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Sammanfattning  

Vi lever i ett samhälle som präglas av tydligt uttalade och outtalade föreställningar kring hur 

män och kvinnor ska vara och se ut. Dessa föreställningar lär vi oss redan som små barn, genom 

såväl föräldrar som vänner och även den media som ständigt omger oss. I tv och film presenteras 

ständigt stereotypiserade bilder av män och kvinnor, ofta i miljöer som ytterligare förstärker det 

stereotypa budskapet; till exempel starka män i mörka och farliga miljöer och vackra kvinnor i 

ljusa och varma miljöer. Eftersom media är en så stor del av elevernas vardag valde vi att genom 

en kvalitativ textanalys undersöka hur genus skapas i två filmer för barn där mänskliga karaktärer 

saknas, samt undersöka huruvida olika miljöer används för att förstärka intryck. Utifrån ett genus- 

och ekokritiskt perspektiv analyserade vi sedan filmerna Bilar (2006) och Wall-E (2008).  

Genom vår analys har vi kunnat dra slutsatsen att genus skapas tydligt även i kontexter där 

mänskliga karaktärer saknas, ofta med hjälp av olika miljöer som används för att förstärka olika 

stereotypa budskap. Hur genus görs skiljer sig dock tydligt åt mellan de två filmerna, som båda 

två uppvisar såväl normförstärkande som normbrytande kvaliteter. Bilar (2006) präglas dock 

främst av det förstnämnda, och förstärker traditionella könsroller och upprätthåller 

genussystemet med hjälp av olika miljöer genom hela filmen. Wall-E (2008) bryter desto mer mot 

traditionella normer genom att låta huvudkaraktärerna uppvisa både traditionellt manliga och 

kvinnliga egenskaper, vilket i teorin skulle kunnat resultera i könsneutralitet. Däremot utgör den 

heteronormativa kärleken kärnan i såväl Wall-E som Bilar vilket även präglar huvudkaraktärerna 

och hur de förhåller sig till varandra utifrån traditionella könsroller.  

Vår förhoppning är att lärare ska börja ta in elevernas mediekultur i klassrummet och 

tillsammans med dem våga diskutera och ifrågasätta vilka normer som presenteras och varför. 

Precis som Hirdman (1988) tror vi, att genom medvetandegörandet av genussystemet, eventuellt 

skulle kunna undvika att bidra till att själva reproducera systemet och på så sätt uppnå 

jämställdhet.  

 

 

Nyckelord: Disney Pixar, ekokritik, genus, heteronormativ, könsroll, textanalys. 
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Bakgrund 

I biologisk mening föds vi människor till kvinnor eller män, och fostras sedan till att också bli 

kvinnor eller män i social mening utifrån samhällets uppfattning om vad som är just kvinnligt och 

manligt. Dessa socialt konstruerade föreställningar om kvinnligt och manligt är djupt rotade och 

begränsar våra möjligheter att fritt forma våra liv, eftersom ett normbrytande beteende riskerar 

utsättas för ett starkt ifrågasättande från resten av samhället. Vårt biologiska kön spelar med 

andra ord en stor roll för hur vi kommer att leva våra liv; vad vi kommer uppmuntras och lära oss 

att både tycka om, säga och göra.  

I Lgr 11 går det att läsa: ”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som 

ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt”.1 Skolan har med 

andra ord ett tydligt uppdrag och alla har rätt till samma möjligheter oavsett könstillhörighet och 

traditionella normer. Dessa normer lär vi oss från såväl vuxenvärlden, kompisar som från den 

media vi ständigt omges av. Tidningar, TV och film förmedlar ofta stereotyper av män och 

kvinnor, samt traditionella föreställningar om hur man ska vara och se ut för att vara en ”riktig” 

kvinna eller man. Dessa stereotyper presenteras också ofta i en kontext som används för att 

ytterligare förstärka ett budskap, såsom starka män i hårda miljöer, och vackra kvinnor i rofyllda 

miljöer. Skulle objektet istället lyftas ur den förstärkande miljö de presenteras i, skulle möjligtvis 

vår åsikt om det ändras och arbetas om.  

För att förstå sambandet mellan miljö och genus, kan man använda sig av ett ekokritiskt 

perspektiv. Schulz (2007) beskriver hur text, natur, språk och kultur förhåller sig till varandra och 

menar att det centrala inom ekokritiken är sambandet mellan naturen och litteraturen.2 Det finns 

med andra ord en stark förbindelse mellan miljö och kultur, det vill säga hur fysiska miljöer 

används för att förstärka intryck och uppfattningar, vilket leder oss till tanken att miljöer också 

bidrar till att påverka uppfattningen om och skapandet av genus. Utifrån tanken om media som 

en av de största normsättande källorna och skolans uppdrag att arbeta mot traditionella 

uppfattningar om kvinnligt och manligt, väcktes vår idé att undersöka om, och hur, genus skapas 

i filmer där män och kvinnor saknas, och hur miljöernas utformning bidrar till detta. Letandet 

efter ett analyserbart och aktuellt material som också skulle gå att ta med sig in i klassrummet 

ledde oss in på Disney Pixar, ett företag som under många år producerat framgångsrika spelfilmer 

                                                
1 Lgr11 (2011), s. 8. 
2 Schulz (2007), s.12. 
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för barn över hela världen – filmer som haft såväl människor som djur och även ting i 

huvudrollerna. 

Disney Pixar 

Pixar Animation Studios grundades år 1979 under namnet the Graphics Group. De var då en 

del av ”the Computer Graphics division” i George Lucas filmbolag. 1986 köptes the Computer 

Graphics Division upp av Steve Jobs som sedan etablerade det oberoende företaget som kom att 

få namnet ”Pixar”. Under de kommande åren producerade Pixar ett antal kortfilmer, reklamer 

och även specialeffekter år andra storfilmer, men det stora genombrottet kom år 1995 med 

filmen Toy Story – världens första datoranimerade spelfilm. År 1997 tillkännagav The Walt Disney 

Studios och Pixar Animation Studios att de tillsammans skulle producera fem filmer under 10 år, 

och Ett Småkryps Liv (1998) blev den första av dem. År 2006, efter nio års samarbete med succéer 

som Monsters Inc., Hitta Nemo och Superhjältarna i bagaget, köpte The Walt Disney Studios upp 

Pixar Animation Studios och företaget fick namnet Disney and Pixar Animation Studios. Samma 

år släpptes den Oscarsnominerade filmen Bilar, som följdes upp av filmer såsom Råttatouille 

(2007), Wall-E (2008), Upp (2009) och Modig (2012), som sedermera var företagets första spelfilm 

med inte mindre än två kvinnliga huvudrollsinnehavare.3  

 

 

 

 

                                                
3 Pixar (2012), http://www.pixar.com/about/Our-Story, (2013-11-16). 
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Tidigare forskning 

Mediepåverkan 

Medierna är en stor och viktig del av det samhälle vi lever i. Nästan överallt och hela tiden blir 

vi serverade olika slags information som är tänkta att påverka oss på ett eller annat sätt. På relativt 

kort tid har medierna blivit vår absolut största och viktigaste källa till information, upplevelser 

och kunskap. Såväl politiska partier som organisationer och företag kämpar för att få plats i 

massmedieutrymmet och påverka genom reklam och information. Massmedierna har stor makt 

över både våra värderingar och åsikter, och kan påverka våra tankar och beslut genom val av 

rubriker och innehåll.4 Eftersom medierna är en så central del av våra liv idag, menar Gauntlett 

(2002) att de används som bollplank när vi formar våra identiteter. Med tanke på den mängd 

budskap om och bilder på män och kvinnor som presenteras för oss är det osannolikt att det inte 

skulle ha någon inverkan alls på vårt eget identitetsskapande.5 De ger oss helt enkelt en 

gemensam utgångspunkt för att både förstå och kunna förhålla oss till världen och varandra.6 

Påverkan av våra åsikter sker enligt Bengtsson (2001) på tre sätt. Först och främst hjälper media 

till att förstärka de värderingar, attityder och åsikter vi redan har. För det andra bidrar media till 

att skapa opinion kring nya frågor. För det tredje kan media, i vissa fall, få oss att förändra våra 

åsikter. Det viktigaste att komma ihåg, är att upprepningar har en stor inverkan på oss, och 

eftersom nästan all information som sker genom reklam, film och andra medier upprepas, kan vi 

konstatera att medierna påverkar såväl samhällets utveckling som hur människorna i det uppfattar 

sig själva.7 

Barns identitetsskapande genom film 

I en undersökning gjord 2013 fastslog Lagercrantz (2013) att amerikanska skolbarn i snitt 

tillbringar 6 timmar dagligen framför en skärm, varav 4 av dessa timmar framför TV:n. Han 

tillade även att svenska barn inte ligger särskilt långt efter. Därför kan vi konstatera att det är ett 

faktum att svenska barn tittar mycket på tv och film. Giroux (2000) skriver i Populärkulturen och 

skolan att barn med hjälp av film skapar en fantasivärld för sitt eget känsloliv, en plats av trygghet 

och samhörighet där upplevelser och underhållning möts. Han menar att filmerna fungerar som 

