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Abstract

Den huvudsakliga frågeställningen i C-uppsatsen lyder: ”Vilka skillnader finns det eventuellt i 

Pixars sätt att skildra könen?” vilket besvaras med hjälp av underfrågorna: ”Hur ser 

karaktären ut visuellt? Hur skildras karaktären med hjälp av t.ex. musik? Vad gör karaktären? 

Vad har karaktären för roll i handlingen? Vad har karaktären för relation till de andra?

Syftet med uppsatsen är att analysera karaktärer från båda könen. Framförallt vill jag lyfta 

fram kvinnan då Pixars filmer tenderar att fokusera på det manliga könet. 

Som slutsats kommer jag fram till att det var svårare än jag hade anat att lyfta fram det 

kvinnliga könet pågrund av att det verkligen är en mångfald av avancerade manliga karaktärer 

medan kvinnan oftast sitter som biroll med mindre viktiga insatser. Trenden följer visserligen 

inte med i alla filmer men jag har funnit att det finns en sammanhängande tendens till detta 

som speciellt lyser igenom i mina analysobjekt. Männen följer ungefär samma mall men 

bakom liknande berättelsestrukturer medan kvinnan har lite mer varierade positioner. Efter 

analysen har jag fått en bredare förståelse för hur företaget Pixar jobbar och att de funnit ett 

koncept som fungerar som de inte vill släppa i första taget. Filmerna har också växt i mina 

ögon då jag inte var lika medveten innan av hur intressanta och välutvecklade manliga 

karaktärer deras filmer faktiskt innehåller. 

Den huvudsakliga frågan ”Vilka skillnader finns det eventuellt i Pixars sätt att skildra könen” 

har jag svarat på med hjälp av underfrågorna och mina analyser av karaktärerna. Vissa av 

underfrågorna fick dock mindre utrymme än andra som t.ex. hur karaktärerna skildras med 

musik eller deras visuella drag(i jämförelse med frågorna om handlingar, relationer och roll). I 

stort tycker jag att jag fått ett svar på min huvudfråga och att jag själv blivit fördjupad i Pixars 

genusvärld och att jag infört några nya teorier och tankar som inte skrivits tidigare. 
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Pixar Animation Studios har länge trollbundit västvärlden med sina animerade långfilmer för 

både stora som små om leksaker, monster, insekter och bilar med starka och levande 

karaktärsportätt tillsammans med intressanta berättelser. Pixar och deras långfilmer har följt 

med mig i livet med start vid första gången jag såg Toy Story som liten till att jag njuter av 

vackra moderna filmer som WALL-E och Upp vid vuxen ålder. 

En iakttagelse som jag och många andra före mig har uppmärksammat är dock att 

dessa ”starka och levande karaktärsporträtt” i Pixars filmer oftast är representerade av det 

manliga könet. I de flesta fall är protagonisten en man och handlingen kretsar ofta kring 

manliga karaktärer och deras relation till varandra. Toy Storys handling kretsar kring 

relationen mellan de två leksakerna Woddy och Buzz, Monsters Inc om de två vännerna Sully 

och Mike som försöker skydda den lilla människoflickan Bu och Råttatouille om relationen 

mellan den unge mannen Linguini och råttan Remy. Exemplen går att fortsätta att stapla upp. 

Som man själv är jag intresserad att ta reda på hur dessa manliga karaktärer gestaltas, men

också undersöka hur Pixar-kvinnan ter sig i relation till mannen. 

1.1 Syfte, metod och analysobjekt

Mitt syfte med denna C-uppsats är alltså att analysera karaktärer från de båda könen i några 

utvalda filmer från Pixars filmografi och försöka lyfta fram både mannen och kvinnan på ett 

likställt vis. Det slutgiltiga syftet med analysen är att få fram en genusinriktad slutsats för 

varje karaktär, men för att komma fram till detta måste de analyseras utförligt med hjälp av 

andra analysbegrepp som narrativ, identifikation och stil. Ett syfte med denna analys är alltså 

att fördjupa mig i mina karaktärsanalyser för att därmed komma fram till djupare 

genusinriktade analyser av dem. I min analys tar jag hjälp från böcker kring just filmteoretiska 

begrepp, men även texter kring genus och animerad film. Även texter som handlar om mitt 

exakta ämne(genus i Pixar) har jag som bakgrund för att kunna kombinera med mina egna 

iakttagelser och slutsatser. Analysen går till så att en film i taget presenteras med handling och 

annan information för att sedan gå över till ett antal karaktärer från båda könen ur ett 

filmteoretiskt perspektiv med fokus på det visuella och narrativa, tillsammans med de 

genusinriktade aspekterna. 

Pixars filmer är animerade, detta betyder att filmerna inte är film i den bemärkelsen att de är 

filmade med en kamera, utan skapade med datorgenererad grafik. Min poäng med detta är att 
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även om filmerna inte är filmade, d.v.s. direkt avbilder av verkligheten, utan digitalt 

producerade, är de ändå representationer av verkligheten, varför jag ändå kommer att

applicera filmteoretiska begrepp som narrativ och stil som i vanligtvis används i just 

fotograferad film för att kunna fördjupa mig ännu mer i karaktärerna och deras gestaltning.  

Filmerna jag har valt att analysera är Toy Story(1995), Superhjältarna(2004) och Bilar(2006).

Dessa tre filmer har jag valt för att de dels skiljer sig från varandra på många sätt tema- och 

handlingsmässigt, men också för att de alla har ett karaktärsstall som fokuserar på det manliga 

könet, men ändå innehåller ett flertal viktiga kvinnliga karaktärer som likväl kan analyseras. 

1.2 Frågeställningar

Den huvudsakliga frågeställningen till uppsatsen lyder:

Vilka skillnader finns det eventuellt i Pixars sätt att skildra könen?

För att komma fram till svaret på denna fråga behöver jag ett flertal underfrågor som besvaras 

under varje analys: 

- Hur ser karaktären ut visuellt? (t.ex. kläder, utseende, presentation, kropp)

- Hur skildras karaktären med hjälp av t.ex. musik?

- Vad gör karaktären? (handlingar)

- Vad har karaktären för roll i handlingen?

- Vad har karaktären för relation till de andra?  

2. Bakgrund

Pixar Animation StudiosFöretaget Pixar grundades 1979(då kallade the Graphics Group) 

och var en del av ”the Computer division” av Lucasfilm1 innan de köptes upp av Apple med 

ledning av Steve Jobs 19862. Innan de började göra animerade barn/familjefilmer sysslade de 

bland annat med att göra specialeffekter till filmer som Star Trek II: The Wrath of Khan och 

Return of the Jedi.3 Deras första fullängdsfilm Toy Story(som har två uppföljare) kom ut 1995 

och blev en stor succé världen över och succén fortsatte fram till idag med filmer som Ett 

småkryps liv/A Bugs Life, Monsters Inc, Hitta Nemo/Finding Nemo, Bilar/Cars och 

                                               
1 George Lucas filmbolag
2 http://lowendmac.com/orchard/06/pixar-story-lucas-disney.html
3 http://lowendmac.com/orchard/06/pixar-story-lucas-disney.html
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Upp/Up(de har totalt gjort tolv fullängdsfilmer fram till idag, 2012). De har även gjort ett 

flertal kortfilmer. De har även på senare tid gjort tecknade tv-serier som Buss Lightyear of 

Star Command och Cars Toons.4 Brad Bird(en av deras främsta regissörer) har även planer på 

att göra en liveaction-långfilm5 kallad 1906 för Pixar. Pixar gör sällan uppföljare och har bara 

gjort detta till Toy Story och Bilar, men planer finns på en uppföljare till Monsters Inc , kallad 

Monsters University(en s.k. prequel). De har även berättat om två andra kommande projekt 

som har beskrivits som dels en film om ”about the inside of a girl's mind” och en om ”a world 

in which dinosaurs never became extinct”6

Pixar hade tidigare samarbetat med företaget The Walt Disney Company, men inte förrän 

2006 köpte de upp Pixar för 7,9 miljarder dollar och nuförtiden samarbetar de båda. Stora 

namn i företaget är Brad Bird(regisserat bland annat The Incredibles och Ratatouille), John 

Lasseter(regisserat bland annat Toy Story, A Bugs Life och Cars), Pete Docter(Monsters Inc

och Up) och Andrew Stanton(Finding Nemo och Wall-E). Pixars filmer har vunnit flera 

Golden Globes, Oscarsstatyetter och Grammys. Nuvarande chef på företaget är Ed Catmull. 

2009 öppnade filmfestivalen i Cannes med Pixars film Up, vilket gjorde den till den första 

animerade filmen(och i 3D) som har gjort det. En dokumentärfilm om Pixar kallad Pixar: 25 

years of animation släpptes i samband med utgivningen av Bilar 2 för att fira deras många år i 

branschen. Även en utställning med samma namn öppnades i Kalifornien och turnerade även 

runt om i världen. Sommaren 2012 utkommer också deras senaste film Modig/Brave, med en 

kvinnlig huvudprotagonist. 

3. Tidigare forskning

3.1 Animerad film och filmstil

Det har skrivits ett stort antal analyser av Pixars filmer, men med min text vill jag tillföra en 

unik analys som fokuserar främst på det visuella och narrativa i karaktärerna för att få fram en 

                                               
4 http://www.awn.com/interstitial/interstitial.php?referer=http%3A//www.awn.com/news/television/cars-toons-
coming-october-disney-channel
5 inspelad med kamera, alltså ”verkligheten”, inte animerat
6 http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,2107515,00.html
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genusinriktad slutsats. Det är denna kombination av visuellt och narrativt som skiljer sig från 

tidigare forskning. 

Min analys är visserligen speciellt riktad på genusfrågor i Pixars filmer, men filmerna är trots 

allt animerade, så tidigare forskning kring animerad film och filmstil är något som behövs för 

att få en djupare bakgrund till min forskning och även en fördjupad analys i sig. Vad exakt är 

animering? I boken ”Understanding Animation”7 av Paul Wells beskriver han det såhär i 

bokens inledande kapitel:

To animate, and the related words, animation, animated and animator all derive from the latin verb,animare, 

which means ‘to give life to’, and within the context of animated film, this largely means the artificial creation of 

the illusion of movement in inanimate lines and forms. A working definition, therefore, of animation in practice, 

is that it is a film made by hand, frame-by-frame, providing an illusion of movement which has not been directly 

recoded in the conventional photographic sense. Although this is a definition which serves to inform 

conventional cel, hand-drawn and model animation, it has proven insufficient in the description of other kinds of 

animimation that have been facilitated by new technologies, chiefly those images which are computer 

generated…8

Även om Wells själv skriver(skrevs 1998) att den här definitionen är bristfällig när det gäller 

datogenererad film(eller CGI) som då Pixars filmer är, så tycker jag att det är en beskrivning 

som går att applicera. Även datorgenererad film är bilder skapade av någons kreativitet, bara 

det att verktygen är annorlunda. Men det är onekligen intressant att termen inte 

lyder ”datoranimerade ”bilder”. 

I boken ”Art in motion: Animation Aesthetics” av Maureen Furniss9 tar hon i ett inledande 

kapitel upp olika forskares definitioner av begreppet ”animation” för att kunna analysera dess 

estetik. Furniss tar ett exempel från Charles Solomon som skrev i sin text ”Animation: Notes 

on a Definition” sin precisering av begreppet: ”(1) the imagery is recorded frame-by-frame 

and (2) the illusion of motion is created, rather than recorded”.10 Ett annat exempel är från 

Norman McLaren som beskrev begreppet såhär:

                                               
7 Wells Paul, Understanding Animation (Routledge 1998)
8 s 10 1: Thinking about animated films. “What is animation?”
9 Furniss Maureen, Art in Motion: Animation Aesthetics, (School of Film and Television Chapman University, 
California, John Libbey & Company Limited 1998)
10 s 5 introduction to animation studies, Defining Animation 
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Animation is not the art of drawings that move the the art of movements that are drawn; What happens between 

each frame is much more important than what exists on each frame; Animation is therefore the art of 

manipulating the invisible interstices that lie between the frames.11

Dessa definitioner använder jag för att helt enkelt få en tydlig bild av vad animerad film 

faktiskt är, då det är något som inte är riktigt samma sak som vanlig fotograferad film.

I boken tar Furniss upp det franska begreppet ”Mise-en-scène” som hon beskriver på sitt eget 

vis anpassat för animerad film. Mise-en-scène är intressant i min analys då det har att göra 

med hur karaktärerna är visualiserade, hur de rör sig och så vidare. Det hon anser begreppet 

innehåller när det gäller animerad film är: ”images, colour and line, and movement and 

kinetics..”12 I den första kategorin, ”Image design”, skriver hon om hur simpla ikoniska bilder 

kan vara lättare att identifiera med än realistiska karaktärer13. I Pixars filmer är det någon 

blandning av dessa enkla(t.ex. WALL-E eller Hitta Nemo) och realistiska karaktärer. I delen 

diskuterar hon också kring begreppet identifikation. 

