemmåt, men flottans huvuddator slår bakut och försöker för allt i världen hindra 

kaptenen och människorna från att komma hem. Här finns en tydlig varning för att lämna för 

mycket ansvar till tekniken, den går nämligen inte att lita på. Tekniken har fått ett grepp om 

människan i och med den nya ordningen och den vill inte släppa det greppet. Människan har 

också hittills glömt bort sitt ursprung och vad att leva kan innebära. När kaptenen funnit ett 

intresse för hemplaneten blir han benägen att utforska mer av det förflutna. Han får upp 

ögonen för det som vi tidigare har roat oss med på jorden såsom dans. Men kampen om att 

återvända till jorden och vårt ursprung blir inte bara en kamp mellan människa och maskin, 

utan också maskin och maskin. Hoppet om vår överlevnad sätts till Wall-E och EVE, då de 

blir en slags rebeller som revolterar mot samhällsordningen. Men de är också förmänskligade 

robotar som tycks ha känslor. EVE börjar nämligen också känna för Wall-E och lämnar 

honom inte bakom sig när han hotas bli utskjuten i rymden. 

 

 

De båda lyckas nästan överlista flottans datorsystem helt och hållet, men behöver all hjälp de 
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kan få när de ska utföra det slutgiltiga uppdraget. De måste placera stöveln med växten i på en 

speciell platta för att skeppet ska kunna ändra styrkoordinater. Då reser sig kaptenen upp trots 

att han fallit ikull och är i hopplöst fysisk form. Hans starka vilja och känslomässiga drivkraft 

får honom att kasta sig fram och stänga av huvudsystemet. Människorna ombord på flottan 

blir fria från deras tekniska hjälpmedel och börjar få upp ögonen för hur omgivningen ser ut. I 

slutet hjälps alla åt när Wall-Es krafter inte räcker till och trots deras fysiska oförmåga lyckas 

de med samarbete överlista skeppets teknik. Vi ser riktigt fysiskt arbete, precis som förr i 

tiden. När flottan närmar sig planeterna ser man en facination hos dem, som att de hade en 

nedärvd hemlängtan i sig. Kaptenen säger också att det är skönt att vara hemma igen. EVE 

har i slutet blivit lika känslofylld som Wall-E och de båda lyckas hitta varandra. Människan 

planterar växter och återvänder på något sätt till det som var naturligt, det som var mer äkta. 

Naturromantiska bilder avslutar filmen, vi ser gröna ängar och kullar.
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Sammanfattande analys 

 

 

I alla Pixarfilmerna har vi det gamla mot det nya representerat på olika sätt. Det är olika hur 

utveckling kommer in i bilden. Ibland handlar det om samhällig utveckling eller om naturlig 

utveckling.  I Toy story blir den industriella utvecklingen problemet, leksaksindustrin förnyas 

och detta gör dagens leksaker förlegade. I Superhjältarna förändras samhället, vi har att göra 

med en social förändring som innebär att människor delas upp i dem som tror på gamla goda 

ideal och de som bara bejakar det som tillför samhället något. Alla filmer behandlar rädslor 

såväl som hopp om bättre framtid. Det finns också frågor om det nutida och hur vi ska hantera 

det vi har skapat för oss själva.  

 

 

Som i Hitta Nemo, där vi får se på hur vår utveckling har påverkat andra varelser på jorden 

och hur vi tror oss kunna sätta oss över dem just på grund av att vi har förmågan att kunna 

skapa och uppfinna. Detta är något som råttan Remy i Råttatouille beundrar hos oss och i den 

filmen känns det som att djuren uppnår högre nivå genom att försöka efterlikna oss. Att döma 

av dessa två filmer så ser jag en dubbelhet, först har vår utveckling ställt till det för de 

stackars djuren och sedan är den plötsligt ett föredöme för dem. Det hela beror på vilken typ 

av utveckling vi talar om. En utveckling som utvinns genom att skada andra är inte lyckad, 

men däremot en som får oss att samarbeta. Det är det Monsters inc handlar om, att vända ett 

industrisamhälle som utvecklats åt fel håll till rätt håll. I början så utvinns framgång genom 

andras lidande, barnens, men sedan sker ytterligare en utveckling och plötsligt gynnas både 

monstren och barnen. Och det är just i en krissituation som alla tvingas tänka ut nya lösningar. 

Ibland tvingas vi använda något gammalt igen, som i Superhjältarna. När samhället håller på 

att gå under kan bara de gamla hederliga superhjältarna rädda oss. Om inte Blixten hade 

ramlat av lastbilen, kört vilse och dömds till samhällstjänst i den lilla staden, hade han aldrig 

insett sina egna begränsningar som förare och jobbat på att förbättra sig. När Flik råkar göra 

sig av med myrornas säd blir myrsamhället tvungna till att lyssna till nya idéer och äntligen ta 

itu med problemet med skalbaggarna. 
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Precis som Buzz och Woody, måste vi samarbeta för det perfekta samhället och vara 

försiktiga med vad vi stöter bort eller anser föråldrat. Vi behöver ta hjälp av det gamla för att 

lyckas också. Det nya kan inte på egen hand hitta lösningen på alla problem, utan behöver ta 

från det äldre. Uppmaningen vi får i Wall-E om att vi ska vara rädda om det vi har talar 

tydligt för detta. Vi har återigen ett samhälle som förändrats på ett negativt sätt, men med 

syften som i början inte var illa menade. Det är detta som gör problematiken svårare i den 

filmen. Vi ser kanske inte alltid problemen som förändringar medför förrän det är försent. 