                                                
4 Bengtsson (2001), s. 21. 
5 Gauntlett (2002), s. 1. 
6 Bengtsson (2001), s. 21. 
7 Ibid, s. 46ff.  
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ett slags ”undervisningsmaskiner” och att dessa påverkar barnens värderingar såväl som deras 

samhällssyn och att både. Genom filmerna formas såväl individuella som kollektiva identiteter, 

vilket även Carlsson & Koppfeldt (2003) talar om. De menar att vi ständigt jämför oss själva med 

vår omgivning, vilket innefattar det vi ser på tv och film, och att vi genom att ta ställning till det 

vi har sett skapar en uppfattning om oss själva. Media har därmed en möjlighet att välja vilka 

budskap som förmedlas och kan således påverka den identitetsskapande människan. Den 

uppfattningen går även att koppla till Rosenbergs teori om en process som kallas interpellation, 

som går ut på att medierna tvingar de tittande individerna att acceptera de ideologier som 

förmedlas. Med det menas att barnen lär sig vad som förväntas av dem utifrån vilka budskap 

medierna väljer att förmedla.8  
Götz m.fl. (2005) visar i sin studie att visuella medier påverkar och inverkar i barns fantasilek, 

genom att de ofta använder omtyckta karaktärer i den egna leken. Medierna får således en central 

roll i barnens föreställningsvärld och kan hjälpa dem utveckla en bild kring vem och vad de 

önskar bli som vuxna. Film tycks alltså stimulera barnens fantasivärld. Rönnberg (2006) påpekar 

dock att det är de vuxna, som skapar filmerna, som presenterar de normer som barnen sen 

förväntas följa och alltså definierar vad barndomen står för. Denna norm säger att pojkar ska leka 

”pojklekar”, klä sig i ”pojkfärger” och bete sig som pojkar, medan flickor ska leka ”flicklekar”, klä 

sig i ”flickfärger” och bete sig som flickor. Hon menar därför att barnen förbereds för olika 

lärandeinriktningar redan i låg ålder. Francis (2010) har studerat ett antal filmer riktade mot 

pojkar respektive flickor, och sett att de så kallade ”pojkfilmerna” ofta är av mer teknisk och 

vetenskaplig karaktär. De har också ett mycket tydligare lärandeinnehåll, jämfört med 

”flickfilmerna” som i större utsträckning speglar omsorg. Även hon drog därför slutsatsen att 

barn förbereds för olika lärandeinriktningar redan som små barn. Vuxenvärlden förmedlar alltså 

dessa könsstereotypa normer till barn både genom vardagligt agerande men också genom 

skapandet av filmer för barn. Rönnberg (2006) framhåller dock att det inte är 

genusmaktsordningens särskiljande av könen som är den viktigaste orsaken till bristande 

jämställdhet utan den värdering som görs av könets aktiviteter och egenheter.9 Hirdman (1988) å 

andra sidan, menar istället att det är just särskiljandet av könen som är problemet, eftersom 

särskiljandet innebär att könen ses som varandras motsatser. Eftersom mannen ses som norm, 

innebär särskiljandet att mannen ses som det normala och allmängiltiga medan kvinnan ses som 

dess motsats.  

                                                
8 Rosenberg (2005), s. 26. 
9 Rönnberg (2006), s. 9. 
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Viss forskning pekar alltså på att de stereotypa medierna påverkar barns identitetsskapande 

och de värderingar de skapar. Annan forskning pekar istället på motsatsen. I boken Tv är bra för 

barn skriver Rönnberg (1997) att tv-tittande på sikt faktiskt gör barn mindre könsstereotypa. Hon 

menar att barn i åldern 5-7 år både tittar på och leker med strikt könsstereotypa figurer och att 

det är en del av barns utveckling eftersom den överensstämmer med barns rädsla för ”tjej- och 

killbaciller”, vilket är ett resultat av att människan tänker i motsatser. Rönnberg benämner barnen 

som ”ivriga könsgränsväktare” och menar att de inte förrän i nioårsåldern börjar ifrågasätta 

denna förenklade syn på kön. Hon menar att det egentligen inte finns några problem med att 

barn utsätts för stereotypa karaktärer eftersom de i själva verket måste vara väl förtrogna med 

dem för att senare i livet kunna ifrågasätta dem. Vidare beskriver hon att ensidiga roller är lättare 

att upptäcka än mångfacetterade,10 vilket i slutändan leder till att de stereotypa karaktärerna 

barnen möter i tv och film blir ett slags hjälpmedel för barnen att upptäcka könsroller och 

därmed börja ifrågasätta dem.11 Det vi kan konstatera är att synen på hur tv och film påverkar 

barn skiljer sig enormt mycket mellan olika forskare, och att det inte finns något entydigt svar på 

hur identitetsskapande egentligen sker i mötet med film.  

Pixar och genus 

Lika länge som Pixar har producerat animerad film, har det pågått såväl diskussioner som 

forskning rörande genus i deras filmer. Det ämne som ofta berörs är den mansdominans som 

företagets filmer innehåller. Forskning har även studerat hur könsrollerna i filmerna har 

förändrats över tid och vilka olika möjligheter de kvinnliga respektive manliga karaktärerna 

erbjudits. I tidsskriftsartikeln ”Post Princess Models of Gender: The New Man in Disney/Pixar” 

analyserar Gillam & Wooden (2008) ”den nya postmoderna mannen” som presenteras av Pixar i 

bland annat filmerna Bilar och Toy Story. De menar att många av de manliga karaktärerna i Pixars 

filmer är mångsidiga figurer som genom filmerna kämpar med sina brister, för att så småningom, 

i filmens upplösning, finna ett nytt och bättre jag som de trivs bättre med. Denna personliga, 

både inre och yttre, resa beskrivs i artikeln som att vi först får uppleva mannens brister, såsom 

ensamhet och utsatthet, men även att minsta uppvisande av maktlöshet bidrar till en slags 

figurativ reducering av maskulinitet enligt traditionella normer. Så småningom, genom en eller 

flera betydande homosociala relationer, mognar en acceptans av de egna traditionellt kvinnliga 

sidorna fram.12 

                                                
10 Rönnberg (1997), s. 120-122.  
11 Ibid, s. 137-138.  
12 Gillam & Wooden (2008), s. 2.  
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Vidare säger Gillam & Wooden (2008) att karaktärerna ofta strävar efter att vara så kallade 

alfahannar. Frasen ”alfahane” kan enligt dem stå för många olika slags stereotypa manliga 

egenskaper såsom obestridd auktoritet, fysisk styrka, social dominans, vilja att nå status och/eller 

ledarskap samt svårigheter att visa känslor.13 I sin text hänvisar författarna till ännu en artikel som 

istället lyfter begreppet ”betahane”.14  I artikeln beskriver Yabroff (2007) hur den muskulösa 

hollywoodhjälten, den så kallade alfahanen, är på väg att bytas ut mot en ny slags man. En man 

som lika gärna följer som leder; den så kallade betahanen. Disney och Pixar har, enligt Yabroff 

(2007), inte riktigt ännu omvandlat sina manliga huvudrollsinnehavare till betahanar, eller 

”slöfockar” som hon benämner dem, men ”den nya mannen” närmar sig klart och tydligt.  

Pixars filmer består förstås inte enbart av män, men eftersom de så tydligt är norm i 

majoriteten av Pixars filmer är det lätt att fastna i diskussioner kring dem. Det finns dock givetvis 

texter kring de kvinnliga karaktärerna också. På internet diskuteras fenomenet flitigt, i såväl 

bloggar som insändare, uppsatser och även viss forskning. Problemet verkar vara Pixars 

svårigheter att låta kvinnliga karaktärer bli huvudrollsinnehavare.15 Istället fortsätter mannen 

ständigt vara primär och kvinnan sekundär, vilket innebär att även om hon ses som en stark 

karaktär, är hennes uppgift ändå att fungera som kärleksobjekt eller medhjälpare.16 År 2012, 

genom filmen Modig, lanserades för första gången i Disney Pixars historia en film med inte 

mindre än två kvinnliga huvudrollsinnehavare.  

                                                
13 Gillam & Wooden (2008), s. 3.  
14 Yabroff (2007), s. 64.  
15 Hopkins (2008), http://www.vastpublicindifference.com/2008/06/pixars-gender-problem.html, (2013-12-06). 
16 Orenstein (2011), http://peggyorenstein.com/blog/pixars-female-problem-please-stop-asking-what-about-jessie, 
(2013-12-06).  



11 

 

Syfte 

Syftet är att undersöka hur genus skapas i två filmer utan mänskliga karaktärer, samt att ur ett 

ekokritiskt perspektiv analysera de miljöer som karaktärerna presenteras i och hur de eventuellt 

påverkar vår uppfattning om dem. 

Frågeställningar 

1. Hur konstitueras genus i filmerna?  

2. I vilka miljöer presenteras karaktärerna? 

3. Hur ser förhållandet ut mellan miljö och hur kön tillskrivs de centrala karaktärerna? 
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Teoretiska perspektiv 

I vår undersökning valde vi att utgå från två teoretiska perspektiv; genus och ekokritik. Vi ville 

se om och i så fall hur dessa två perspektiv tillsammans bidrog till skapandet av genus av 

filmerna. Med andra ord ville vi undersöka om vi, genom att studera filmerna såväl ekokritiskt 

som ur ett genusperspektiv, kunde få en uppfattning om huruvida olika miljöer i filmen kunde 

användas för att utvidga vår uppfattning om hur genus konstrueras i två filmer utan mänskliga 

huvudkaraktärer. 