Although personality animation often is used in discussing groups of relatively similar characters who are 

differentiated, the general concept of ’personality’ is important when any character is analysed. The development 

of fully rounded characters is valuable to all commercially oriented animators, since it expands marketing 

opportunities. Viewers are able to identify with characters who have a distinct and appealing personality that 

reminds us of someone we know (perhaps ourselves) or provides an idealised model of someone we would like 

to be. Identification increases a viewer’s comfort level and loyalty, and makes him or her more likely to return 

for additional episodes and to purchase related merchandise.14

Det här är något som Pixar är väldigt medvetna om när de gör sina karaktärer till filmerna, då 

t.ex. Toy Storys karaktärer redan är leksaker som bara behöver göras fysiska och säljas till 

butik. Bilar är t.ex. en film som verkligen säljer enormt mycket genom merchandise då den är 

väldigt riktad till småpojkar som gillar bilar. Populariteten beror nog på att de har så pass 

genomarbetade karaktärer med starka personligheter som olika åldrar och kön kan identifiera 

sig med. 

Nästa del i kapitlet tar upp färg. Hon tar ett exempel från boken ”A guide to drawing” av 

Daniel M. Mendelowitz för att definiera begreppet: ”Color is an optical sensation produced by 

                                               
11 Wolf Koening, quoted in Starr, ’Norman McLaren’, ibid., 116
12 s 63 kapitel 4 ”General Concepts: Mise-en-scène” 
13 McCloud Scott, Understanding Comics (Tundra Publishing 1993)
14 s 58 ”image design”
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the carious wavelengths of visible light that form a narrow band on the know spectrum of 

radiant energy”.15 I texten tar hon upp hur färger antingen kan ses som varma eller kalla. De 

varma färgerna är gul, orange, röd och färgerna där emellan medan de kalla är grön, blå, 

violett och färgerna där emellan. De varma färgerna ”move forward in space and stimulate the 

viewer”16 medan de kalla färgerna “tend to move away from a viewer and are calming in 

nature”17. De varma färgerna kan också ge subtila känslor av blod, hetta och eld medan de 

kalla är mer familjära känslor som himlen, vatten eller naturen. Dessa teorier är intressanta för 

min forskning då karaktärerna i filmerna har väldigt tydliga och starka färger. Jag applicerar 

dessa teorier kring varma, kalla och subtila känsloladdade färgerna på karaktärerna. 

  

3.2 Genusforskning

Genom de år som Pixar har producerat animerad film har det publicerats en hel del texter och 

avhandlingar kretsande kring genusfrågor om deras filmer, speciellt många texter som tar upp 

deras väldiga mansdominerade värld. Det finns även ett flertal texter kring andra animerade 

filmer(som t.ex. Disney) som diskuterar genus i filmer huvudsakligen riktade till barn. En 

text som diskuterar den ”nya mannen” som Pixar målat upp är ”Post princess models of 

gender: The New Man in Disney/Pixar”18 av Ken Gillam och Shannon R. Wooden. I texten 

diskuterar de två författarna den nya postmoderna mannen som Pixar målar upp. De 

analyserar filmerna Bilar, Toy Story och Superhjältarna och de manliga huvudkaraktärerna 

som de kretsar kring. I inledningen till texten beskriver de filmernas huvudkaraktärers resa på 

ett väldigt bra vis: 

From the revelation of the alpha male’s flaws, including acute loneliness and vulnerability, to figurative 

emasculation through even the slightest disempowerment, each character travels through a significant 

homosocial relationship and ultimately matures into an acceptance of his more traditionally “feminine” aspects.19

I texten menar de två författarna att många av Pixars karaktärer(speciellt de i de även av mig 

valda exemplen) är väldigt mångsidiga karaktärer som kämpar mot sina ”flaws”, dvs. brister, 

och problem för att till sist hitta ett nytt jag som de är mer bekväma med och som är 

hälsosammare. Gillam och Wooden anser dessutom att dessa karaktärer följer likartade inre 

resor, men att de ändå avskiljer sig från varandra på flera sätt. 

                                               
15 s 72
16 s 73
17 s 73
18 Från tidsskriften JPF & T- Journal of popular film and television nr 36 från år 2008
19 sid 2
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Enligt Gillam och Wodden strävar karaktärerna Woddy och Buzz(Toy Story), Blixten

Mcqueen(Bilar) och Herr Barr(Superhjältarna) alla efter att vara ”alpha males”(eller 

alfahannar).  De båda beskriver ”alpha male”, vanligtvis förknippat med djurriket, såhär:

…it familiarly evokes ideas of dominance, leadership, and power in human social organizations as well. The 

phrase “alpha male” may stand for all things stereotypical patriarchal: unquestioned authority, physical power 

and social dominance, competitiveness for positions of status and leadership, lack of visible or shared emotion, 

social isolation.20

Alfahanen och betahanen är begrepp som absolut går att pröva i mina analyser av de manliga 

karaktärerna, och den här texten är mycket intressant för mina teser kring just dessa. Men än 

mer viktig är en senare variation av mannen. Författarna refererar (sid 3.) till en artikel i 

tidsskriften Newsweek som lyfter fram en ny filmman, betahannen, som får den gamla 

testosteronuppumpade alfahannen att sjunka ihop: 

Newsweek recently described the alpha male’s new cinematic and television rival, the “beta male”: “The 
testosterone-pumped, muscle-bound Hollywood hero is rapidly deflating . [. . .] Taking his place is a new kind of 
leading man, the kind who’s just as happy following as leading, or never getting off the sofa” (Yabroff 2007, sid. 
64). […] Disney cinema, one of the most effective teaching tools America offers its children, is not yet 
converting its model male protagonist all the way into a slacker, but the New Man model is quite clearly 
emerging.21

I texten ”Language and Gender in Disney: A Study of Male and Female language in Walt 

Disney”22 av Li Hedenmalm diskuteras genus och språk i ett urval av Disneys långfilmer. Hon 

ser framförallt på Disneys kvinnor, men för att komma fram till den bilden jämför hon även 

med männen. Pixar och Disney är visserligen olika filmbolag, men de har sina likheter(och 

olikheter förstås) och det kan vara intressant att jämföra männen i Pixars filmer med 

karaktärer av båda könen från andra stora animerade filmer. I texten analyserar hon de fyra

filmerna Skönheten och Odjuret, Aladdin, Mulan och Prinsessan och Grodan utifrån språklig 

synvinkel. I början av texten diskuterar hon olika forskares tidigare studier och teorier kring 

de könsliga språkbruket. Hon tar t.ex. ett exempel från olika författare(som Lakoff, Holmes 

och Wareing) som skriver om olika ”characteristics of women’s speech”23 som de kommit 

fram till genom forskning i sociolingvistik. Här beskrivs olika typiska aspekter av kvinnans 
                                               
20 sid 3 ”Emasculation of the alpha male”
21 Yabroff
22 Hedenmalm Li, “Language and Gender in Disney: A Study of Male and Female language in Walt 
Disney”Bachelor of Arts English, Luleå University of Technology, Department of Arts, Communication and 
Education (2012)
23 s 8, 2.3
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språk och ord och uttryck som är vanligare att en kvinna använder än en man. Detta är 

intressant för min forskning då jag analyserar karaktärernas tal och vad de säger. I själva 

analysen av karaktärerna i de fyra nyss nämnda filmerna går de igenom Interruptions, 

Commands, insults och Resistance som är anknytna till mannens tal. Hon går även igenom de 

aspekter som för det mesta förknippas med kvinnan som är Politeness, Compliments, 

Insecurity, Empty Adjectives, Intensifiers och female exclamations.24 Om dessa förekommer 

hos de nyare huvudkaraktärerna, blir en av mina frågor. När de pratar om politeness i filmen 

Aladdin ges t.ex. detta exempel:

Jasmine uses a rather polite language − she is probably the most polite character in Aladdin.
She takes care to thank and to apologize to others, stating for example: ”Oh, excuse me. I’m
really, very sorry”. Aladdin’s language is also rather polite and he apologizes a number of
times to different characters. However, neither the Sultan nor Jafar uses a particularly polite
language, although Jafar apologizes to Jasmine twice, declaring: ”I am exceedingly sorry,
Princess”, and ”My most abject and humblest apologies to you [...], Princess”.25

De flesta av texterna diskuterar det manliga könet, då det är det som representeras mest och 

påtagligast i Pixars filmer, men det finns också en del texter kring kvinnorna. På hemsidan 

peggyorenstein.com/blog skriver Peggy Orenstein en artikel om Pixars problem med det 

kvinnliga könet kallad ”Pixar’s female problem: Please stop asking me, ”what about Jessie?” 

där hon med hjälp av andra bloggar diskuterar hur det kvinnliga könet gestaltas och 

representeras i filmerna. Hon säger t.ex. att filmerna oftast handlar om relationen mellan två 

eller flera män, medan kvinnorna ofta bara är med i bakgrunden. Hon skriver om mannen som 

norm:

In Pixar’s films, maleness has consistently been presented as “universal” as neutral. while femaleness is singular, 

and–even when a character is “strong”–she is inevitably imbued with those particular stereotypically female 

characteristics: she is a love interest or a helper. She is caring. She checks out her butt in the mirror. It has never 

once been HER experience, HER feelings, HER complexity or crisis that drives the narrative. If it were the 

opposite and Pixar had NEVER made a film in which a male character’s quest drove the story wouldn’t you find 

that a smidge odd?26

                                               
24 s 10 3. Presentation
25 s 19 3.5.1 Aladdin
26 http://peggyorenstein.com/blog/pixars-female-problem-please-stop-asking-what-about-jessie
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Hon tar också utifrån en redan offentliggjord trailer upp ett exempel från den kommande 

filmen Modig(2012) där huvudpersonen är en kvinna, men hon kritiserar att det enda 

filmmakarna kunde komma på som en kvinnlig huvudprotagonist är en prinsessa:

…and that brings us up to Brave (I am ignoring Cars 2 for obvious reasons. I talk about Brave in CAMD. Maybe 

it will be a great film–it probably will be–but it still irritates me that a team as creative as Pixar’s, which has 

imagined so many extraordinary male characters, can’t imagine a female protagonist unless she’s a bloody 

princess.27

Orensteins slutgiltiga poäng är att det visserligen ibland finns starkare och intressantare 

kvinnliga karaktärer(t.ex. Jessie i Toy Story 2 och Toy Story 3) i Pixars filmer, men att det 

ändå alltid kretsar speciellt på de manliga karaktärerna, deras utveckling och narrativ. 

En film som jag visserligen inte har som analysobjekt i min text som är intressant i 

genusdiskussionen är Wall-E. En intressant text är ”Performing Gender, Performing Romance: 

Pixar’s WALL-E”28 skriven av Carol A. Bernard. I texten diskuterar hon hur Pixar med hjälp 

av visuella aspekter som deras utseende och handlingar lyckats få fram genus i de båda 

karaktärerna EVE och WALL-E fast de bara är artificiella robotar med hjälp av visuella 

aspekter som deras utseende och handlingar. Detta är relevant för min analys då det är ungefär 

vad jag ämnar undersöka i mina egna analyser. Ett begrepp som myntats av Judith Butler i sin 

genusforskning som Bernard tar upp för att styrka på sin tes som är mycket intressant är att 

genus(”gender” eller kön) är ”a stylized repetition of acts”29. 

Gender is an identity tenuously constituted in time, instituted in an exterior space through a stylized repetition of 

acts. The effect of gender is produced through the stylization of the body, and, hence, must be understood as the 

mundane way in which bodily gestures, movements, and styles of various kinds constitute the illusion of an 

abiding gendered self.30

Det Butler menar är att “gender” är något som man lär sig med tiden(genom omedvetna 

upprepade stiliserade handlingar) genom att iaktta andras kroppsformer, rörelser och beteende 

för att förstå det helt och fullt. Bernard applicerar denna teori på karaktärerna EVE och 

WALL-E då dessa två är robotar, som måste lära sig dels vad romans är, men innan dess 

                                               
27 http://peggyorenstein.com/blog/pixars-female-problem-please-stop-asking-what-about-jessie
28 ”Performing Gender, Performing Romance: Pixar’s WALL-E” av Carol A. Bernard från tidningen “Galaxy is 
rated G” 
29 s 2
30 s 2-3 i Bernards text. Citat från Judith Butlers verk Gender Trouble, kapitel “Subversive Bodily Acts”. 
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måste de finna sitt kön(vilket de gör genom att iaktta karaktärerna i videoklipp från filmen 

Hello, Dolly!). Hon diskuterar också mycket kring hur filmskaparna har lyckats skapa 

emotionella och trovärdiga men enkla robotar som kan uttrycka kön och känslor genom 

utseendeaspekter, rörelser och handlingar. 