 

 

Pixars mening är att samhällig förändring är något positivt, men det bör ske med respekt för 

det som vi lämnar bakom oss. De tar här en klassisk konservativ ståndpunkt. I Toy story blir 

också syftet tydligare då vi har den klara parallellen mellan Woody och Buzz, medan deras 

budskap blir mer svävande i senare filmer. I Råttatouille blir det inte lika tydligt att peka ut 

modernist och nostalgiker. Gusteau visar både upp sidor som känns modernistiska, men kan 

också ses som en nostalgiker i andra avseenden. Allt handlar om när i tiden filmen utspelar 

sig. Om kökschefen är den dålige modernisten och Remy den bra, är också frågor som dyker 

upp när man ser filmen. Vad jag kan tyda utefter den slutsats jag dragit så representeras olika 

typer av modernism i karaktärerna. Remy vill att utveckling ska ske därför att det ska gynna 

alla de andra råttorna och inte bara han själv. Han glömmer aldrig sitt ursprung. Kökschefen 

glömmer däremot bort vad de gamla värdena kring matlagning stått för. Att maten ska avse att 

ge njutning åt sina restauranggäster blir inte primärt, utan bara att producera mat snabbt och 

billigt för att göra en bra affär av det hela. Något som gynnar honom mer än kunderna. Remy 

och kökschefen blir det som står för positiv respektive negativ utveckling. Detta 

problematiserar ämnet djupare och Pixars filmer utvecklar diskussionen mer i senare filmer 

jämfört med de tidiga.  

 

 

Filmerna visar också på en utveckling från Toy story till senaste Wall-E. I Wall-E är 

animeringsgrafiken häpnadsväckande och liknar inget annat vi har sett i någon tidigare 

animerad film. De vill också tydligt få oss att häpna och visa på hur långt de har tagit 

datoranimationen. Det är detta som blir en intressant aspekt då de berättar en sådan historia 

som värnar att slå vakt om var utvecklingen för oss. Hitta Nemo sätter oss också i en position 
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med de minst avancerade varelserna på planeten och berättar med den senaste tekniken en 

historia där tekniken är den största motståndaren. Tekniken är hotfull på olikasätt i de olika 

filmerna. Superdatorerna på rymdflottan i Wall-E är sluga och svåra att överlista, alltså är de 

ett starkt hot mot oss. Intressant eftersom det är just superdatorer som Pixar arbetar med när 

de gör sina filmer. Man undrar om de någonsin tänkt tanken själva att deras datorer skulle 

kunna bli smartare än dem själva. 

 

 

I alla filmerna har jag kunnat se tydliga spår av det som kännetecknar både modernism och 

nostalgi som begrepp. På ytan kan dessa filmer ses som underhållning och det är de ju i 

huvudsak, men förvånansvärt nog så fanns det mer syften i bakgrunden om läste mellan 

raderna.   
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Avslutande diskussion 

 

 

Aldrig trodde jag att jag skulle kunnat få ut så mycket av filmerna som jag till sist gjorde. Det 

fanns tankar till en början om att plocka bort de som inte var relevanta, men förvånansvärt 

nog fanns det kommentarer lite överallt i filmerna kring hur samhällen kan utvecklas. Mer 

information hade säkert gått att gräva fram ur filmerna, men detta kräver mer fördjupning och 

det kände inte jag att jag hade tid till. Det är möjligt att jag hade kunnat spara tid genom att ha 

valt färre filmer, men är glad att jag tittade på allihop. Att ha sett samtliga Pixarfilmer gav mig 

en bättre bekantskap med dem och en slags överblick. Det har också varit intressantare då 

man kunnat följa en röd tråd genom deras serie av filmer. Hade man gjort ett mindre urval så 

hade det kanske inte gått att uttala sig lika generellt om företaget heller. För att vara ett 

filmbolag med ledande kompetens inom den senaste filmanimeringstekniken är det 

överraskande att se hur de ständigt väljer att berätta historier om gamla goda ideal. Filmer 

som uppmanar oss att slå vakt om det gamla. Toy story är en typisk klassisk historia om 

leksaker som får liv och beger sig ut på äventyr utan att bli upptäckta av människor. Att 

filmerna handlar om djuren ute i naturen såsom fiskarna, myrorna och råttorna och deras 

relation till vårt mer avancerade samhälle. När robotar och bilar Det är även intressant att de 

samarbetar med Walt Disney pictures som är känt för sina ”klassiska verk”.  

 

 

Ett förslag till vidare forskning är att kolla på hur företaget väljer att vända sig till barn och 

hur barnen uppfattar budskapen i deras filmer. De faktorer som ger utrymme för diskussion är 

hur våldet framställs i filmerna, en debatt som ständigt återkommer inom barnkultur. Genus 

aspekten går att väva in. De flesta historierna har könsstereotyper, även i Wall-E har vi en 

manlig och en kvinnlig robot. Då kan man också se huruvida begreppen ”modernist” och 

”nostalgiker” på bästa sätt representerar det som beskrivs som manligt och kvinnligt. 

Undersökningen har varit väldigt givande för mig och jag har hela tiden haft mycket att 

hämta.   
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