Genus 

Helén & Granholm (2007) har beskrivit skillnaden mellan kön och genus med att ordet kön 

syftar till vårt biologiska kön medan genus syftar till vårt sociala kön.17 I vår studie har vi valt att 

utgå från Hirdmans (1988) definition av genus. Genus kan ses som ett hjälpmedel som används 

för att förstå det socialt konstruerade könet, det vill säga djupt rotade föreställningar om kvinnligt 

och manligt som präglar hela vårt samhälle och varenda människa som lever i det. Detta 

hjälpmedel gör att det blir lättare att diskutera frågor gällande hur kön konstrueras, hur de båda 

könen förhåller sig till varandra samt hur man kan förändra och bryta normer och föreställningar 

om vad som är kvinnligt och manligt.18 

Hirdman lanserade begreppen genus och genussystem år 1988 som ett försök att beskriva just 

de strukturer som skapar och upprätthåller samhällets ojämställdhet, det vill säga de strukturer 

som innebär att pojkar och flickor redan från födseln har olika förväntningar på sig beroende på 

sina biologiska kön. Det bygger på två principer; dikotomin och hierarkin. Dikotomin, isärhållandet, 

innebär att det manliga och kvinnliga särskiljs och ses som varandras motsatser. Hierarkin, 

mannens överordning, innebär att mannen ses som norm och därmed utgör det normala och 

allmängiltiga. Genussystemet upprätthålls av något som Hirdman definierar som genuskontrakt; 

ett begrepp som syftar på en osynlig uppgörelse mellan mannen och kvinnan, och som 

upprätthåller segregeringen. Kontrakten definierar de föreställningar som finns om hur relationen 

mellan mannen och kvinnan bör se ut, arbetsdelningen dem emellan, i kärlekslivet, i språket och 

på individnivå. Även Kåreland (2005) talar om den här genusordningen, som enligt henne kan 

definieras som mer eller mindre tydliga mönster mellan manligt och kvinnligt, mellan beteenden 

                                                
17 Helén & Granholm (2007), s. 6.  
18 Hirdman (2003), s. 16.  
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och sysselsättningar som kan kopplas ihop till kvinnor respektive män.19 Vidare menar Kåreland 

(2005) att den här genusordningen inte bara påverkar de yttre förväntningar som finns på oss, 

utan även vårt psykiska liv. Med andra ord influerar genusordningen även våra drömmar, 

förhoppningar och även våra begär.20  De är således konkreta och ömsesidiga föreställningar om 

hur män och kvinnor ska vara samt vilka möjligheter, rättigheter och skyldigheter de har. Att gå 

utanför sin tilldelade roll innebär därför att man blir betraktad som annorlunda, oavsett det gäller 

en man eller kvinna. I och med att mannen är norm och därmed värderas högre, anses dock en 

”feminin”, mjuk och känslig man sämre än en ”maskulin”, driftig och tuff kvinna. Det är med 

andra ord svårt för en man att kliva ner i hierarkin utan att det får negativa konsekvenser.21 

Genom teorier om genussystemet uppmärksammas tillstånd och processer i samhället som 

annars inte skulle ha observerats. Detta gör det möjligt att problematisera det som annars inte 

problematiseras.  

Den heterosexuella matrisen är ett teoretiskt ramverk som Butler (2007) använder sig av för att 

förklara hur motsatsförhållandet mellan man och kvinna bidrar till heteronormen. Matrisen 

innebär kortfattat att kvinnan och mannen ställs som varandras totala motsatser – såväl 

kroppsligt som beteendemässigt – och att de utifrån det motsatsförhållandet förväntas åtrå och 

rikta sitt begär mot varandra. Vi görs till män och kvinnor genom att imitera det vi förstår är 

kvinnligt och manligt, precis som vi görs till heterosexuella. Butlers definition av den 

heterosexuella matrisen innebär att samhället präglas av antaganden om att det heterosexuella är 

det normala och allmängiltiga och att samhället präglas av antaganden om att sexuellt begär bör 

riktas heterosexuellt. Därmed görs heterosexualiteten till norm.22 Butler (2006) använder också 

begreppet performativitet, som beskriver att kön/genus är något man gör och inte är, vilket skiljer sig 

från Hirdman (1988) som menar att vi inte kan särskilja kön och genus eftersom allt som vi 

förknippar med ett visst kön är så djupt rotat i oss att det därför finns närvarande så snart vi 

tänker på ett visst kön. Hon menar alltså att vi inte kan tänka bort det inlärda helt, och därför inte 

heller kan särskilja kön och genus. Däremot säger hon att vi, genom medvetandegörandet av 

genussystemet, eventuellt skulle kunna undvika att bidra till att själva reproducera systemet och 

på så sätt uppnå jämställdhet. 

Eduards (2002) påpekar att det finns en risk att genusbegreppet kan bli alldeles för förknippat 

med enbart kvinnan, vilket beror på att genusforskningen har sin grund i den feministiska 

                                                
19 Kåreland (2005), s. 11. 
20 Ibid, s.11. 
21 Henkel (2006), s. 65. 
22 Butler (2007), s. 235-236.  
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rörelsen som kom igång under 1960-talet och således ofta förknippas med feminism.23 Hon talar 

vidare om att begreppet ”genus” inte förklarar det som beskrivs, alltså att någon förklaring till 

mäns överordning och kvinnors underordning inte ges.24 Hirdman (1988) å andra sidan, menar 

att det inte spelar någon roll varifrån maktförskjutningen kommer eftersom det räcker att 

konstatera att den finns här och nu.  

Ekokritik  

De senaste decennierna har en rad olika akademiska områden, som till exempel ekologi och 

miljöetik, uppmärksammat och försökt förklara relationen mellan natur och kultur. Under 1990- 

talet växte en ny teori fram inom litteratur- och kulturteorier, nämligen ekokritik. Till en början 

var syftet med ekokritiken att skapa ett band till naturen som väcker känslor och därmed 

uppmärksamma miljöproblem samt åstadkomma förändring. Schulz (2007) menar att det är ett 

resultat av att vi har blivit mer medvetna om de växande miljöproblem som finns i världen.25 
Därför används ekokritiken ofta i forskning om hållbar utveckling och frågor rörande miljön. Det 

är dock en bred teori som har ett flertal användningsområden. Vi har inga miljövetande 

ambitioner med den här studien utan vi ämnar använda ekokritiken som en litteraturteori för att 

undersöka hur miljöerna används i film. Många forskare använder ekokritiken som ett verktyg 

vars syfte är att undersöka hur naturen framställs i litteratur.26 Tenggart (2008) menar att man 

studerar sambandet mellan litteraturen och den fysiska omgivningen och kan via analyser av text 

undersöka människans relation till naturen.27  
 

Vad är ekokritik? 

”But what is Ecocritisism?” Den frågan ställde en forskare vid namn Branch på en konferens i 

USA som anordnades av The Western Literature Association (WLA) 1993.28 Glotfeltys svar på 

hans fråga har blivit en väl citerad utgångspunkt inom ekokritik, nämligen ”Simply defined, 

ecocritisism is the study of the relationship between literature and the physical enviroment”.29 Hennes svar går 

att relatera till Schulz (2007) resonemang kring denna mångtydiga teori, nämligen: ”Ekokritiken 

undersöker alltså förhållandet mellan text och natur, mellan språk, kultur/samhälle och natur och därmed också 

                                                
23 Thurén (2003), s. 15. 
24 Eduards (2002), s. 9.  
25 Schulz (2007), s. xi.  
26 Ibid. 
27 Tenggart (2008), s. 153.  
28 Schulz (2007), s. xi. 
29 Ibid. 
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frågor rörande den teoretiska diskursen om naturen som social konstruktion och språkligt maktbegrepp”.30 
Vidare beskriver Schulz (2007) att en utgångspunkt inom ekokritiken är platsen betydelse för 

människan, inte enbart som ett fysiskt landskap utan även hur den kan påverka och forma den 

enskilda människan psykologiskt. Schulz resonemang har även varit en utgångspunkt för oss i vår 

studie. När vi har tittat på miljöerna i filmerna har vi använt oss av så kallade troper som ett 

verktyg för att undersöka hur miljöerna har använts i olika sekvenser och hur människans relation 

till miljön gestaltas. Garrard (2004) som har skrivit boken ”Ecocriticism” (2004) beskriver 

begreppet trop som en slags kulturell metafor, som inom ekokritiken används för att presentera 

och beskriva olika föreställningar och fenomen om naturen. Troperna syftar alltså till att beskriva 

olika sätt att skildra, konstruera och presentera naturen samt relationen mellan människan och 

dess omgivning.31 Nedan kommer vi att ge korta beskrivningar av troperna som kallas för 

pastoralen, den vilda naturen, pollution, the earth, apocalyps och animals. Några av dem har huvudsakligen 

använts i studier rörande hållbar utveckling och miljöfrågor men vi anser att det är relevant att 

presentera alla för att öka förståelsen för dess funktion och användningsområden inom ekokritik.  