4. Analys

Analysen går till så att jag först går igenom två till tre av de mest centrala manliga 

karaktärerna från filmerna Toy Story, Superhjältarna och Bilarför att sedan göra samma 

utförliga analys av de kvinnliga karaktärerna från samma filmer. I analyserna av karaktärerna 

nämns också exempel från andra Pixar-filmer för jämförelsens skull. Analysernas syfte är att 

besvara underfrågorna genom en utförlig analys för att komma fram till ett möjligt svar på 

huvudfrågan. Karaktärerna blir analyserade dels beträffande hur de gestaltas utseende- och 

personlighetsmässigt, men också vilka handlingar de utför, hur de presenteras, talar och hur 

de utvecklar sig genom filmens gång. En av de viktigaste aspekterna i analyserna är vilken typ 

av roll och syfte karaktärerna har i berättelsen, och deras inbördes relationer då det är en 

viktig del av den genusinriktade delen av analysen. Innan analyserna av själva karaktärerna 

inleds presenteras handlingen i respektive film. Jag ser filmerna på det engelska 

originalspråket för att få den ursprungliga upplevelsen.

4.1 Analys av de manliga karaktärerna i Toy Story

Toy Story utkom 1995 och är Pixars första animerade långfilm och även den första långfilmen 

som helt är gjord med datorgenererad grafik. Filmen är regisserad av John Lasseter som 

senare har gjort filmer som Ett småkryps liv31 och Bilar32. Filmen är en av de största och mest 

inflytelserika verken i den animerade filmens historia. Den är även en av de få Pixar-filmerna 

som fått uppföljare(Toy Story 2 från 1999 och Toy Story 3 från 2010). Jag analyserar flertalet 

män då filmen tyvärr knappt innehåller några kvinnor, men de som finns får utrymme.

Toy Story handlar om ett gäng leksaker med cowboy-dockan Woddy i spetsen, som bor hos 

den unga pojken Andy. När vi kastas in i handlingen ska familjen flytta in i en ny villa om en 

vecka. Ungefär samtidigt fyller också Andy år, så ett kalas hålls för Andy i det gamla huset 

innan de ska flytta. Leksakerna har samlats för att undersöka vad för nya leksaker han 

kommer få, och upptäcker till sist att han har fått en ”Buzz Lightyear Action Figure”. Buzz 

vet inte om att han är en leksak utan lever i illusionen att han faktiskt är en rymdjägare. En 

                                               
31 Släpptes 1998
32 .Släpptes 2006
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konflikt mellan Woddy och Buzz inleds då Woddy börjar förlora lite av sin auktoritet hos sina 

medleksaker och även sin betydelse för Andy, då Buzz är en mycket häftigare leksak enligt 

båda parterna. Av en händelse tappar Andy både Woddy och Buzz i närheten av ett pizzahak, 

och de båda får försöka kämpa att ta sig tillbaka hem innan familjen ska flytta. På sin resa får 

de till slut lov att komma överens med varandra, Buzz accepterar till sist att han är en leksak 

och en vänskap inleds. 

Woddy

33

Woddy som hånar Buzz Lightyear

Woody är en leksaksdocka som föreställer en klassisk cowboy eller sheriff. Han är längst av 

de leksakerna som är humanoida i sin kroppsform(speciellt viktigt är det att han är märkbart 

längre än Buzz) och är klädd i blåa jeans, stövlar, bälte, en ko-mönstrad väst, gul skjorta och 

såklart den stiltypiska cowboy-hatten. Till kroppstypen är Woody en slank och välformad 

man som utseendemässigt utstrålar auktoritet. Färgerna i hans kläder är både ”kalla” 

och ”varma”, då hans byxor är blåa(cold) men hans skjorta är gul(varm). Det är inga extrema 

färger så det är inget som egentligen utsänder några speciellt starka känslor associeringar.  

Det första vi får se av Woody är när Andy leker med honom och de andra leksakerna. Det är 

redan här tydligt att Woody är Andys favorit genom att han är huvudpersonen och hjälten i 

hans lek. Det första vi får höra honom säga är ”Reach for the sky”, dock genom hans 

inspelade röstfunktion, men det är ändå en stark första replik. Relationen till Andy, dennes 

kärlek och hans plats som den bästa leksaken är en av de absolut viktigaste sakerna för 

Woody. Låten som spelas under det inledande montaget, ”You’ve got a friend in me” av 

                                               
33 bild från disney.wikia.com
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Randy Newman bidrar till en känsla med sin mysiga melodi men även texten bidrar till att 

stärka relationen mellan Woody och Buzz. Refrängen upprepar ett antal gånger att ”you’ve 

got a friend in me”(eller som i den svenska ”du är min bäste vän”) vilket ger att vi förstår 

ännu tydligare vilken sorts stark relation Woody och Andy har och vad de betyder för 

varandra. Den här delen från sången bidrar starkast till den känslan:

”Some other folks might be a little bit smarter than I am

Bigger and stronger too

Maybe

But none of them will ever love you the way I do

It’s me and you

And as the years go by

Boy, our friendship will never die”34

Den här inledande scenen går också att använda som en bild för hur Woody är och ses även i 

leksakssamhället i början av filmen. I leksakssamhället som utgörs av Andys sovrum är det 

Woody som är den auktoritära rollen, den som talar när de har samling och den som antas

veta bäst om saker och ting. Just att han är en sheriff stärker den auktoritära rollen ännu ett 

snäpp. Tom Hanks(röstskådespelare) starka och självsäkra stämma stärker också detta. När 

leksakerna försöker undersöka vad Andy får i födelsedagspresent är det Woody som är 

ledaren och den som har kontakten med plastsoldaterna som är ute och undersöker. Han blir 

mer eller mindre deras general.

Woody är inledningsvis ett tydligt exempel på en ”alfahanne”, åtminstone finns strävan av att 

vilja bli sedd som en sådan. Under den inledande undersökningen av presenterna tappar 

leksakerna sin walkie talkie som de använder för att hålla kontakten med plastsoldaterna i 

golvet. När de andra leksakerna stressande försöker trycka i batterierna igen står Woody i 

bakgrunden och kommenterar hur de gör och tar till slut kommandot och fixar det själv när 

det inte går fort nog. Vi ser här alltså ett exempel på ”maskulin Ordergivning”35 Han har även 

bestämt på egen hand utan de andra leksakernas vetskap att alla ska ha en flyttkompis till den 

annalkande flytten och är dessutom väldigt självsäker på att ingen(och inte heller han) 

kommer att bli utbytt. På det viset är det tydligt att han inte bara vill styra och ställa, utan han 

bryr sig också om sina vänner och vill beskydda dem så att ingen försvinner under flytten och 

                                               
34 Randy Newman ”You’ve got a friend in me”/”Du är min bäste vän” 
35 se delen ”Genusforskning” om språkbruket 
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försöker också hålla stämningen lugn när det finns risk att det kan komma nya och häftigare 

leksaker.

Det är också intressant att det inte verkar som att de andra leksakerna bryr sig lika mycket om 

att bli lekta med lika mycket som Woody och ifrågasätter inte hans plats där förrän Buzz 

anländer. När väl Buzz har blivit lagd uppe på Andys säng utan att leksakerna ser vad han är 

för något fortsätter Woody att påpeka att det inte är någon fara att de ska bli utbytta. När de 

väl får se vilken häftig och modern leksak han är börjar Woody direkt försvara sin auktoritet

och påstår att Buzz inte är så speciell och säger att de ska välkomna honom så fixar allt sig. 

Alla andra leksaker börjar direkt jämföra Woody med Buzz kvaliteter, som t.ex. att Woody 

bara har ett snöre i ryggen som får honom att låta medan Buzz har vingar, laser och mer 

moderna ljudfunktioner. Egentligen är jämförelserna ganska självprovocerade då Woody

försöker klanka ner på Buzz för att inte han ska verka sämre och därmed blir det självklart för 

de andra leksakerna att ifrågasätta hans egenskaper. 

En scen som är väldigt viktig för att visa Woodys känslor och utveckling är montaget där det 

poängteras extremt mycket hur utbytt han blivit av både Andy och leksakerna. I början av 

montaget får vi se hur det var när Woody var favoritleksaken då Andy hade affischer och 

sängkläder med westerntema, men hur allt i rummet nu byts ut och blir i rymdtema. Sedan tar 

Andy fram Buzz och ”skjuter” Woody i ansiktet och smäller till honom med handen. Detta är 

en väldigt bra scen för att visa hur Woody känner sig i situationen.  Andy leker mer med Buzz 

än med Woody och leksakerna tar sig nu till rymdjägaren när de behöver stöd och tips. 

Woody låg tidigare jämnt på Andys säng och han poängterar tidigt att det är hans plats, men 

under montaget får vi se att han flyttas till en låda på golvet medan Buzz tar hans tidigare 

plats. En stark detalj i montaget är när Buzz visar Andys signering under skon som är skriven 

i tusch, medan Woodys är sliten och skriven med lätt utsuddbar krita. Under det här montaget 

är det också en sång som bidrar till vad som händer och för att vi ska förstå Woodys situation 

ännu tydligare. Låten ”Strange Things” av Randy Newman är en mer känsloladdad sång än 

den tidigare sången. Texten i låten beskriver nästan exakt hur Woody hade det och hur han 

har det nu och förstärker hela händelseförloppet under montaget:

“I was on top of the world livin high

It was right in my pocket

I was livin' the life
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Things were just the way they should be

When from out of the sky like a bomb comes some little punk in a rocket

Now all of a sudden some strange things are happenin' to me”36

Men när grannpojken Sid introduceras i filmen får Woody en chans att visa lite av sina 

auktoritetsegenskaper igen och förklarar för Buzz vem han är och gaskar upp sig en aning. I 

scenen när de får reda på att Andy ska få gå på Pizza Planet men bara får ta med sig en enda

leksak rinner det över i Woodys glas. Han är redo att göra allt för att bli den leksaken som får 

följa med, däribland ljuger Woody för Buzz för att sedan skada honom. Mr Potatohead får 

dock se vad Woody har gjort så han anklagar honom för förräderi men Woody fortsätter att

ljuga och påstår att han inte gjorde det med flit. Vid det här laget har vi verkligen förstått att 

Woodys viktigaste sak i livet är att vara nummer ett för leksakerna och Andy och att han gör 

vad som helst för att återfå platsen som ledare.  När de två rivalerna väl återser varandra i 

bilen på väg till pizzarestaurangen kommer de ifrån bilen på en bensinstation. Här blir Buzz 

desillusionerade verklighet för mycket för Woody och han börjar skrika åt honom och peka ut 

att denne verkligen är en leksak, ingen rymdjägare. När han märker att Buzz inte bryr sig 

fortsätter han ljuga för honom kring rymdjägarrollen och använder lögner för att få det han 

vill ha. Under tiden då de är inne på pizzahaket fortsätter Woody att ljuga. 

När de två ”vännerna” blir tillfångatagna av grannpojken Sid byts hans försök att verka 

auktoritär till att bli livrädd och faktiskt tar sig till Buzz för beskydd. Här är hans kroppsspråk

ombytt från det säkra och auktoritära till mer osäkert och klumpigt med stora steg och hafsiga 

rörelser. Vi får också en väldigt fördomsfull bild av honom då han dömer Sids deformerade 

leksaker utifrån deras utseende och antar att de är ett hot. Även här hånar han dock Buzz när 

han kommer med rymdjägarrelaterade förslag och när Buzz inser på att han faktiskt är en 

leksak bryr sig inte Woody om det till en början utan försöker fortsätta med problemet att ta 

sig ut. När de andra leksakerna ser Woody i fönstret så ljuger han för dem att Buzz är okej 

och bryr sig inte om att denne mår dåligt utan vill bara ta sig till sin frihet. 

Självisk är ett ord som beskriver Woodys personlighet i mångt och mycket. Till slut försöker 

han på ett ärligt vis förklara för Buzz att det är ännu bättre att vara ett barns leksak, för då 

behövs man, han erkänner också att han tycker att Buzz nästan är för cool och att han faktiskt 

är avundsjuk. Vid det här laget börjar utvecklingen till en bättre man och 

                                               
36 Randy Newman ”Strange Things”
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medmänniska(påbörjad förvandling till en betahane) bli påtaglig, då han faktiskt inte bara 

tänker på sitt eget liv utan också på Buzz. När de väl försöker fly tar han tag i situationen och 

tar ledarrollen igen(dock inte återfått respekten av de andra leksakerna) och 

beordrar(maskulint språk) Sids leksaker. Här börjar han också kunna samarbeta med både 

Buzz och de andra leksakerna. I den sista avslutande spänningsscenen när de ska ta sig upp på 

flyttbilen uppmuntrar Woody Buzz och de samarbetar för att båda ska klara sig. 