Pastoralen gestaltar en ljus, idyllisk och levande natur som präglas av harmoni. Ett grönskande 

och oförstört landskap långt ifrån människans förstörelse. Den framställs som en plats dit man 

kan dra sig tillbaka för att återhämta sig och samla kraft, och leva i symbios med naturen. 

Pastoralen skapar en bild av en naturlig livsstil på landet, ofta som motsats till det hårda livet i 

staden. Detta kan dock upplevas som problematiskt eftersom det inte alltid stämmer överens 

med verkligheten.32 Den vilda naturen gestaltar den otämjda naturen, en plats som kan verka både 

fridfull och hotfull. Den beskriver ett fritt landskap som ännu inte blivit påverkat av människan. 

Hansson (2007) presenterar två olika synsätt på den vilda naturen. Det ena kallas för den klassiska 

naturen, som ter sig hemsk, skrämmande och ogästvänlig med ett mörkt landskap som uppmanar 

människan att inte komma nära.33 Det andra synsättet kallas av Hansson (2007) för den romantiska 

naturen. Den beskriver en storslagen, vacker och vild men även lite farlig miljö. Naturen ter sig 

både fängslande och vacker samtidigt som den väcker fasa. Ett exempel på ett landskap som både 

kan verka skrämmande och samtidigt fascinerande i enlighet med den romantiska naturen är 

Alpernas bergslandskap.34  
Det går att dra flera paralleller mellan den romantiska naturen och pastoralen eftersom båda definieras 

av en slags flykt bort från staden och det urbana stadslivet, där naturen blir en helig plats för 

                                                
30 Ibid, s. xii.  
31 Garrard (2004), s. 5- 7.  
32 Hansson (2007), s. 63. 
33 Ibid, s. 64. 
34 Garrard (2004), s. 59- 66.  
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återhämtning.35 Däremot skiljer de sig åt då den romantiska naturen inte karaktäriseras av ett 

harmoniskt liv på landet utan är otämjd. Troperna pastoralen och den vilda naturen skapar två världar 

som inte går att förena på grund av den underliggande konflikt som uppstår då man sätter dessa i 

förhållande till varandra. De skapar två stereotypa bilder av hur människorna på landet respektive 

staden ska vara.36 Pollution är en trop som för 400 år sedan syftade till att beskriva individens 

teologiskt omoraliska nedsmutsning, vilket enligt Garrard (2004) berörde exempelvis 

masturbation och liknande moraliska frågor. För 200 år sedan fick dock begreppet en ny 

innebörd och kom istället att beskriva föroreningar, med huvudfokus på miljöfaror såsom 

nedskräpning och radioaktivt avfall. Tidigare såg man planeten som en levande organism, men i 

och med den naturvetenskapliga och tekniska utvecklingen började man istället se den som en 

död himlakropp, kontrollerad av människan utifrån viljan att utnyttja dess resurser för egen 

vinning.37 Definitionen av pollution för oss vidare till nästa trop som berör ett liknande sätt att se 

på jorden. Garrard (2004) kallar den för the earth. Det är en trop som beskriver två olika sätt att se 

på jorden. I det första synsättet ses jorden som en teknisk och ekonomisk tillgång för människan, 

som därmed har rätt att förbruka obegränsat med resurser. Det andra synsättet beskriver istället 

jorden som något levande, där människan inte har någon äganderätt utan är en del av jorden.38 
Tropen apocalyps har ursprungligen fått sitt namn utifrån religioners uppfattning om att jorden en 

gång kommer att gå under.  Garrard (2004) använder istället begreppet utifrån tanken om att 

jordens undergång kommer ske i samband med naturkatastrofer.39 Han menar att 

uppmärksammandet av jordens undergång är viktig i debatten om hur människan påverkar 

jorden. En sådan debatt gynnar miljörörelsen som står inför ett svårt problem, nämligen att 

förändra vår syn på planeten. Det är inte förrän vi sätter tilltro till att jorden har en framtid som 

vi kommer börja ta ansvar för den.40 För att beskriva relationen mellan människan och djur 

använder Garrard (2004) tropen animals. Han skriver att människan ser på djur som mindre värda 

vilket i sin tur har lett till utrotning av flera djurarter, exempelvis under koloniseringen av 

Nordamerika då både bisonoxarna och ett flertal fågelarter dog ut. Olika djur tillskrivs dock olika 

stor kapacitet till intelligens och känslor. Exempelvis kan en skarp linje dras mellan tama och 

                                                
35 Hansson (2007), s. 63. 
36 Ibid.  
37 Garrard (2004), s. 8. 
38 Ibid, s. 162. 
39 Ibid, s. 85. 
40 Ibid, s. 107. 
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vilda djur. Med det menas att människor ofta har en personlig relation till husdjur och därmed 

anser dem vara mer betydelsefulla och intelligenta än vilda djur.41  
 Forskares åsikter och synen på hur vi ska använda ekokritiken gentemot den litteratur man 

ämnar analysera går isär på grund av teorins bredd. Det har resulterat i en mängd olika 

definitioner om vad ekokritik egentligen är och hur man kan använda sig av den. Sandgren (2002) 

menar att det finns svårigheter med att få ihop en förenad och allmän teoretisk bas i 

ekokritiken.42 Han får medhåll av Barry (2002) som menar att det saknas en generell uppsättning 

teorier och metoder.43 Odenbring (2007) framhåller dock att man numera kan se tydliga framsteg 

och en stor utveckling inom ekokritiken där termer och teorier har blir mer självklara och 

utvecklats.44 Vi kan alltså konstatera att ekokritiken är ett relativt nytt forskningsfält med en stor 

bredd. Den innefattar en rad olika definitioner och inriktningar varav alla inte berör denna studie. 

I vår studie syftar vi till att använda ekokritiken som ett komplement till genusperspektivet i hopp 

om att kunna vidga vår vy och därmed upptäcka mer än om vi enbart utgått ifrån ett 

genusperspektiv.  Vårt syfte är alltså inte att undersöka filmerna med fokus på miljöfrågor och 

hållbar utveckling.  

                                                
41 Ibid, s. 155. 
42 Sandgren (2002), s. 7- 8. 
43 Barry (2002), s. 13. 
44 Odenbring (2007), s. 3.  
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Centrala begrepp 

Könsroller 

Enligt Nationalencyklopedin beskrivs ordet ”könsroll” som en ”sammanfattande term för socialt och 

kulturellt betingade skillnader mellan könen vad avser beteende, värderingar, normer, föresällningar, resurser, 

makt och prestige”.45 Det handlar således om ideologiska föreställningar om hur en person bör bete 

sig beroende på dennes biologiska kön, precis som beskrivet i Hirdmans (1988) genussystem. 

Exempel på traditionella könsroller kan se ut som följande: 

Traditionellt manliga egenskaper: styrka, våldsamhet, kyla, självständighet, aktivitet, aggressivitet, 

rationalitet, analysförmåga och en vilja att beskydda. 

Traditionellt kvinnliga egenskaper: skönhet, aggressionshämmade, omtänksamhet, sårbarhet, 

passivitet, beroende, och de är även intuitiva, emotionella och självuppoffrande. Dessa 

traditionella könsroller har vi använt oss av och tagit hänsyn till i vår analys när vi jämfört 

karaktärer. 

 

Stereotyp 

En stereotyp kan förklaras med att man kategoriserar en person eller flera personer utifrån en 

eller flera egenskaper, till exempel etnicitet eller kön. Baserat på den kategorin tillskriver man 

sedan gruppen av människor gemensamma egenskaper.46 Det skulle kunna vara sådana 

generaliseringar som att kvinnor är omvårdande och emotionella, och att romer är tjuvaktiga. Det 

finns många teorier kring varför människan använder sig av stereotyper, men en av dem beskrevs 

av forskaren Walter Lippmann som att vi använder oss av stereotyper för att kategorisera och 

förenkla en alldeles för komplex värld.47  
 

                                                
45 www.ne.se (2013-11-22). 
46 Hinton (2003), s. 11- 12. 
47 Ibid, s. 13.  
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Metod 

Vi har tittat på två filmer producerade av Disney Pixar och analyserat innehållet utifrån ett 

genus- och ekokritiskt perspektiv. Båda filmerna saknar mänskliga huvudkaraktärer, och vårt mål 

har varit att undersöka hur genus konstrueras i dessa filmer, där inga biologiska kön förekommer.  

Förutom att undersöka hur genus konstrueras har vi granskat de miljöer som karaktärerna 

presenteras i, och undersökt hur de bidragit till att påverka vår uppfattning om dem. Ekokritiken 

är en bred teori som innefattar många olika användningsområden. Den har bland annat använts i 

studier gällande hållbar utveckling och som ett redskap för att undersöka förhållandet mellan 

litteratur och natur.48 I detta arbete har dock vi använt oss av ekokritiken som ett hjälpmedel och 

komplement till genusperspektivet när vi analyserat filmerna för att undersöka om, och i så fall 

hur, olika miljöer bidragit till vår uppfattning om hur kön konstrueras. Förhoppningen har varit 

att få ett mervärde genom att upptäcka detaljer som vi inte hade kunnat se utifrån endast ett 

perspektiv.  

Kvalitativ textanalys och diskursanalys 

Den metod vi använt oss av är en så kallad kvalitativ textanalys. Enligt Metodpraktikan (2007) 

kännetecknas den kvalitativa analysmetoden av att man får förståelse för helheten genom att 

kritiskt granska delarna.49 Genom noggranna studier av utvalda delar, helhet samt kontexten den 

ingår i kan man alltså ta fram det väsentliga innehållet och hitta kärnan. Analysen genomförs 

således med inställningen att analysobjektets innehåll ligger dolt under ytan, men att det kan 

synliggöras med hjälp av denna metod. Kvalitativa textanalyser kan utföras på många olika sätt, 

varav diskursanalysen är den metod vi valt att använda. En diskursanalys innebär att man 

problematiserar innehållet i en viss företeelse. Det kan förklaras med att man istället för att fråga 

sig hur företeelsen ser ut, går djupare och ställer ytterligare frågor som hur, när och varför den 

blev till, och vilka följder det sedan får. På så sätt kan man säga att diskursanalysen ofta används 

för att uppmärksamma och ifrågasätta det som tas för givet i samhället, en slags kritik mot teorier 

som talar om absoluta sanningar och kunskap.50 

                                                
48 Schulz (2007), s. xii. 
49 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud (2007), s. 237.  
50 Börjesson (2003), s. 19.  
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Urval 

Utifrån vårt syfte och frågeställningar har vi valt att analysera filmerna Bilar (2006) och Wall-E 

(2008) från Disney Pixar, eftersom de båda filmerna saknar mänskliga huvudkaraktärer och 

därmed inte har några biologiska kön. Huvudkaraktärerna består istället av robotar och fordon, 

både med och utan repliker, varför vi ansåg dem vara relevanta för vår undersökning. Vi har även 

valt två filmer från samma företag och samma tidsperiod.  

Genomförande 

Vi valde att först genomföra analyserna individuellt och sedan gemensamt, för att undersöka 

huruvida vi oberoende av varandra skulle kunna finna liknande resultat, vilket i sin tur skulle höja 

undersökningens validitet. Denscombe (2009) nämner just detta, att ett instrument som ger 

samma data upprepade gånger har hög tillförlitlighet. Under den första, enskilda analysen såg vi 

filmerna ur olika perspektiv, den ena av oss ur ett genusperspektiv, och den andra ur ett 

ekokritiskt perspektiv. Det beslutet grundades i en vilja att undersöka huruvida vi, utifrån våra 

olika perspektiv, ändå skulle kunna finna gemensamma och intressanta sekvenser att senare 

kunna analysera djupare tillsammans. Analysen skedde ganska fritt eftersom vi ville vara öppna 

för spontana reaktioner oberoende våra perspektiv, och vi antecknade därför alla spontana tankar 

vi fick under tittandet. Vi hade dock en del ramar i form av ett gemensamt analysschema, som 

användes för att kunna ställa och besvara ett antal kvantitativa frågor, såsom hur många manliga 

och kvinnliga karaktärer som finns i filmerna. Vi bestämde att en karaktär bedöms som sådan 

utifrån definitionen att en hen ska ha minst fem repliker eller på annat sätt vara central för 

filmens handling.  

Under tittandet studerade vi karaktärerna i detalj för att utifrån kriterier kring vad som 

traditionellt definieras som manligt och kvinnligt, såsom egenskaper och yttre attribut, kunna 

avgöra vilken könstillhörighet de tilldelats – eller om de rent utav kunde upplevas som 

könsneutrala. Vi studerade även de kontexter i vilka karaktärerna befann sig i för att se om, och i 

så fall hur, de kunde bidra till att förstärka upplevelsen av karaktären som man eller kvinna. Efter 

den första analysrundan gick vi tillsammans igenom analysmaterialet och jämförde våra resultat. 

Under den gemensamma analysen hade vi tillgång till den aktuella filmen för att tillsammans 

kunna gå tillbaka till intressanta och/eller svårtolkade scener och kunna analysera dem djupare – 

den här gången utifrån båda perspektiven samtidigt. Som ett resultat av den gemensamma 

analysen beslutade vi att begränsa oss under tre rubriker till vardera filmen. Vid valet av rubriker 

utgick vi från ett antal utstickande nyckelscener som vi fann centrala i våra diskussioner. Vi valde 

alltså sekvenser och generella fenomen som vi båda, oberoende av varandra, fastnat för och fått 

en lust att analysera djupare trots våra olika perspektiv. Under de två första rubrikerna 

analyserade vi sammanfattningsvis två utvalda sekvenser i varje film som var intressanta ur både 
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ett genus- och ekokritiskt perspektiv. Under den tredje rubriken valde vi att istället göra en 

bredare analys av större, intressanta fenomen i båda filmerna.  

Filmen Bilar såg vi på svenska och Wall-E på engelska. Vår avsikt var från början att se båda 

filmerna på svenska eftersom det är så de presenteras för barn i Sverige, men dessvärre lyckades 

vi inte få tag på Wall-E med svensk översättning.  

Metoddiskussion 

I metoddelen beskrivs diskursanalysen som en metod som används för att uppmärksamma 

och ifrågasätta det som tas för givet i samhället. Vi bedömer därför att den valda metoden passat 

vårt syfte då vi utifrån den kunnat kritiskt granska hur genus konstruerats trots att inga mänskliga 

karaktärer funnits. Vi har även beskrivit hur vi använt oss av filmer från samma företag samt från 

samma tidsperiod. Det beslutet grundades i tanken om att två filmer från samma tidsperiod och 

från samma företag ges samma förutsättningar inför en analys. Detta jämfört med om vi 

exempelvis hade valt en film från 1950-talet och jämfört den med en från 2000-talet, det vill säga 

två filmer från helt olika tidsperioder där kultur, könsstrukturer samt samhällsnormer hade 

kunnat skilja sig åt. Detta kombinerat med beslutet att använda både ett genus- och ekokritiskt 

perspektiv för att vidga våra vyer anser vi har gett studien högre validitet.  

Det hade kunnat uppstå problem kring det faktum att vi endast fick tag i filmen Wall-E på 

engelska, med tanke på att vi började se Bilar på svenska. Efter att ha diskuterat detta har vi dock 

kommit fram till att det inte påverkat vare sig analyserna eller vårt resultat eftersom 

huvudkaraktärerna i Wall-E inte har några repliker.  

Utifrån studiens genomförande har upplägget och metoden bidragit till att vi kunnat besvara 

de frågeställningar vi utgått ifrån. Vårt beslut att börja med en individuell analys grundade vi i 

Denscombes (2009) uttalande om att ett instrument som ger samma data upprepade gånger har 

hög tillförlitlighet. Genom våra individuella analyser, insåg vi att vi uppmärksammade och 

noterade samma sekvenser i båda filmerna som var intressanta inför fortsatt analys, varpå vi drar 

slutsatsen att vår studie har hög tillförlitlighet. 

Etiska aspekter 

Det finns fyra etiska huvudkrav att ta hänsyn till vid forskning; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Då vi genomför en textanalys utan 

såväl uppgiftslämnare som undersökningsdeltagare utan istället endast baserar vår undersökning 

på en offentlig text utifrån utvalda teoretiska perspektiv är dessa etiska krav inte tillämpbara på 

vår studie. Det finns dock ytterligare etiska aspekter inom forskning varav en är plagiering. Det 

innebär att man tar material från till exempel en annan forskare utan att redovisa vem man har 
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tagit det ifrån.51 Det är inte tillåtet att använda sig av en annan forskares material och framställa 

det som resultat man själv kommit fram till. I vår studie tar vi stor hänsyn till den etiska aspekten 

kring plagiering och fabricering och är därför noggranna med att redovisa våra källor och föra 

anteckningar över var vi hittar vårt material. Ytterligare en etisk aspekt vi tar hänsyn till är 

fabricering. Det innebär att en forskare manipulerar data för att bekräfta en egen hypotes, eller 

kanske till och med hittar på resultat eller utesluter data som går emot hypotesen i fråga.52 För att 

undvika fabricering har vi gjort noggranna och såväl gemensamma som enskilda analyser. Vi har 

även tittat på vissa sekvenser upprepade gånger och kritiskt granskat våra egna analyser och 

resultat.   

 

 

                                                
51 SOU (1999), s. 49. 
52 Ibid, s. 48f.  
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Resultat och Analys 

Här nedan följer resultat och analys av vårt insamlade material, vilket i slutet av arbetet 

mynnar ut i en sammanfattande diskussion. Resultatet har sin utgångspunkt i vårt syfte samt våra 

frågeställningar vilka lyder:  

 

1. Hur konstitueras genus i filmerna?  

2. I vilka miljöer presenteras karaktärerna? 

3. Hur ser förhållandet ut mellan miljö och hur kön tillskrivs de centrala karaktärerna? 

Kort sammanfattning av filmen Bilar 

Bilar är en familjefilm från Disney Pixar som producerades år 2006. Den handlar om den unga 

racerbilen Blixten McQueen, som håller på att uppfylla sin dröm om att bli en av de bästa 

racerbilarna i världen. Efter att ha kommit på delad förstaplats i Pistoncupen med två andra bilar, 

ska han nu ta sig till Kalifornien för att delta i en utslagstävling med de andra två. På väg till 

Kalifornien råkar Blixten ut för några oförutsedda händelser som leder till att han hamnar i det 

lilla genomfartssamhället Kylarköping, där han hinner ställa till med stor oreda innan hans 

framfart hejdas. Som straff blir han dömd att asfaltera om den väg han förstört. Den självgode 

Blixten, som bara vill till Kalifornien och vinna cupen, är mer än missnöjd med beslutet men 

stannar och slutför sitt uppdrag. Under tiden lär han känna Kylarköpings befolkning, bland annat 

den dumsnälla bärgningsbilen Bärgarn och stadens advokat Sally, som flyttade från Kalifornien 

för att komma ifrån det ytliga storstadslivet. Med tiden börjar Blixten förstå att det finns mer i 

livet än att vinna tävlingar. 