Woody är alltså till en början en typisk en alfahane som har som största mål att ses som en 

auktoritär ledarperson som ska ha kontroll över alla situationer och vara älskad, uppskattad 

och respekterad av alla i sin omgivning. Woody är dock ingen svärmorsdröm utan gör allt för 

att återuppta sin ledarroll när han förlorat den, som att ljuga för sina medmänniskor och skada 

andra. Det finns visserligen något i honom som inte bara vill vara uppskattad och ledare utan 

också något som vill beskydda sina kamrater, men till största del handlar han genom egoism. 

Han är också väldigt tydlig med att försvara denna plats gentemot den nyanlända Buzz vilket 

direkt gör honom mindre perfekt. Mot slutet av filmen börjar han dock utvecklas och kan 

erkänna att han faktiskt är avundsjuk på Buzz och börjar se ner på sig själv, men till slut 

börjar han acceptera sitt nya mer beta-lika jag där han får vara ledare tillsammans med Buzz. 

Han lär sig att acceptera Buzz som person och han lär sig att samarbeta och inte bara tänka på 

sin egen vinning. Han fortsätter vara en alfahane, men en bättre sådan. 

Buzz

Buzz symboliserar något modernare än Woodys utseende med sina vita och rena ytor. Massor 

med knappar och text pryder hans kropp. Hans bröstkorg är överdrivet stort och likaså hans 

bastanta haka. Han är prydd i färgerna ljusgrönt, vitt, lila och andra mindre inslag som röd. 

Dock är Buzz märkbart kortare än Woody. Även namnet sänder ut moderna och radikalare 
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signaler än Woodys. Buzz röst(Tim Allen) är väldigt manlig och auktoritär och uttrycker 

självsäkerhet.

När Buzz anländer till leksakssamhället är han hundraprocentigt säker på att han är en 

rymdjägare som besöker en oupptäckt planet, ingen leksak. Till en början ser han 

leksakerna(som han inte ser som leksaker) som ett hot men blir tidigt vän med dem. Dock 

lever han långt in i filmen kvar i illusionen att han faktiskt är en rymdjägare. I den första 

introduktionen förolämpar och ifrågasätter Woody honom men Buzz ignorerar hans gliringar. 

Alla andra ser honom som ett häftigt och intressant tillskott till samhället och blir genast 

leksakernas nya ledare. För att övertyga Woody att han faktiskt kan flyga med sina vingar 

kastar han sig ut genom rummet och glider genom dess interiörer på ett vackert vis. När han 

landar svarar han på Woodys förolämpning att han inte skulle kunna med ett 

självsäkert ”Can!” och pekar honom i ansiktet. När föreställningen är slut säger Bo Peep(som 

är Woodys love interest) ”i found my moving body”, vilket styrker ännu mer på Woodys 

degradering medan Buzz är höjd till skyarna(to infinity and beyond!). 

I montaget som diskuterades i analysen av Woody får vi se hur Buzz får mer plats i Andys 

och leksakernas liv. De andra leksakerna tar sig till Buzz för hjälp och rådgivningen och har 

honom som inspiration. Han får sova med Andy och han blir hans nya favoritleksak. För Buzz 

är dock inte det något som han värderar högt, i vilket fall vet han inte vad det är han får. Buzz 

absoluta mål är att ta sig tillbaka till sin rymdbas. Även fast han är extremt uppskattad av både 

invånarna och sin ägare så vill han därifrån mest av allt. På ett vis är han lika som Woody 

egoistisk och bryr sig bara om sin hemfärd. 

När Woody försöker röja honom ur vägen blir han hämndlysten och kastar sig ut ur huset för 

att få tag i honom för uppgörelse. Han gör ett ”leap of faith” ut genom fönstret då han faktiskt 

tror att han är på en okänd planet. På ett vis är han samtidigt väldigt naiv då han tror på 

varenda lögn som Woody kastar honom i ansiktet. Han ifrågasätter aldrig utan gör bara som 

han säger. När han väl konfronteras med sin ”fiende” lurar han honom genom att säga att 

hämnd inte är rätt på hans planet, men säger sedan att det faktiskt inte är hans planet. Han ger 

Woody en falsk förhoppning om att han faktiskt ska tro att det inte var hans fel, men 

attackerar honom med våld till slut. När de lämnas på bensinstationen håller Buzz ett 

genomgående lugn kvar(till skillnad från Woody) och försöker komma på en lösning. När 

Woody på allvar försöker säga till honom att han är en leksak och inget annat tittar han bara 
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ointresserat tillbaka och förolämpar hans aggressiva beteende. Även nu när Woody för någon 

minut sedan aggressivt påstått att han inte är någon rymdjägare så går han återigen på hans

lögner. När de båda har blivit tillfångatagna av grannpojken Sid behåller han ett professionellt 

lugnt till en början. Här ger han dessutom Woody en komplimang för första gången. När de 

har blivit ”torterade” av Sids leksaker är han stolt över att Woody inte talade ut för dem. 

Den stora och viktigaste förändringen hos Buzz är när han råkar titta på en reklamfilm som 

handlar om Buzz Lightyear actionfiguren. Reklamen säger ”not a flying toy” och han 

upptäcker på en lucka hos sig själv där det står ”made in taiwan”. Han är ingen rymdjägare 

som kan flyga med sina vingar och han är tillverkad istället för att komma från en rymdbas. 

Till en början förstår han sin dumhet och tänker på tillbaka till när Woody säger att han inte 

kan flyga och att han är en leksak. Hans envishet gör dock att han inte vill tro det, så han 

prövar att flyga ut genom fönstret men klarar det inte. I hoppet ropar han sitt ”too infinity and 

beyond!” men denna självsäkra fras hjälper inte. Under denna scen spelas en sång som 

heter ”I will go sailing no more” av Randy Newman som likt de andra låtarna i filmen är bra 

på att förstärka scenens poäng. 

“Out among the stars I sail

Way beyond the moon

In my silver ship I sail

A dream that ended too soon

Now I know exactly who I am

And what I'm here for

And I will go sailing no more”37

I sångens sista del ser vi att han ligger utslagen på marken för att till slut i en sista gest ge upp. 

När vi återser Buzz efter att han blivit upphittad av Sids syster sitter han vid ett leksakstebord 

tillsammans med massa gulliga mjukisdjur, klädd i en rosa klänning och hatt. När Woody 

försöker tala till honom är han än mer desillusionerad och har tagit sig an rollen som Miss 

Nesbit. Det känns som att det är ett försök att flytta bort sanningen, men till slut börjar han 

inse att ”allt är borta” och börjar se ner på sig själv och påstår att Woody har haft rätt hela 

tiden. Erkänner att han är deprimerad. Hans stolthet är förlorad. Dock har han fortfarande gett 

upp och bryr sig inte om att han har en fyrverkeripjäs fastsatt på ryggen. Men när Woody 

börjar förklara för honom att det är mer värt att vara en leksak än en rymdjägare börjar han 
                                               
37 Randy Newman ”I will go sailing no more”
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inse fakta och accepterar sitt öde och hjälper Woody så att de kan samarbeta. Han sväljer till 

sist sin stolthet. Under hela flyktscenen och försöket att ta sig upp på flyttbilen är det Buzz 

som tar kampen störst och ger inte upp. Tidigare var ”falla med still” en förolämpning från 

Woody, men förvandlas till Buzz egna acceptans när de faller mot marken. Han tar istället 

rollen som samarbetsledare med Woody för leksakssamhället och inser att han funnit en ny 

och viktig vän. Det sista vi får se av Buzz är när det är julafton och han är nervös att bli utbytt, 

precis som Woody blev. Han har till slut accepterat sin situation på allvar. 

Buzz är också en typ av alfahanne men inte riktigt på samma vis som Woody. I filmens första 

halva innan han får tydligt bevis på att han är en leksak så är han medveten om att han är en 

auktoritär rymdjägare som folk i vanligtvis(i hans fantasi?) ser upp till och därmed behöver 

han inte oroa sig. Dessutom hyllar och respekterar de andra leksakerna honom extremt och ser 

upp till honom. Även Buzz är en egoistisk huvudperson, då han som största önskan vill ta sig 

ifrån ”planeten” och komma hem till sin bas. Buzz är dock inte lika öppen att göra vad som 

helst(som Woody) och ljuger t.ex. inte för att få vad han vill ha(förutom att han ljuger för sig 

själv under filmens gång). För Buzz blir det istället att acceptera vem han egentligen är och 

den situationen han är i. Han finner också att den verklighet som finns är något värdefullt med 

omgivande vänner och betydelsen och glädjen han ger åt Andy. Även han utvecklas till en 

mer beta-lik man. 

Andra manliga karaktärer

I Toy Story kretsar handlingen extremt kring de båda två huvudpersonerna Woody och Buzz, 

men det finns några andra som också är värda att nämna i analysen. Till att börja med vill jag 

analysera pojken Andy. Andy är en ung pojke som visuellt sätt inte har några utmärkande 

drag utan helt enkelt bara ska vara husets pojke och ägaren till leksakerna. I ett 

genusperspektiv är han relativt ”manlig” då hans favoritleksaker är en stereotypisk 

westernhjälte och likdels science fiction-actionfigur. Resten av leksakerna är typiska som en 

dinosaurie, plastsoldater, en hund och andra ”häftiga” leksaker. Den enda tydligt kvinnliga 

leksaken han har är Bo Peep(som jag kommer till). Den andra ”verkliga” pojken i filmen är än 

mer stereotypisk. Sid är en typisk bråkstake som har en förkärlek för fyrverkerier, häftiga 

leksaker och att reta sin lillasyster. På sin tröja har en han dödskalle och hans rum är även 

prytt med andra hårda saker. Han åker dessutom skateboard och har en aggressiv hund. Han är 

mer eller mindre raka motsatsen till den ofarlige lille pojken Andy. Andy tar hand om sina 

leksaker med vördnad medan Sid mest av allt gillar att förstöra dem och sätta ihop dem med 

fel delar. 
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I leksaksensemblen har vi Mr Potato-head bland andra. Mr Potato-head är en potatis med 

händer och fötter, hatt, stor näsa och mustasch. Han symboliserar något väldigt manligt med 

hatten och mustaschen, dessutom är hans personlighet mansgrisig. I den inledande lekscenen 

är han boven i berättelsen och när han de funderar kring vilka leksaker Andy ska få i 

födelsedagspresent säger han ivrigt ”Mrs Potato-head, Mrs Potato-head, Mrs Potato-head” 

med hållna tummar. När en leksak tittar på honom menande säger han bara ”What? A man 

can’t dream?”. Han är också väldigt ivrig att berätta när han har sett saker, som när han har 

sett vad Woody gjort mot Buzz. Han är verkligen i fronten av de som inte längre respekterar 

Woody efter sveket och låter honom knappt försvara sig. Han blir aldrig övertygad(förrän i 

slutet) och gör allt för att han ska få det han förtjänar.

En annan karaktär är den ”skräckinjagande” T-rexen Rex. Rex är kanske ser farlig ut(vilket 

dinosaurier oftast gör), men i själva verket är han en tveksam och feg kille som knappt kan få 

fram ett vrål. Han är en väldig kontrast mot huvudpersonerna Woody och Buzz vilket 

förstärks när han flera gånger ber om råd av de båda. 

Som slutsats vill jag återigen säga att filmen kretsar väldigt mycket kring de båda 

huvudpersonerna, då de andra får inte särskilt mycket utrymme att utvecklas eller uttrycka sig.

4.2 Analys av de kvinnliga karaktärerna i Toy Story

Bo Peep

Bo-Peep är en kvinnlig fåraherde med rosa klänning, huckle, blå stav i hand och gult hår. Hon 

har en väldigt feminin röst och gör inte så mycket under filmens gång. Hon är nästan den enda 

kvinnliga karaktären i filmen, åtminstone den enda som har en relativt stor roll. 

Bo Peep introduceras i den inledande lekscenen och är ”ungmön i nöd” i dramat som blir 

räddad av hjälten Woody. Redan här får vi se att hon inte är någon speciellt stark kvinnoroll i 
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filmen, utan mer bara en kvinna för sakens skull. Nästa gång vi får se henne är innan 

leksakerna ska ha möte, så drar hon till sig Woody med sin stav för att tacka honom för 

räddningen. Det hon säger sig börjar bli lite mindre barnvänligt och sätter en konstig stämpel 

på henne eftersom hon har en viktigare roll senare: ”What do you say i get someone else to 

watch the sheep tonight?”. Så här långt in i filmen har hon ingen annan roll än att vara en 

närvarande ”love interest” till huvudpersonen Woody. Hon är en sexuell figur som visar på att 

Woody är eftertraktad. När Buzz anländer och visat vad han går för säger hon ”i found my 

moving buddy”, som att hon ser hans förmågor och glömmer Woody för en kort stund. Det är 

när Woody börjar falla över moralens kant och alla börjar tycka illa om honom som Bo Peep 

visar sin lite mer utvecklade och djupare sida. Medan de andra(speciellt Potato-head) 

smutskastar och trycker undan Woody så bryr sig hon om honom och oroar sig. Hon förstår 

hans situation och tycker synd om honom istället för att kasta honom åt sidan som alla andra 

gör. Efter montagescenen där allt förändras för Woody konfronterar hon honom och säger att 

Andy visserligen är exalterad kring Buzz för tillfället, men att han alltid kommer ha en plats i 

hans hjärta. Till skillnad från alla andra så tar hon upp problemet på ett moget och vänligt vis. 

Även när alla konfronterar Woody efter att han anfallit Buzz så försöker hon lugna ner dem. 

När leksakerna upptäcker att även Woody är borta så stannar hon och Slinky sist i fönstret och 

oroar sig. ”Slink, i hope he is okay”. Senare upptäcker leksakerna att de båda 

huvudpersonerna är tillfångatagna av grannpojken så blir Bo Peep(tillsammans med några 

andra leksaker) överlycklig över att se honom. Potato-head försöker få dem att inte hjälpa 

honom, men Bo Peep är villig att förlåta honom(eller åtminstone få förklara sig). Dock när de 

ser att han håller i Buzz amputerade arm så skriker hon till och drar ifrån fönstret tillsammans 

med de andra leksakerna. På julafton i filmens slutscen tar hon tag i Woody och kysser honom 

frenetiskt. Hon har moget förlåtit Woody eftersom hon förstår hans motiv. 

Bo Peep är en relativt stark kvinna då hon tänker igenom situationen istället för att förkasta 

Woody direkt och försvarar honom. Hon ser på situationen på ett nyktert och genomtänkt vis. 

Dock är hennes roll inte mycket mer än en närvarande kvinna och Woodys kärleksintresse. 

Andra kvinnliga karaktärer i Toy Story

Toy Story innehåller egentligen inte särskilt många kvinnliga karaktärer. Den största rollen är 

nyss nämnda Bo Peep som inte heller har världens största roll. De två andra nämnvärda som 

finns är Andys mamma och Sids lillasyster. 



24

Det absolut tydligaste med Andys mamma är att vi aldrig får se hennes ansikte, utan vi ser 

enbart hennes kropp därunder, för det mesta från leksakernas perspektiv. Det vi vet om henne 

kring genom framställningen är att det inte finns någon man närvarande. Som mor är hon en 

väldigt vänlig och snäll omhändertagerska som fullt stödjer sin sons inlevelsefulla lek med 

leksakerna. Hon kommer också med smarta lösningar som att ha Andys födelsedagsfest innan 

flytten och hon ber honom att ta en annan leksak när Buzz är försvunnen. Dessutom är hon 

positiv och uppmuntrar Andy genom att säga att Buzz och Woody finns någonstans. En bra 

mammabild. 

Sids lillasyster Hannah är i jämförelse med Sid och Andy väldigt lika dem, i den aspekten att 

hon är en stereotypisk karaktär. Hannah leker med dockor och dramatiserar te-partyn med 

dem. När Sid snor en av hennes dockor så blir hon arg och skriker på mamma, men hon gör 

inget mer än det. En stark sida vi får se av henne är när Sid är livrädd efter att leksakerna i 

trädgården har fått liv, så använder hon sin docka som ett vapen för att retas tillbaka mot sin 

onde bror. Visserligen är hon en kanske sjuårig flicka, så det är svårt att prata om genus och 

vad som är avvikande. 

Sammanfattning

Toy Story är en film som kretsar väldigt mycket kring en manlig relation, så det är inte 

konstigt att det kvinnliga könet hamnar en aning åt sidan. Woody och Buzz är dessutom väl 

utvecklade och djupa personligheter som visar på en bred bild av det manliga könet, så på det 

viset har de lyckats relativt bra med en intressant genusbild. Den mest centrala kvinnliga 

karaktären är den största karaktären av alla biroller(av leksakerna) och får en mest utvecklad 

personlighet. Visserligen är hon mest bara huvudpersonens kärleksintresse, men hon har 

också större egenskaper som gör att hon inte blir en typisk stereotypisk feminin karaktär. 

En ursäkt till att de inte har en bredare samling kvinnliga karaktärer kan vara för att det är 

Pixars första film, så poängen med filmen var inte att försöka få fram en rättvis genusbild. 

Dessutom handlar filmen om en pojke och hans leksaker, så därmed är det inte konstigt att 

han har mer maskulina leksaker. Om filmen hade gjorts i nuläget hade det nog presenterats en  

intressantare och bredare bild(se bara på Toy Story 2 med Jessie och Mrs Potato Head eller 

Toy Story 3 som har en bredare ensemble med karaktärer).  Berättelsen som de ville berätta är 

den om Woody och Buzz, så utrymme för så mycket annat finns inte.
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Just som en berättelse om två män är det en i högsta grad bra film som utforskar dessa två 

karaktärers skilda kamper mot sig själva och deras identitet. 38

4.3 Analys av de manliga karaktärerna i Superhjältarna

Superhjältarna(eller The Incredibles) är en film från 2004 och är Pixars sjätte animerade 

långfilm. Filmen är regisserad och skriven av Brad Bird som tidigare skrivit filmen Järnjätten 

från 1999 och senare gjort Råttatouile å Pixars vägnar. 

I filmens början får vi träffa Mr Incredible(egentligen heter han Bob) under sina glansdagar 

som superhjälte då han var älskad av alla och trivdes fantastiskt med sitt yrke. Samma dag 

som han ska gifta sig med superhjälten Elastigirl så träffar han på ett ungt och mycket 

hängivet fan som kallar sig Incrediboy, som mest av allt vill bli Incredibles medhjälpare. Han 

avvisar honom fort och går vidare. En tid senare under ett räddningsuppdrag träffar han på 

Incrediboy igen som inte vill ge sig, men Mr Incredible stannar vid sin sak. Detta leder till 

problem som leder till att Mr Incredible anses vara mindre pålitlig. Pågrund av detta sätter 

regeringen upp en lag så att superhjältar måste sluta med sitt ämbete. Femton år senare har Mr 

Incredible familj och ett trist kontorsjobb. Han trivs inte alls i sin situation, men hittar en 

möjlighet att komma tillbaka till superhjälteyrket, dock bakom ryggen på sin familj. Personen 

som anlitat honom visar sig vara den hämndlystne Incrediboy som nu kallar sig för Syndrome. 

Mr Incredible hamnar i knipa och familjen får reda på det och far iväg på ett 

räddningsuppdrag. Tillsammans lär de sig att fungera som en familj och besegrar till slut den 

missförstådde Syndrome. 

                                               
38 för mer diskussion, se slutsatsen i slutet av uppsatsen
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Bob/Mr Incredible

39

Mr Incredible är trött på sitt trista vanliga liv

När vi för första gången stöter på Mr Incredible är han i sina glansdagar. Han har en 

välsvarvad kropp klädd i en blå tight åtsittande superhjältedräkt, bred maskulin haka och 

panna och ett väldigt självsäkert uppsåt. Dessutom har han en klassisk stark maskulin 

mansröst. När vi möter honom femton år senare är han bredare på alla platser i kroppen, klädd 

i en trist vit skjorta med uppkavlade armar, tovigt bleknande blont hår och ett tristessfyllt 

ansikte. I både tidsåldrarna har ett väldigt maskulint utseende, men på två olika vis. Den första 

är en typisk ”average-man”/vardagshjälte med klassiska hjältedrag, medan den andra är en 

typisk avdankad familjefar. 

När vi möter honom för första gången är han som sagt i sina bästa dagar då har sågs upp som 

en stor hjälte i staden. Han har blivit utnämnd till ”Super Hero of the year”, får göra det han 

gillar mest och ska precis gifta sig. I en av de absolut första scenerna är det tv-intervjuer där 

Mr Incredible blir intervjuad och redan där säger han att han faktiskt skulle vilja slå sig ner, 

gifta sig och skaffa familj, även om superhjältelivet är det han brinner för. Det är dock väldigt 

tydligt att superhjältelivet är mycket viktigt för honom, då han under scenerna innan bröllopet 

gör en massa hjälterelaterade handlingar på vägen dit(som att rädda en kattunge och stoppa 

skurkar). Det är en stor del av hans manlighet och gör honom till en ”alfahane”. En extremt 

viktig scen för karaktären är när han träffar på Incrediboy. Incrediboy är ett väldigt stort fan 

av Mr Incredible och när han säger att han vill bli hans medhjälpare så svarar vår hjälte att det 

                                               
39 bild från http://1.bp.blogspot.com/_f3SZ5Tu916o/R1AZD-DbpKI/AAAAAAAAC9A/yaSNlGx5_Dc/s1600-
R/incredibles_32.jpg
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räcker med fanmejl och sådant men att det här är att gå för långt. ”I’ve been nice, i’ve stood 

for photos, sent after scrap of paper you’ve pushed to me but this is too much”. Scenen slutar 

med att vår hjälte kastar ut det påfrestande fanet ut ur bilen. Han ignorerar sitt största fan och 

tänker därmed väldigt mycket på sig själv. Han vill inte ha att göra med sina beundrare när de 

kommer på nära håll. Nästa scen då Incrediboy är med är ännu viktigare för att styrka på vem 

Mr Incredible är. I scenen kommer Incrediboy till ”undsättning” när Mr Incredible håller på 

att stoppa skurken Bon Voyage. Incredible lyssnar knappt på vad han har att säga utan säger 

till slut ”fly home Buddy, i work alone”. För Incredible är det mycket viktigt att visa att han 

jobbar ensam och att han inte behöver någon annan för att få jobbet gjort(vilket är tydligt även 

senare i filmen). Visserligen gifter han sig men enligt nämnda scen så samarbetar han ändå 

inte med Elastigirl utan jobbar fortfarande ensam när han är superhjälte. När Incrediboy flyger 

iväg med bomben på sin kropp bryr han sig dock om hans liv(vem skulle inte försöka rädda 

en ung pojke?). Detta leder dock till att han hamnar i knipa och att superhjältar inte längre får 

finnas i samhället. 

När vi möter Mr Incredible femton år senare är han inte samma manliga och självsäkra person 

längre utan jobbar på ett vanligt trist kontorsjobb på en försäkringsfirma och har skaffat familj 

med tre barn. Han är fortfarande en väldigt manlig person men på ett helt annat vis. 

Utseendemässigt har han blivit bredare och nästan överviktig, hans hår är gråare och hans ser 

allmänt risigare ut. Istället för att vara en maskulin hjälte är han istället en stereotypiskt 

ganska dålig familjefar som är trätt på sin situation. Även fast han inte är någon hjälte längre 

så är han fortfarande på folkets sida, vilket vi får se när han ger försäkringstips till en gammal 

dam även fast han inte får det för sin chef. När han är hemma lyssnar han knappt på sin fru, de 

bråkar och han har ingen hälsosam relation med sina barn. Medan Elastigirl/Helen tar ansvar 

för situationen med familjelivet så verkar Mr Incredible helst vilja ta sig tillbaka till tiden då 

han kunde fokusera på superhjältelivet. Det är intressant att han säger i intervjuscenen att han 

skulle vilja slå sig ner och skaffa familj, men när han väl får det så trivs han inte och saknar 

sitt gamla liv. Han är också väldigt stereotypiskt manlig då han finner lugn hos sin gode vän 

Frozone. Med honom kan han fly familjelivet och gå tillbaka till superhjältedagarna. Det 

framgår av deras konversation att de under en tid har gjort superhjältedåd under täckmantel en 

längre tid. Detta gör han för att få en glimt av sin svunna tid och är det enda han brinner för. 

På den tiden kunde han känna sig som en stark och ensamstående man. Till slut brister det för 

Bob då han bryter ihop på jobbet och gör allt mot vad han får. Han kan inte kontrollera sin 

superstyrka och det blir bråk hemma. Även med Helen diskuterar han om att ”the glory days” 

var viktiga för honom, men hon försöker få honom att förstå att tiden med familjen nu är det 
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viktiga i nuläget. För att Bob ska bli en bättre sorts alfahane så måste han acceptera sin 

livssituation, få kontroll över sitt liv och skapa ordning i familjelivet. Problemet är att han inte 

förrän i slutdelen av filmen börjar förstå vikten av nuet, istället för dåtiden. 