Analys av filmen Bilar – tre utvalda sekvenser 

Vi har valt att fördjupa oss i filmens två huvudkaraktärer samt två utvalda sekvenser som vi 

under två rubriker kallar för Racingbanan och Rättegången. Dessutom har vi en tredje rubrik som 

vi kallar Staden – Landet som syftar till att analysera hur karaktärerna presenteras utifrån sina 

olika bakgrunder. Vi vill se om karaktärernas egenskaper och yttre attribut påverkas beroende på 

om de är från staden eller landet och huruvida det påverkar vår uppfattning om dem. Analyserna 

kommer först att genomföras ur ett genusperspektiv, sedan ur ett ekokritiskt perspektiv och 

avslutningsvis sammanfattar vi eventuella resultat i en gemensam diskussion som innefattar båda 

filmerna.  
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Blixten McQueen ur e t t  genusperspektiv 

 

 53 
 

Blixten McQueen är en mycket speciell karaktär. Han må vara en maskin, men trots detta kan 

han tala och dessutom föra sig som en människa – precis som de andra bilarna i hans värld. Han 

är en egoistisk ung racerbil som älskar att stå i rampljuset. Vi förstår att Blixten ska föreställa en 

man dels genom hans mörka röst och dels eftersom hans omgivning benämner honom som 

”han”. Han har ett traditionellt manligt kroppsspråk och har ofta ena ögonbrynet lite höjt medan 

han talar. Att han framställs som en väldigt framgångsletande, egoistisk karaktär, där framgångar 

likställs med många beundrare bidrar också till uppfattningen. I och med att han inte är en 

människa, utan en maskin som ska föreställa en människa, upplevs det som att filmskaparna 

försökt förstärka det mänskliga så mycket som möjligt vilket istället gjort honom extremt 

stereotyp.  

I ett flertal scener drömmer Blixten om sin framtid som vinnare, och i varenda en av dem, 

eskorteras han av minst två feminina bilar, ett slags entourage vars enda uppgift är att visa upp sig 

bredvid honom. Dessa ger han ständigt blickar med halvslutna ögon, vilket nästan ger sexuella 

anspelningar. Framgång likställs med tillgång till kvinnor och beundran, och Blixten verkar 

verkligen vara en riktig kvinnokarl. I och med att dessa repliklösa groopies en bra bit in i filmen 

är de enda kvinnliga karaktärerna, ges känslan av att Blixten är en del av en oerhört 

mansdominerad och sexistisk värld.  

 

I bild 1 och 2 är Blixten McQueen blå eftersom han drömmer om sponsring från företaget Dinoco, vars signumfärg är blå. 

54 

                                                
53 http://www.comicvine.com/images/1300-1085513, (2013-12-11). 
54 Printscreen från filmen Bilar (2006). 
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Blixten är en typisk alfahane med fokus på makt och ledarskap, precis som Gillam & Wooden 

(2008) talar om. Han är också väldigt utseendefixerad. Han ser ner på företaget som i början av 

filmen sponsrar honom, rostborttagningsmedelsföretaget Rost-i-väck, eftersom de inte är lika fina 

som honom. Det är också Sallys utseende han kommenterar det första han gör när de träffas 

första gången, med repliken ”kors i plåten” och vitt uppspärrade ögon. En av hans första repliker 

till henne är ”… allt du behöver göra nu är att stå där och låta mig kolla på dig. Du, jag ska gå rakt på sak; 

jag, du, middag.”. Sen brummar han med motorn och säger ”åh förlåt, blev du rädd nu?”. Allt sägs 

med ett höjt ögonbryn och snett leende. 
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Så småningom genomgår han en slags inre resa där han börjar förstå vikten av ”riktiga” 

relationer. Han gör faktiskt precis en sådan inre och yttre resa som Gillam & Wooden (2008) 

nämnde att ”den nya postmoderna mannen” i Pixars filmer genomgår. Han blir också kär i Sally, som 

även hon blir kär i honom trots att han visat både översittartendenser, betett sig sexistiskt inför 

henne och kränkt samtliga stans medborgare och deras sätt att leva. Precis som i många andra 

filmer är alltså den heteronormativa kärlekshistorien central. Dessutom är både parterna i 

kärlekshistorien vackra, precis som vanligt, och inte lika ”udda” som sina vänner.  Ett budskap 

som kan tolkas som att ett vackert yttre underlättar kärleken.  

Sal ly  Carrera ur e t t  genusperspektiv 

 

56 
 

Sally är filmens egentligen enda kvinnliga karaktär med en riktig roll, förutom Kylarköpings 

två andra kvinnliga invånare samt några hysteriska fans och modeller. Vi uppfattar henne som 

                                                
55 Ibid, (2006). 
56 http://carsbilar.se/sally-carrera/, (2013-12-11). 
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kvinnlig dels tack vare hennes ljusa röst, hennes feminina namn och att hon, precis som de andra 

kvinnliga karaktärerna, har rundare former och dessutom en tjockare linje över ögat som gör att 

hon ser sminkad ut. Att hon dessutom är väldigt omtänksam och ser det som sin uppgift att ta 

hand om alla invånare i Kylarköping bidrar också till upplevelsen av henne som 

omhändertagande kvinna. 

Första gången vi ser Sally, filmas hon i slow motion. Hon ser väldigt polerad ut, ler litegrann 

och blinkar långsamt några gånger innan hon rullar in i rummet. Allt medan Blixten säger ”kors i 

plåten”. Hon framställs som ett skönhetsobjekt redan innan sin första replik. Sally är respekterad 

och omtyckt bland stadens invånare, men också väldigt olik de andra, som generellt ser väldigt 

knasiga och vinda ut. Hon är rent estetiskt ganska lik Blixten, vilket bidrar till förståelsen att det 

är hon som kommer bli Blixtens kärleksobjekt. 

När Sally och Blixten väl börjat gilla varandra, utspelar sig en scen som är ganska svårtolkad. 

Blixten upptäcker nämligen att Sally har en tatuering, som går att jämföras med en tribaltatuering 

i svanken, en i vissa kretsar så kallad ”tramp-stamp”. Dessa tatueringar har i många kretsar fått ett 

slags negativ klang sen de var populära bland kvinnor i början av 2000-talet, och de förknippas 

för många med kvinnor med låg utbildningsnivå och promiskuöst leverne.  
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Bilderna ovan visar först tatueringen, sedan Blixtens reaktion när han upptäcker den och slutligen 

Sally som blir så djupt generad att hon snabbt svänger om för att inte visa bakdelen och råkar 

köra in i en hög med vägkoner där hon sedan står och ursäktar sig. Denna scen, som egentligen 

är helt onödig för filmens skull, skulle kunna tolkas som att Blixten blir intresserad av henne på 

ett helt annat sätt när hon visar lite fler sidor av sig själv, fler ”sexiga” hemligheter. En annan 

tanke som slog oss när vi såg den här sekvensen var att tatueringen skulle kunna symbolisera 

Sallys tidigare liv. Innan hon flyttade till Kylarköping bodde hon i Los Angeles, där hon jobbade 

som advokat och, enligt sig själv, ”levde livet i gräddfilen”. Kanske visar den här ”tatueringen” att 

Sally redan gjort den personliga resa som Blixten har framför sig, från ett vilt liv i sus och dus 

med tydliga, objektifierade könsroller och tydliga genuskontrakt (Hirdman, 1988) till ett liv där 

vänskap och kärlek värderas högst. Tatueringen kan vara en påminnelse om att Sally inte alltid 

                                                
57 Printscreen från filmen Bilar (2006). 
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varit den hon är idag, och att hennes historia är något hon aktivt tar avstånd ifrån baserat på 

hennes reaktion när Blixten upptäcker tatueringen.  

Hon, som både högutbildad, snäll, vacker och smart, är en viktig karaktär i filmen men det går 

inte att bortse ifrån att hennes roll finns för att vara huvudpersonens kärleksobjekt och verktyg 

för att hjälpa honom i hans personliga utveckling. Vi får också känslan av att hon skapats som en 

slags könskvotering, då hon är den enda betydande kvinnliga karaktären i hela filmen.  

Racingbanan 

Genusanalys  

Filmen inleds med mörker och en röst som säger ”Okej, nu gäller det. fokusera. Fart. Jag är fart. 

En vinnare”.58 Ljud från ett antal racerbilar avbryts sen av orden ”Jag äter förlorare till frukost”. 