Dock får Bob en chans att känna sig kapabel igen(något som är väldigt viktigt för alfahannen) 

när han får en chans att bli superhjälte igen. Eftersom han förlorat sitt jobb gör han det dels 

för pengarna som han är lovad(han gör det alltså för att försörja familjen) men också för att få 

komma tillbaka till sin forna glans. Här börjar han ljuga för familjen och tar precis som 

tidigare tag i problemet på egen hand utan stöd från Helen. Samtidigt blir han en bättre 

förälder och man för Helen, men problemen finns fortfarande kvar. Han har fortfarande inte 

uppnått sin maximala bättre alfahanne-status. Visuellt sätt kan man också säga att han blir en 

ny man, då han får en ny och fräsch superhjältedräkt. Hans övervikt lyser dock igenom och 

visar på att han inte alls är uppe i sin forna glans. 

Det är när familjen väl blir återförenade som han börjar utvecklas till en bättre man. Han blir 

överlycklig när han får höra att hans familj har överlevt och han erkänner för Helen att han 

har varit en dålig far. Han erkänner också att han ljugit för att han inte ville att de skulle oroa 

sig. Återigen handlar det om viljan att ta saker i egna händer för att visa att han är en kapabel 

man. Det visar sig också när de ska ta sig in i filmens sista strid då han vill ta tag i det själv 

igen. ”I have to do this alone”. Han vill göra det för att skydda Helen, men genom det säger 

han indirekt att hon inte är kapabel. Det är när han väl inser hur viktig familjen är och hur 

viktig han är för dem som han blir en bättre man på riktigt. ”You’ve been my greatest 

adventure” symboliserar hans insikt som gör att han kommer närmare en betahane och 

kommer bort från alfahanestatusen. 

Som sammanfattning är Bob/Mr Incredible till en början en väldigt självsäker och självgående 

man som trivs med sitt liv. Här är han en typisk klassisk manlig hjälte. Dock är han samtidigt 

väldigt egoistisk och försöker trycka undan alla Incrediboys försök till att synas och bryr sig 

inte om den lille pojkens känslor. När vi förflyttar oss femton år senare är han istället en 

annan stereotypisk man; den livströtta familjefadern. Här ser han tillbaka till den forna tiden 

och ser inte det vackra han har framför sig som är minst lika viktigt. Här blir han lycklig och 

en någorlunda bättre man när han får leva i illusionen av att vara tillbaka som superhjälte. Han 

har dock fortfarande inte accepterat familjelivet riktigt än och är inte en ärlig man mot sin 

omgivning eller sig själv. Den slutgiltiga förvandlingen sker när han till slut till fulla 

accepterar sitt familjeliv och finner kompromissar för att få en så god situation som möjligt.  
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Incrediboy/Syndrome

40

När vi först stöter ihop med Buddy som hans riktiga namn lyder är han en väldigt ung pojke 

som ser extremt mycket upp till den store superhjälten Mr Incredible. Utseendemässigt är han 

då en vanlig pojke med stor mun och stora tänder som försöker se ut så mycket som Mr 

Incredible som är möjligt med hjälp av frisyr och kläder. Senare i filmen när han blivit 

bortkastad av Mr Incredible och vigt sitt liv åt att visa att han kan på egen hand har han 

skaffat sig ett mer unikt utseende. Rött långt stylat hår och en svart dräkt med mantel. 

Som Incrediboy är han en typisk pojke som ser extremt mycket upp till sin stora idol Mr 

Incredible. Möjligtvis har han ingen far och försöker få uppmärksamhet av den största 

mannen i hans liv, men det kan också helt enkelt bero på att han ser upp till honom. 

Incrediboy ser så mycket upp till honom att han skickar brev via fanklubben och följer Mr 

Incredibles bravader så mycket han kan. Till slut blir det så stort att han söker upp honom och 

vill bli hans sidekick. Precis som Mr Incredible själv så vill Buddy visa vad han är kapabel till. 

När Incredible försöker komma på hans riktiga namn blir han bara arg och säger bestämt ”my 

name is Incrediboy!”. Han säger också att han inte behöver någon träning utan att han känner 

till exakt hur Incredible är med hans stridstekniker och ”catchphrases”. Han vill visa på sin 

kapabelhet och vill få uppmärksamhet av ”mannen i hans liv”. Dock blir han avvisad och 

början till den nya utformningen tar fart. Nästa scen han dyker upp i är när Mr Incredible 

försöker stoppa skurken Bon Voyage. Han har inte gett upp och fortsätter att försöka visa sin 

kapabelhet genom att visa sina raketskor som han ivrigt berättar att han faktiskt gjort dem 

själv. Han försöker också argumentera för att han visst kan vara hans sidekick även fast han 
                                               
40 bild från http://scifimafia.com/wp-content/uploads/2011/04/The-Incredibles-Syndrome-wide-560x282.jpg
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inte har några superkrafter. Buddy säger att Mr Incredible alltid säger att man ska vara ärlig 

mot sig själv men inte mot vilken del av en själv, men att han nu vet vem han är: Mr 

Incredibles sidekick. Buddys visserligen maniska fixering vid Mr Incredible är hans drivkraft, 

han vill verkligen vara en superhjälte. Det är någon sorts Oidiopus-komplex då han ser 

extremt mycket upp till den här fadersfiguren, men han får ingen som helst acceptans av 

honom och sedan tar honom till sin antagonist. Detta formar hans senare jag. 

Femton år senare har han börjat kalla sig Syndrome och blivit en superskurk. Han har skaffat 

sig en bas på en ö och kommit på massa uppfinningar(och byggt vapen och sålt, därmed har 

han råd). Det här kan vara en reaktion på att han blev avvisad av Mr Incredible och vill visa 

att han kan själv. Maktbegär. Dessutom har han vigt sitt liv åt att utrota alla tidigare 

superhjältar och då speciellt sin svikare Mr Incredible. Han försöker visa för Incredible att han 

har blivit bättre än honom och vill hämnas. Även Syndrome är egoistisk och vill bara visa att 

han är bättre och finner hämnd och mord som den bästa lösningen. Vad han ska få ut av det 

förutom av en kort känsla av makt. En del av honom är också att han får maktkänsla av att 

styra över sin kvinnliga medhjälpare Mirage, som han dessutom försöker förföra(utan så pass 

mycket resultat). Han försöker också som sista försök få Mr Incredible att samarbeta, men 

misslyckas även där. 

I filmens klimax försöker han bli en respekterad superhjälte precis som Mr Incredible var, 

genom att sända ut robotar i staden och sedan besegra dem själv. Här försöker han bli 

respekterad av hela samhället istället för enbart sin idol(som han återigen har blivit avvisad 

av). När även det misslyckas så går han tillbaka till planen att försöka döda sin tidigare idol 

och även hans familj. Det finns egentligen inget riktigt mål hos honom utan av vill bara göra 

något som kan sätta spår. Han har inget samvete utan gör allt för att bli den största skurken 

och skyller egentligen allt på Mr Incredible, men tar inget ansvar själv. Till slut tar detta 

maktbegär honom själv till döden. 

Syndrome är ett väldigt manligt fan när han är ung som ser upp till sin hjälte till extrema 

gränser. Småpojkar tenderar att bli fixerade vid hjältar mer än flickor. Dessa extrema 

tendenser tar han även med sig i sitt äldre jag när han tar hela vägen för att hämnas. Dessutom 

kan det som tidigare sagt vara ett faderskomplex som styr honom, då han antingen aldrig haft 

en far eller fått för lite uppmärksamhet av sin far. Därför söker han sig till sin hjälte efter 

uppmärksamhet och kärlek. Han är också känslolös och bryr sig inte om andras liv det minsta, 
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utan bara om sin egen existens. Till slut leder till döden. Ingen utveckling eller resultat på 

honom. 

Dash

41

Dash är Helens och Bobs son och har superkraften att kunna springa snabbt. Dash ser mycket 

ut som sin far med blont hår och en slank pojkkropp(Mr Incredible var slank och välformad 

tidigare). En klassisk pojke helt enkelt. 

Dash är en typisk pojke för sin ålder med kaxiga, trotsiga och hyperaktiva(även symboliskt då 

hans superkrafter är att han kan springa snabbt också) tendenser. Dash vill mest av allt få 

utnyttja sina krafter i t.ex. sport, men får inte av sina föräldrar(speciellt inte för Helen). 

Eftersom han inte får så tar han ut sin frustration i skolan och busar med lärarna med hjälp av 

sina superkrafter.   Han är dessutom retsam mot sin syster, Violet.  I slutändan lär han sig att 

respektera och uppskatta sin syster genom att se vad hon är kapabel till, även pågrund av att 

han börjar växa upp. Han bryr sig också väldigt mycket om resten av familjen. I slutändan får 

han pröva på att idrotta, men måste lära sig att begränsa sina krafter. 

                                               
41 bild från http://media.tumblr.com/tumblr_la9ruiWg0z1qbn7ob.png
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4.4 Analys av de kvinnliga karaktärerna i Superhjältarna

Helen/Elastigirl

Helen är Bobs fru. Till skillnad från Bob så är hon fortfarande lika slank och vacker femton år 

efter giftermålet. Hon har en skapligt lång figur och har mörkt kort hår. Hennes superkraft är 

att hon kan dra ut sina kroppsdelar som gummi(därmed superhjältenamnet Elastigirl). 

Första gången vi ser Helen är i ett liknande intervjuinslag som med Mr Incredible. Det 

intressanta här är att hon säger att hon inte skulle kunna tänka sig familjelivet, när det sen i 

verkligheten är hon som tar det på allvar. I de första scenerna femton år innan filmens 

huvudhandling är hon inte med särskilt mycket(då filmen mest kretsar kring Mr Incredible),

men redan där visar hon tendenser på sitt ansvarsfulla jag. Under bröllopet blir hon arg på 

Bob för att han är sen och säger också att han måste bli mer än Mr Incredible om de ska 

skaffa familj. Hon förstår allvaret direkt. Femton år senare får vi se hennes ansvarfulla 

moderssida ännu mer, då hon är tillsammans med Dash för ett snack med rektorn. Efter 

samtalet diskuterar hon med sin son i bilen om hur viktigt det är att de begränsar sina krafter 

för familjens bästa(då det är olagligt och hon vill ha kvar sitt civila lugna liv). Hennes 

viktigaste mål är att familjen ska få ett så ”vanligt” och säkert liv som möjligt, även om det 

betyder att hon måste begränsa sina barn. Hon är en bra modersfigur som visar på ansvar och 

bryr sig, men hon kanske är lite väl beskyddande. Medan Bob tycker att man ska vara stolt 

över sina krafter och ger komplimanger till Dash om sina egenskaper så vill hon helst att man 

inte ska prata om det. Det är nästan så att hon försöker vara en så vanlig mamma som möjligt, 

med de typiska replikerna vid matbordet som ”skrik inte vid matbordet” och frågor som ”hur 

var skolan idag?”. Samtidigt försöker hon vara en typisk hemmafru också som lagar mat, tar 

hand om barnen till största del och att hålla koll på mannen i huset. Hon begränsar härmed sig 

själv till att bli en stereotypisk hemmafru, när hon egentligen är kapabel till mer(vilket vi får 

se under filmens gång). För henne är det helt fel att Bob försöker återuppliva ”the glory days”, 

då hon tycker att tiden nu är viktigare än de fina dagarna som var. 
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När hon börjar ana att Bob har något i görningarna anar hon först att han har någon bakom 

hennes rygg, men när det visar sig att han är i fara så drar hon iväg direkt för att hjälpa honom. 

Egentligen vill hon inte ha med barnen, då hon är överbeskyddande, men när de väl följer 

med ändå försöker hon ta tag i situationen så gott hon kan genom att ge dem stöttande ord och 

tips. Först blir hon arg på ett typiskt modersvis och ifrågasätter dem men sedan fångar hon 

upp situationen. När hon får höra vem som är barnvakt åt deras yngsta son är hon ärlig mot 

henne och säger att hon inte är bekväm i det, men hon måste acceptera. Här visar hon också 

på en mer vanligt maskulin egenskap, att kunna manövrera ett flygplan. Det är nu vi börjar få 

se att hon kan mer än att vara en duktig moder. När de väl kommer till ön visar hon på 

skickliga spionegenskaper och blir den som räddar sin man(istället för det 

klassiska ”prinsessan i nöd”). När hon och Bob återförenas är hon också väldigt förnuftigt

cynisk till skillnad från honom som försöker charma till sig ett förlåt. Även fast de älskar 

varandra och får ses igen så betyder inte det för henne att alla deras problem är lösta. 