Direkt i filmens inledning förstår vi att det är en tävlingsinriktad, manlig karaktär som talar; 

Blixten McQueen. När vi får se bilarna som är med i racet, upplever vi att det är en tävling för 

bilar som föreställer män. Den slutsatsen baserar vi på det flitiga användandet av mörka grillar på 

bilarnas front, vilka onekligen liknar mustascher, men också på grund av de maskulina röster som 

hörs samt den råa och aggressiva stämning som pågår på banan. Det är dock inte bara de 

tävlande bilarna som tycks vara män, faktiskt så tycks nästan samtliga bilar även på läktaren och 

bakom kamerorna, föreställa män utifrån samma kriterier som ovan nämnt.  

Vid ytterst få tillfällen under den femton minuter långa sekvensen syns några feminina bilar i 

bild. Första gången gestaltas de som två hysteriskt skrikande fans i publiken, som direkt för 

tanken till tonårstjejer på popkonsert. Andra gången intervjuas Blixten av en kvinnlig reporter 

(som endast har manliga kameramän med sig) och tredje gången ser vi en grupp fjäderbeklädda 

”showflickor” som visar upp sig på en scen tillhörande företaget Dinoco, medan en stor grupp 

manliga bilar står och beundrar dem. Vad dessa tillför Dinoco, företaget som arrangerar racet och 

även sponsrar vinnaren, går dock inte att fastställa. Av alla kvinnliga bilar vi ser under sekvensen 

är det bara reportern som har några repliker.  

Det finns en extremt tydlig hierarki och dikotomi som bidrar till huruvida bilarna uppfattas som 

kvinnliga eller manliga. De kvinnliga och manliga karaktärerna framställs som varandras totala 

motsatser med mannen som norm och kvinnan som det avvikande. De förhåller sig till tydliga 

genuskontrakt och upprätthåller extremt traditionella könsroller där männen upplevs som starka 

och hårda medan de få kvinnorna som syns i bild antingen söker uppmärksamhet från en man 

eller objektifieras och används för att visas upp för män.  

                                                
58 Bilar (2006), 00:00:35.  
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Racingbanan presenterar sammanfattningsvis en oerhört mansdominerad plats med många 

sexistiska inslag och traditionellt manliga attribut såsom styrka, våldsamhet och aggressivitet. 

Som motpol till det maskulina presenteras ett fåtal kvinnliga karaktärer som samtliga placeras i 

oerhört könsstereotypa fack där de objektifieras och sexualiseras, med undantag för den kvinnliga 

reportern. När dessa stereotyper presenteras tillsammans, förstärks motsättningarna av dem åt 

båda håll; det maskulina blir ännu mer traditionellt maskulint och det feminina ännu mer 

traditionellt feminint. 

Ekokrit i sk analys 

Miljön på racingbanan kan beskrivas som teknokratisk. Med det menar vi att inga mänskliga 

karaktärer medverkar utan de gestaltas istället som bilar, helikoptrar eller andra maskinella ting. 

Racingbanan är uppbyggd så att man får en överblick över publiken, deltagarna och resterande 

karaktärer. Det finns ingen natur eller pastoral miljö i form av växter och grönska utan allt i den 

här scenen är uppbyggt för att fylla en funktion. Med det menar vi att en racingbana inte är en del 

av naturen utan är byggd och konstruerad för att människorna, eller i detta fall bilarna, ska kunna 

bruka den. Då det inte finns någon grönskande natur uppfattar man miljön som typisk för en 

urban storstad. Det går att se vissa likheter mellan miljön i sekvensen och tropen the earth. Den 

beskriver två sätt att se på jorden varav det ena innebär att planeten ses som en teknisk och 

ekonomisk tillgång för människan som har rätt att förbruka obegränsat med dess resurser.59 Den 

teknokratiska miljön skulle kunna ses som en metafor för tropen the earth med racingbanan som 

en teknisk och ekonomisk resurs för bilarna i filmen. 

Miljön på racingbanan skiljer sig markant från det pastorala landskap som vi kommer att skriva 

mer om senare, vilket gör att den upplevs som en hård och kall plats.  

Majoriteten av bilarna på racingbanan påminner om varandra; de är välpolerade och nästan 

samtliga föreställer klassiska bilmodeller. Tillsammans skapar de en homogen norm för hur 

bilarna ”ska” se ut för att passa in på racingbanan. Miljön i den här scenen är utformad och 

anpassad till dessa bilar och därför ”passar de in” väldigt bra där. Den homogena normen innebär 

dock att ett utstickande utseende blir väldigt synligt och en tydlig kontrast skapas mellan de bilar 

som passar in i den hårda och moderna miljön som utgör racingbanan och de som inte gör det. 

Bilden av Blixten som en macho, egoistisk och tävlingsinriktad bil blir i denna sekvens tydligare 

då han vistas på racingbanan, en miljö där hans personlighet lyfts fram i samklang med 

omgivningen.  

                                                
59 Garrard (2004), s. 162. 
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Rättegången  

Genusanalys 

Sekvensen börjar med att en manlig röst säger ”Ordning i Kylarköpings trafikdomstol!” samtidigt 

som en byggnad, liknande ett rådhus, filmas.60 Sedan öppnas garageportarna och man får ur den 

åtalades ögon se Kylarköpings upprörda befolkning, som alla talar i munnen på varandra. Detta 

är första gången vi presenteras för Kylarköpings invånare. Där finns två kvinnliga bilar och nio 

manliga, tio med Blixten McQueen inräknat. Vilka som är manliga och kvinnliga bilar går ganska 

snabbt att lista ut eftersom de tilldelats väldigt generaliserande och stereotypa utseenden, 

egenskaper och röster. Alla kylarköpings invånare ser ut som karikatyrer av olika slags människor 

såsom ”italienaren”, ”hippien” och ”raggaren” vilket vi tänker oss beror på att karaktärerna ska 

bli så lika människor som möjligt, och för att göra filmen mer humoristisk. De kvinnliga 

karaktärerna har dock främst fått stereotypa utseenden, såsom smink, medan de manliga i högre 

utsträckning fått tokiga utseenden, röster och roliga personligheter.  

Plötsligt öppnas garageportarna och en feminin röst säger ”Förlåt att jag är sen, ers nåd”. Blixten 

vänder sig om, och utbrister ”Kors i plåten”. När kameran vänds mot Sally, har plötsligt ljuset i 

rättssalen ändrats från ganska mörkt och instängt till ljust och lite dimmigt.  

 

 
 

Hon står kvar i garageporten några sekunder, ler lite diskret och blinkar lite långsamt, innan 

hon rullar in i rättssalen. Precis som vi skrev i analysen av Sally ovan, framställs hon direkt som 

ett skönhetsobjekt. Redan innan hennes första replik har hon uppmärksammats för sitt utseende 

och direkt förstår vi att hon är lite ”finare” än de andra invånarna i staden, dels tack vare sättet 

hennes billack glänser, och hur hennes drag är mycket vackrare och mer symmetriska än övriga 

av stadens invånare, som generellt ser ganska roliga ut. Hon är dessutom den enda karaktären i 

Kylarköping utan ”tokig” röst. En tydlig estetisk skillnad görs här mellan bilarna från staden, i det 

här fallet Sally och Blixten, och Kylarköpings invånare, genom att de förstnämnda framstår som 

”normala”, vackra och välputsade jämfört med de sistnämnda.  

                                                
60  Bilar (2006), 00:28:17. 
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Baserat på hennes utseende utgår Blixten direkt från att hon inte kommer från det lantliga 

Kylarköping genom att säga ”Hon måste vara från min advokatbyrå.” Sen tillägger han: ”Du fick ett lätt 

jobb idag. Allt du behöver göra nu är att stå där och låta mig kolla på dig. Du, jag ska gå rakt på sak; jag, du, 

middag” Sen brummar han med motorn och säger ”Åh förlåt, blev du rädd nu?” med ett höjt 

ögonbryn och snett leende. Sally tittar skeptiskt på honom och säger att hon ska prata med 

domaren, varpå hon får svaret ”Gör det du måste göra gullet, och förresten, var försiktig. Folk här har lite 

tjall på tändstiften om du fattar vad jag menar”.  

Sally – som är Kylarköpings advokat - får hela församlingen att förstå att Blixten bör stanna 

och laga den väg han haft sönder. Hon är självsäker och argumenterar tydligt för sin sak tills hon 

fått över invånarna på sin sida. Hon framstår som stark och respekteras av Kylarköpings 

invånare, men objektifieras av Blixten utifrån sitt utseende. Det är endast Blixten som uppför sig 

sexistiskt och opassande i den här sekvensen, dock endast mot Sally. Han blir dessutom märkbart 

förvånad när hans inviter och sexistiska repliker inte fungerar på Sally, och när hon dessutom får 

honom dömd är hans bästa ”straff” mot henne tillbakadragandet av middagserbjudandet med 

repliken ”du, glöm att jag skulle bjuda dig på middag”. 

Ekokrit i sk analys 

När denna sekvens utspelar sig, befinner sig Blixten i ett skede i livet där allt är på väg att 

vändas upp och ner. Han står åtalad för brott och riskerar även att bli försenad och missa 

utslagstävlingen. Salen han befinner sig i är fylld av Kylarköpings invånare och det råder en hätsk 

stämning. När Sally gör entré sker dock en förändring och miljön går från rörig och högljudd till 

tyst och rofylld. All fokus förflyttas till Sally och det strålar ett ljus runtomkring henne vilket gör 

att salen upplevs som ljusare och varmare. Hennes entré kan kopplas till pastoralen, en trop som 

gestaltar en ljus, harmonisk och inbjudande miljö.  