Hennes utveckling blir att hon till slut kan acceptera att sina barn kan använda sina krafter för 

goda saker och begränsar dem därmed inte längre. Hon går även med på att Dash kan få börja 

idrotta(även om han visserligen måste begränsa sig för att inte fuska). Hon utvecklas från en 

typisk och nästan forcerad hemmafru och mor till att bli en mer avslappnad person som inser 

att hennes familj mår bättre om de inte begränsas. Hon får dock inte lika mycket utrymme i 

filmen som Mr Incredible, men hon har egentligen en minst lika viktig roll. 

Om man ska tala om språket42 hos Helen så följer hon inte Li Hedenmalms olika aspekter av 

det kvinnliga språket särskilt väl. Speciellt inte ”insecurity”, då Helen är en väldigt 

självständig kvinna som inte ifrågasätter sig själv utan gör det hon vill när hon vill. Jag skulle 

säga att hon mer liknar Hedenmalms definiering av det manliga språket med avbrytningar, 

ordergivning och motstånd. 

                                               
42 ”Language and Gender in Disney: A Study of Male and Female language in Walt Disney”
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Violet

43

Violett är en ung flicka(dock äldre än Dash) med långt svart hår som täcker halva hennes 

ansikte. Hon är även klädd i lite rockiga kläder. Hon är en klassisk missförstådd själ som helst 

av allt vill vara accepterad. 

Violett är väldigt blyg och spanar på en kille första gången vi ser henne(eller inte ser henne 

eftersom hon använder sin osynlighet). Hon är i åldern då hon håller på att utvecklas till 

kvinna från flicka så det är inte konstigt att hon har en svår tid. För henne är det viktigaste att 

vara som alla andra, att vara normal. Hon är även tystlåten hemma och vill inte svara när 

hennes mamma frågar om det hänt något speciellt i skolan, dock visar hon på ett sublimt sätt 

att hon inte mår så bra genom att säga att hon inte är sugen på någonting. När hennes mor 

börjar prata om normaliteter så brister hon och börjar ifrågasätta hennes mor vad hon 

egentligen vet om att vara normal. När hon och Dash får dräkter börjar hon nästan acceptera 

sina krafter, men det tar sin tid. När deras plan håller på att störta blir hon beordrar att 

använda sin andra kraft, kraftfält, för att skydda dem från kraschen. Hon lyckas, men tvekar. 

När Helen ska iväg och rädda Bob på egen hand får hon chans att ta befälet över sin bror. När 

Helen drar iväg stannar hon dock sin mor och ber om förlåtelse för att hon inte gjorde som 

hon blev tillsagd. Hon blir dock uppmuntrad att till fulla använda sina krafter. Hennes största 

problem är att hon inte vågar använda sina krafter, även fast hon egentligen har stora sådana. 

När det väl handlar om hennes och sina familjemedlemmars liv lär hon sig att utnyttja sina 

krafter och begränsar sig inte längre. Hennes utveckling är att bli en bättre syster till sin yngre 

                                               
43 bild från http://2.bp.blogspot.com/-
U_0kSHOYsv4/T1mOVq2w1DI/AAAAAAAAAaE/IpoDYcQcZgA/s1600/violet.jpg
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bror och även att acceptera sina krafter istället för att önska sig ett normalt liv. Hon blir en 

kvinna, och en starkare sådan. Två tydliga scener som visar på hennes mognad är när hon tar 

bort håret från ansiktet och mot slutet när hon tar kontrollen när en pojke försöker bjuda ut 

henne. Hon blir en starkare person och en självständig kvinna. 

Hos Violet lutar det en aning mer åt det kvinnliga språket enligt Hedenmalm då hon speciellt 

tenderar att tala med ”insecurity” och ”empty adjectives”. Dock finns det även här en hel del 

manliga aspekter som att hon visar motstånd och avbryter när hon väl får visa hela sitt 

personlighetsmantra. 

Sammanfattning

Även i Superhjältarna kretsar handlingen främst kring mannen(i det här fallet Mr Incredible), 

men till skillnad från Toy Story så har både Helen och Violet stora roller som faktiskt betyder 

något stort för handlingen. Mr Incredible är också ett fint exempel på Pixars moderna 

alfahannar som finner ett bättre och hälsosammare sätt att vara en sådan på istället för att bara 

tänka på sig själv och makt. Vi får också se på en väldigt osäker man i form av 

Incrediboy/Syndrome som lider av stora identitetsproblem och faderskomplex. När det gäller 

kvinnorna har vi den till en början begränsade och forcerade husfrun Helen som till slut 

utvecklas till att kunna vara både det och en häftig superhjälte. Hon är en väldigt stark 

modersfigur som till en början kan vara lite väl beskyddande men hon utvecklas till att bli en 

mer öppen och förstående mamma, men ändå ansvarsfull. Violett är även ett exempel på en 

stark Pixar-flicka som får visa att hon har krafter och kan beskydda sin familj. Superhjältarna 

är ett bra exempel på att det inte bara är Jessie i Toy Story 2 som är den enda starka kvinnan44. 

Det är i övrigt också en mer modern genusbild än t.ex. Pixars tidiga filmer som nämnda Toy 

Story 2. 

4.5 Analys av de manliga karaktärerna i Bilar

Bilar(Cars) är en film från 2006 och är regisserad av John Lasseter(varit delaktig i 

produktionen av filmer som Toy Story och Ett småkryps liv). Filmen är absolut Pixars största 

inkomstkälla när det gäller merchandise och andra kringprodukter. Filmen har även fått en 

uppföljare som släpptes 2011. 

Bilar utspelar sig i en värld där alla är antropoforma transportfordon och handlar om 

racerbilen Blixten McQueen.  I filmens början tävlar han i en viktig cup men kommer på 

                                               
44 se delen om genusforskning
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delad första plats med två andra och måste därmed tävla en gång till en vecka senare. När 

hans lastbil för honom till Kalifornien där tävlingen skall hållas till ramlar Blixten av lasten 

och hamnar i den lilla småstaden Radiator Springs. Pågrund av att han ställer till med problem 

i staden måste han stanna och laga det han förstört, så det blir en kamp mot klockan att 

försöka hinna till Kalifornien innan det är försent. I staden stöter han på den gamla racerbilen 

Doc Hudson, den vackra Sally och lär sig vad en vän är genom Bärgarn. När han kommer 

överens med dem blir de hans nya raceteam och han tar sig till tävlingen. 

Blixten McQueen

45

Till att börja med, Blixten McQueen är en bil. Det enda som får honom att se det minsta 

levande eller mänsklig är de blåa ögonen och munnen. Annars har en distinkt röd färg och

massor med flashiga dekaler. Hans leende utstrålar självsäkerhet och likaså hans röst som är 

från skådespelaren Owen Wilson. 

I början av filmen är det väldigt tydligt att Blixten ska framstå som en självsäker, egoistisk 

och vild kille som verkligen frodas att leva i rampljuset. Ett av de första intrycken vi får av 

honom är innan vi ens har sett honom, då han säger ”I am speed” innan han tar sig ut på banan. 

Den självsäkra biten får vi också av att han pratar om sig själv som om han vore störst och 

bäst i världen och han ger väldigt självcentrerade vibbar. Den egoistiska sidan av honom får 

vi dels se av hans självcentrerande tendenser men även när vi får se att han knappt bryr sig om 

sina lagmedlemmar utan ser sig själv som den som för dem framåt helt utan hjälp. ”I am a one 

                                               
45 bild från http://images.fanpop.com/images/image_uploads/Lightning-McQueen-disney-pixar-cars-
772510_1700_1100.jpg
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man show!” som han säger inför pressen(och får arga reaktioner från sina lagmedlemmar). 

Under tävlingen undviker han att byta däck också just pågrund av dessa egoistiska tankar om 

sig själv och sin förträfflighet(vilket nästan får honom att förlora). Vi får också se att han har 

kvinnliga fans(som bara kontextualiseras som just det) som han bara leker med. Det finns 

tendenser till att han är en kvinnokarl, en player. För honom handlar det bara om att njuta av 

fotoblixtarna, känslan av att vinna och uppmärksamheten som kommer från detta. Han bryr 

sig inte heller om sina sponsorer utan det framgår att han enbart gjort reklamer med dem för 

pengar och publicitet. Drömmar finns om att vinna cupen och få ett ännu mer glamoröst och 

självcentrerat liv. Även Blixten McQueen är en typisk Pixarisk alfahane som enbart bryr sig 

om sin egen vinning och ”makten” som följer med. Den stora saknaden som finns hos Blixten 

är dock att han inte har några vänner. 

När Blixten väl hamnar i Radiator Springs vänds hela hans värld upp och ner då han knappt 

har några erfarenheter av världen utanför racingen eller samspel med andra personer. Även 

här försöker han utnyttja sitt kändisskap för fördelar och tror att han ska få rätt i allt han gör. 

Några exempel på repliker som har med detta att göra är : ”You dont know my name?”, ”I am 

a very famous racecar!”, ”i work solo mio” och ”look at me!”. Han påpekar ständigt att han är 

en racerbil och menar indirekt att han är bättre än invånarna. Han förstår ännu inte att det 

finns annat värdefullt utanför sig själv och racingen. Vi får även se att han inte är lika kapabel 

ute i världen, då han varken har riktiga lampor som behövs på natten eller att han inte har 

någon som helst koll på vart han är på väg. När han träffar Sally gör han som alltid med 

kvinnor, försöker charma, men det går inte hem som det brukar. Han försöker dessutom fly 

från sitt straff, men hindras pågrund av bensinstopp(naivitet). Han börjar dock tidigt utveckla 

någon sorts relationer med både Bärgarn och Sally, som i ett senare skede blir något större. 

Han börjar umgås med Bärgarn och blir glad när han får höra att han är hans bästa vän. 

Blixten tar sig till om med till Bärgarn för kärleksråd och visar på mindre självkänsla då han 

säger att han är medveten om att Sally inte gillar honom. När han väl börjar få relationer med 

invånarna börjar en respekt växa mellan dem och han börjar trivas i Radiator Springs. Han 

stannar i staden längre än han behöver och bygger vidare på relationerna, hjälper dem med 

återuppbyggandet av staden och ber dem om hjälp själv. En väldigt tydlig symbolisk scen för 

hans förvandling är när han får en makeover med nya hjul, lack och dekaler av invånarna. 

Han utvecklas till att faktiskt bry sig om något annat än sig själv och det hans liv tidigare 

kretsade kring. Hans relation till Doc Hudson blir också förändrad då han till en början ser ner 

på honom och tror att han inte alls är någon snabb bil, men när han får reda på att han är en 
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gammal rallylegend börjar han respektera honom. Till slut blir det en annan djupare respekt 

en bara en tidigare rallyhjälte utan han ser honom också som en mentor och vän. 

Den slutgiltiga förvandlingen sker när det märks att han bryr sig mycket mer om sina nyfunna 

vänner och saker och ting utanför racingkulturen då han blir distraherad av tankar kring Sally 

och staden under det viktiga rallyt i filmens slutskede. Ännu en stor handling blir när han ser 

att en av sina motståndare kraschar(vilket får honom att tänka på Doc Hudsons öde efter 

kraschen) och stannar upp framför mållinjen, låter en annan motståndare vinna och hjälper sin 

kraschade rival att komma tvåa.  Det absolut sista stora förändringen till en bättre person vi 

får se är när han blir erbjuden att bli ”the new face of Dinoco” som tidigare var hans största 

önskning, men tackar nej då han redan har ett bra team fullt med vänner bakom sig. 

Doc Hudson

46

Doc Hudson är en mer klassisk bil med en mörk maskulin blå färg som klär hans plåt. Hans 

ögon är lugna och avslappnade och hans munparti utstrålar liknande känslor. Hans röst(Paul 

Newman) ger känslor av en gammal man som dock skall respekteras av sin vishet och 

erfarenheter. Hela hans visuella bild ger känslor som respekt och auktoritet. 

Det märks också att han är någon sorts auktoritär person i Radiator Springs(förutom att han är 

deras ”läkare”). Det är som sagt någon auktoritär aura över honom som inte går att undgå. När 

han träder in i rättssalen första gången känner man direkt att han är en auktoritär person, då 

han faktiskt också ska vara domare. Dessutom vill han ha ut honom direkt när han ser att 

                                               
46 bild från http://images.wikia.com/pixar/images/d/dc/Docandlightningrace.jpg
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Blixten är en racerbil. Han ser direkt ner på Blixten(precis som han ser ner på Doc). Jag tror 

även att han försöker sätta Blixten på sin plats då han själv varit racerbil och vet hur arrogant 

och egoistisk man blir, och vill därmed ge honom en läxa. Han vill ha kontroll och använder 

ynglingen Blixten för att få utöva denna. Han ser sig själv som en mentorsfigur. 

När Blixten får veta att han varit en legendarisk racerbil kommer det fram att han drömmer 

tillbaka till den tiden och att han inte fick visa sin fulla potential. Han förstår hur systemet 

fungerar och försöker på sitt eget vis få Blixten att förstå det med. Han blir en fadersfigur för 

Blixten. Det är också klassiskt manligt av honom att gömma sig från omvärlden när saker och 

ting går illa. Han försöker minnas den goda tiden men vill helst att ingen ska veta. Doc 

Hudson är sammanfattningsvis en väldigt maskulin karaktär med sitt utseende kombinerat 

med sin personlighet. 

Bärgarn

47

Bärgarn är en dragkroksbil med ett väldigt stereotypiskt hillbilly-utseende. Han har stora 

framtänder och rostig plåt. Även rösten bidrar till bonnlurkskänslan. 

Vergarn är en naiv men vänligt sinnad person som efter ett tag ser Blixten som sin bäste vän. 

Hans roll i filmen är att lära Blixten vikten av vänskap och är även comic relief. Han ser inget 

negativt med Blixten utan ser förbi all hans självcentralism och ser istället det bakom hans 

ytliga sida. Han är inte alls fördomsfull och litar på Blixten. Bärgarn genomgår egentligen 

ingen utveckling utan är samma fina person hela tiden. Hans roll är som sagt att få Blixten att 

förstå vad vänskap är och har ingen större roll än denna. Genusmässigt är han väldigt tydligt 

man och skulle inte alls vara samma karaktär om han vore en kvinna. 

                                               
47 bild från http://domainshane.com/wp-content/uploads/2011/07/mater_cars_Cars_2.jpg
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4.6 Analys av de kvinnliga karaktärerna i Bilar

Sally

Sally är den enda egentliga kvinnliga karaktären med någon som helst roll(förutom de två 

fanatiska fansen till Blixten, några modeller i början av filmen och den gamla bilen i Radiator 

Springs). Sally är en stilren ljusblå bil där det enda som får oss att förstå att hon är en kvinna 

är de lite mer fylliga läpparna och den kvinnliga rösten. Det hintas om att hon är vacker också 

med tanke på hur Blixten reagerar på henne. 

Sally får vi träffa första gången under rättegången för Blixten då hon direkt presenteras som 

ett blivande kärleksintresse för Blixten då han på en gång blir intresserar och börjar försöka 

charma henne. Det visar sig snabbt att hon inte faller för någon så lätt utan vi får se att hon är 

en fin person som bryr sig om sina medmänniskor omåttligt mycket. Radiator Springs är 

himlen för henne då hon trivs enormt där. Hon är också lite av en ledare bredvid Doc och är 

respekterad av invånarna. Hon vill alla väl. Hon synar som sagt också Blixtens charm och 

säger vid ett tillfälle ”who do you think you are?” till honom. Hon charmas inte av hans 

bakgrund eller flådiga yttre utan faller till slut för hans underliggande personlighet som sedan 

får blomma ut. För henne är inte Blixten något exotiskt heller då hon ursprungligen är från 

Kalifornien(men flyttade till Radiator Springs eftersom hon inte kände sig lycklig där) så hon 

blir kär i honom pågrund av känslor helt enkelt. 

Sally är en skapligt stark Pixar-kvinna, som dock mest bara är ett kärleksintresse för den 

kämpande huvudpersonen. Hennes roll är där för just det men även en del i att Blixten ska 
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förstå att det finns viktigare saker än sig själv. Hon gör egentligen inga riktigt stora handlingar. 

Dessutom är hon ensam i att vara en betydande kvinnlig roll i filmen, då Blixtens fans och en 

gamla bilen Lizzie bara är där för utfyllnad. I Bilar 2 är hon dessutom ännu mindre 

medverkande och finns mest bara i bakgrunden. 

Sammanfattning

Den manliga huvudrollen i Bilar är den enda karaktären som egentligen har ett djup, men som 

samtidigt påminner om tidigare karaktärer som Mr Incredible och Buzz Lightyear i den 

aspekten att de är alfahannar som måste utvecklas och bli bättre människor(eller leksaker och 

bilar). De har alla gemensamt att de sitter på toppen i början av filmen för att sedan behöva 

finna något annat som de faktiskt finner viktigare. Doc Hudson är en intressant karaktär men 

får inte tillräckligt med utrymme i filmen för att kunna utvecklas rättvist. Bärgarn är som sagt 

mest bara en comic relief-karaktär som finns för att visa för Blixten vad vänskap är för något. 

När det gäller den feminina sidan i Bilar haltar filmen och är verkligen inte en av de 

rättvisaste när det gäller genus. Sally är den enda kvinnliga karaktären som betyder något 

medan de andra resterande är sexistiska fans, modeller eller en senil gammal tant. Sally är 

dessutom mest ett kärleksintresse för den manliga huvudrollen, som är till för att utveckla 

honom. 

4.7 Sammanfattning, diskussion och slutsats

I analysen analyserar jag ett blandat antal karaktärer från de båda könen i de tre filmerna Toy 

Story, Superhjältarna och Bilar. Innan analysen av karaktärerna följer en synopsis av filmens 

handling. I analysen av varje karaktär går jag igenom deras visuella presentation, hur de 

gestaltas och vad de har för roll i filmen. Genom den fördjupade analysen kommer jag fram 

till genusrelaterade slutsatser. 

På en av mina underfrågor ”Hur ser karaktären ut visuellt? (t.ex. kläder, utseende, 

presentation, kropp)” får jag fram relativt genomgående svar, men fokuset i analysen är mer 

hur karaktärerna beter sig(handlingar).  Det visuella är visserligen en viktig del i den 

huvudsakliga genusinriktade frågan, men vikten i min analys ligger helt enkelt på annat håll. 

Frågan ”Hur skildras karaktären med hjälp av t.ex. musik?” var också en skapligt överflödig 

underfråga då jag anser att musiken i Pixars filmer inte är särskilt viktig för karaktärernas 

gestaltning. De tillfällen då det kan vara intressant är i t.ex. Toy Story och de scenerna jag 

nämner i min analys.  
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Av min analys har jag kommit fram till att Pixars karaktärsensemble till största del består av 

utvecklade och starka män som i de flesta filmerna följer ungefär samma 

personlighetsutveckling. Denna personlighetsutveckling följer oftast mallen att karaktären till 

en början har en auktoritär alfahanepostition som den absolut trivs med och inte vill 

förlora(Woody ledare för leksakerna i Toy Story, pappa Bob Parr en älskad och respekterad 

superhjälte i Superhjältarna och Blixten McQueen en professionell racerbil som badar i lyx). 

Problemet ligger ofta i att de saknar någonting vilket leder till att de går igenom en 

utvecklingsfas och kommer ut på andra sidan som en bättre person som prioriterar annorlunda.

Kanske rent av en betahane? Denna formel stämmer även för andra Pixarfilmer utanför mina 

analysobjekt som Sully i Monsters Inc som är den bästa inom skrämmarakademien men som 

finner viktigare saker i livet. Det stämmar visserligen inte för alla filmer(som Råttatouile eller

Upp) men det är verkligen ett genomgående tema jag har funnit. I dessa analyser av de 

manliga karaktärerna var texten Post-princess models of gender: The New Man in 

Disney/Pixar av Ken Gillam och Shannon R. Wooden ett mycket bra analysverktyg då mina 

analyser tenderar att kretsa kring resan mellan alfa- och betahannen. Jag lyckades visserligen 

inte tillföra särskilt mycket till diskussionen gällande alfa- och betahannar men det var ett väl 

behövligt analysverktyg. Jag måste säga att jag håller deras teori väldigt nära hjärtat, då jag 

verkligen ser samma saker i filmerna Toy Story, Bilar och Superhjältarna som de gör. Denna 

jakt efter auktoritära platser finns hos alla i början men när filmerna väl är slut har de manliga 

huvudkaraktärerna blivit ”the kind who’s just as happy following as leading..”48. Gillam och 

Woodens text är absolut den som jag haft mest användning för i mina analyser av de manliga 

karaktärerna. Både deras definiering av alfahannen och Yabroffs nykomna betahanne är 

begrepp som jag finner effektiva. 

Däremot är de kvinnliga karaktärerna i mina analysobjekt inte lika genomgående likartade

utan är mer varierande, dock inte lika välutvecklade eller med lika stor betydelse i handlingen 

som den alltid manliga huvudpersonen. En liknande aspekt hos kvinnorna jag funnit är dock 

att de i de flesta fallen är beskyddande individer. Bo Peep i Toy Story vill lita på Woody, 

Helen i Superhjältarna vill skydda sin familj och Sally i Bilar vill skydda invånarna i 

Radiator Springs. De har alla ”typiska” vårdande omsorgsaspekter i sig.  

                                               
48 från Yabroffs Newsweek-artikel
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I ”Language and Gender in Disney: A Study of Male and Female language in Walt Disney” 

av Li Hedenmalm diskuterar hon det könsliga språkanvändandet i Disney-filmer, men jag har 

försökt att applicera dessa teorier en aning på Pixars filmer i min analys. Jag har av min 

analys funnit att de inte är riktigt lika applicerbara på Pixar då de inte stämmer i särskilt stor 

mån, utan karaktärerna från båda könen använder språken från båda. Speciellt flera av de 

kvinnliga karaktärerna använde sig av ”manligt” språk vid flera tillfällen. Därmed var inte 

teorin användbar på ett särskilt bra vis, då den enligt mig inte stämde på Pixar. 

Peggy Orentsteins text ”Pixar’s female problem: Please stop asking me, ”what about Jessie?” 

från hennes hemsida är också en text som tar upp kvinnan där hon skriver resonemang som 

jag håller med och som kompletterar mina tankar. 

Ett viktigt syfte med min analys var att försöka analysera de båda könen på ett rättvist och 

jämnt vis, vilket visade vara svårare än vad jag hade förväntat mig med tanke på att kvinnorna 

är mycket färre i Pixars filmer och att de sällan har lika stora roller som de manliga. Jag var 

visserligen medveten om att männen har en större plats i Pixars filmer men jag hade förväntat 

mig att det skulle vara enklare att fördela dem jämnt. Även om jag trodde att det skulle gå att 

fördela dem jämlikt så var mina förväntningar ändå relativt låga på hur de kvinnliga 

karaktärerna skulle representeras, så jag blev överraskad av hur intressanta ändå vissa 

karaktärer (som Helen och Sally) är. Helen är kanske den absolut viktigaste och mest 

utvecklade kvinnliga karaktären jag fann i min forskning, då hon har en varierad personlighet 

och en viktig roll i handlingen. Även om hon tenderar att vara en väldigt stereotypisk moder 

och familjefru/hemmafru så har hon en intressant personlighet. 

Frågan ”Vad har karaktären för roll i handlingen?” har jag besvarat på ett tydligt vis i 

analysen av alla karaktärerna då jag tar upp vad de faktiskt har för funktion i handlingen(då 

det också är en viktig del i genusanalysen). Även punkten ”Vad har karaktären för relation till 

de andra?” är i efterhand en mycket bra fråga som jag dessutom har besvarat(speciellt kring 

de kvinnliga karaktärerna, då de tenderar att vara där för att ha en relation med de manliga 

huvudrollerna). 

Efter min forskning har jag kommit fram till att Pixar väldigt ofta följer en mall när det gäller 

karaktärsutveckling. Som jag nämnt kretsar handlingen oftast kring en man som kommer från 

en auktoritär position för att sedan behöva finna en hälsosammare plats någon annanstans, 

medan kvinnorna för det mesta finns där som kärleksobjekt för den manliga huvudrollen. 

Dock finns det undantag(Råttatouile, Upp och troligtvis den kommande Modig), men mina 
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analysobjekt följer alla tre den ungefärliga samma mallen med vissa undantag. Möjligtvis 

hade jag kunnat göra ett annat urval av filmer så att jag hade fått en bredare bild av deras 

genusrepresentation, men resultatet av denna forskning var ändå intressant då jag lyckades 

finna ett samband. 
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5.1 Lista på Pixars långfilmer Utgivningsår

Toy Story 1995

Ett småkryps liv 1998

Toy Story 2 1999
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Monsters Inc 2001

Hitta Nemo 2003

Superhjältarna 2004

Bilar 2006

Råttatouille 2007

WALL-E 2009

Upp 2009

Toy Story 3 2010

Bilar 2 2011