Schulz (2007) menar att det pastorala grundar sig i en föreställning om att se miljön som stabil 

och varaktig i förhållande till förändringar och faktorer som kan skapa oro i människans liv.61 

Utifrån detta påstående skulle Sally kunna beskrivas som en slags metafor för pastoralen baserat 

på att hon upplevs som det lugna, stabila och idylliska i en omgivning som skapar oro. 

Den hektiska och stressiga miljö som råder innan Sally gör entré kan, om man sätter det på sin 

spets, liknas vid den klassiska naturen. Den tropen kännetecknas av ett mörkt och skrämmande 

landskap som signalerar att människan inte är välkommen och ska hålla sig borta.62 Miljön i 

denna scen uppfattas som obehaglig och ogästvänlig vilket gör att vi drar paralleller till just ovan 

                                                
61 Schulz (2007), s. xii. 
62 Hansson (2007), s. 64. 
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nämnda trop. Sallys närvaro kontra innan hon gjorde entré gör att hon direkt uppfattas som 

något stabilt i en orolig miljö. Under sekvensen kommer även Blixten, Bärgarn och Doc in i 

salen, men vid dessa tillfällen förändras inte miljön alls. Sally däremot, ställs i centrum och ljuset 

går från mörkt till ljust och lite dimmigt. Miljön i sekvensen bidrar sammanfattningsvis starkt till 

att framställa Sally som ett skönhetsobjekt. 

Det är anmärkningsvärt att bilarna i sekvensen befinner sig inomhus, i en miljö som är 

utformad för att i så stor utsträckning som möjligt påminna om vårt mänskliga samhälle. Schulz 

(2007) skriver att miljön kan påverka och forma människan psykologiskt. Det skulle med andra 

ord kunna vara så att bilarna i scenen befinner sig inomhus eftersom miljön bidrar till att forma 

karaktärerna och deras egenskaper. Det kan tänkas vara ett sätt att förstärka intrycket av 

karaktärernas mänskliga egenskaper vilket i sin tur kan hjälpa tittaren att identifiera sig med de 

olika karaktärerna trots att de föreställer bilar och inte människor. 

Staden – Landet  

Genusanalys 

I den här analysen har vi beslutat att låta ”racingbanan” symbolisera staden och Kylarköping 

symbolisera landet eftersom det är två framträdande platser i filmen, som dessutom uppvisar 

många olikheter.  

Invånarna i staden och landet skiljer sig åt både utseendemässigt men också i egenskaperna de 

tilldelas och hur de förhåller sig till varandra ur ett genusperspektiv. Bilarna från staden, varav 

Blixten är en av dem, framställs generellt som en ganska homogen grupp utseendemässigt. De har 

framställts som vackra och ytliga, och ingen sticker ut. Medan de manliga karaktärerna är 

karriärlystna och hårda framställs de kvinnliga som passiva beundrarinnor. Bilarna på landet 

porträtteras istället som en brokig, vänlig och ganska ”oputsad” grupp. Med det menar vi att 

många av dem är fulla med rost, har stora och sneda tänder eller andra lustiga fysiska attribut och 

originella karaktärsdrag. Medan stadsborna har ”normala” röster låter Kylarköpings invånare 

lustiga, och de framställs också som lite dumma.  

När Blixten hamnar i det lilla samhället Kylarköping, vet han inte längre hur han ska bete sig. 

Allt som hittills upplevts som viktigt i hans liv; utseende, makt och kvinnor, tycks oviktigt i 

Kylarköping, och han får därför stora problem att kommunicera med invånarna. 

Eftersom Sally varken talar som eller ser lika lustig ut som övriga bilar i Kylarköping, utgår 

Blixten direkt från att hon kommer från staden och därmed ska bete sig på ett visst sätt. Så fort 

han ser henne återgår han därför till sin ursprungliga machoattityd, och förväntar sig även att hon 
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ska imponeras av den. Bland annat gör han sig lustig över hennes vänner genom att säga ”Folk 

här har lite tjall på tändstiften om du fattar vad jag menar”. Han värderar med andra ord sig själv och 

Sally högre än Kylarköpings befolkning baserat på att Sally ser ut som en storstadsbo eftersom 

hon har de rätta fysiska attributen och även en ”normal” framtoning.  

Invånarna i Kylarköping upplevs jämställda när vi tittar hur de talar till och beter sig mot 

varandra, som att de har varit goda vänner väldigt länge. Alla bilar har arbeten och ett gemensamt 

mål att få sitt lilla samhälle att växa till sin forna glans. Däremot innehar samtliga kvinnliga 

medborgare i Kylarköping rollen som antingen fru eller flickvän åt en manlig bil – även Sally som 

så småningom blir Blixtens flickvän. Detta fenomen är dock återkommande i hela filmen, och de 

flesta – för att inte säga alla – kvinnliga karaktärer innehar just den rollen.  

Bilarna från staden har ett helt annat förhållningssätt gentemot varandra med tydliga 

genuskontrakt män och kvinnor emellan. De kvinnliga bilarna förväntas vara passiva, fnittrande 

skönhetsobjekt för de starka, mäktiga manliga bilarna. Man kan se tydliga exempel på dessa 

genuskontrakt i analysen av sekvensen ”racingbanan” där de kvinnliga karaktärerna beter sig som 

vi beskriver ovan. Det är just därför det sker en krock mellan Blixten och Kylarköping – eftersom 

hans sätt att vara, ett sätt som gett honom makt och berömmelse, plötsligt inte fungerar. 

Ekokrit i sk analys 

Kylarköping är ett genomfartssamhälle i ökenmiljö vars förfall skulle kunna beskrivas som 

något apokalyptiskt. Miljön ger intrycket av ett öde samhälle långt ute på landet där den vilda 

naturen är på väg att ta över, och man får en känsla av att invånarna är på väg att dras med i 

stadens förfall genom att de framställs som ”dumma lantisar” med knasiga utseenden och udda 

personligheter. Kombinationen av en stad som förfaller och invånare som faller utanför normen 

ger en känsla av att de lever i en postapokalyptisk miljö.   

Kylarköping kan beskrivas utifrån båda synsätten inom tropen den vilda naturen, beroende på 

vilken miljö och omgivning man sätter som dess motsats. När vi jämför Kylarköping med 

racingbanan, och därmed med det urbana stadslivet, kan paralleller dras till tropen den romantiska 

naturen. I enlighet med pastoralen beskriver den romantiska naturen en slags flykt från den urbana 

stadsmiljön, där naturen blir en plats man drar sig tillbaka till för att få ny styrka och vila upp sig 

efter att ha ”utsatts” för det falska livet i staden.63  
Innan Sally flyttade till Kylarköping arbetade hon som advokat i Los Angeles och, som hon 

själv beskriver det, ”levde livet i gräddfilen”. Hon kände sig dock inte lycklig, varför hon lämnade sitt 

                                                
63 Hansson (2007), s. 63. 
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storstadsliv och hamnade i Kylarköping där hon så småningom förälskade sig i det vackra 

landskapet. Hennes liv i Los Angeles kan liknas med den klassiska naturen. Den beskriver en miljö 

som är mörk och ogästvänlig, i synnerhet då man sätter den i kontrast till pastoralen och den 

romantiska naturen.64 I detta fall framställs hennes liv i storstaden, jämfört med livet i Kylarköping, 

som något negativt med tanke på att hon var olycklig och vantrivdes. Man kan återigen se 

motsättningar troperna emellan där den pastorala och romantiska naturen idealiseras och ger en 

bild av det perfekta livet på landet.  

Den synen på Kylarköping förändras om man istället jämför den med den oerhört romantiska 

och pastorala skogsmiljö som visas under en kort sekvens då Blixten och Sally håller på att falla 

för varandra och tar en gemensam åktur utanför Kylarköping. De kör på en väg utanför 

Kylarköping där miljön består av stora gröna träd, vattenfall och lummiga växter, en pastoral 

miljö som inte är återkommande utan endast visas under denna korta sekvens för att förstärka 

kärleksbudskapet. Skogsmiljön skapar en stor kontrast mot Kylarköping som är belägen mitt ute i 

öknen utan någon grönska. Därmed upplevs Kylarköping som ett urbant samhälle när det 

jämförs med den pastorala skogsmiljön istället för staden. Hansson (2007) menar att man kan se 

det pastorala i direkt eller indirekt motsats till det urbana. Det pastorala kan idealiserar ett liv på 

landet, men beroende på vilka miljöer man sätter i kontrast till varandra blir motsättningarna olika 

synliga.65  
Kylarköping blir sammanfattningsvis en symbol för båda synsätten inom den vilda naturen 

beroende på vilken miljö man jämför den med. Hansson (2007) menar dock att en konflikt kan 

uppstå då man sätter vissa troper i förhållande till varandra. Resultatet av det kan bli en 

stereotypisering där människorna på landet upplevs som naturliga och äkta medan de som bor i 

staden är falska.66 I filmen framställs bilarna på landet som mer äkta och ärliga jämfört med de på 

racingbanan, men däremot har dem en del egenskaper som kan uppfattas som ganska dumma. 

Bilarna i staden lever ett liv som är falskt på grund av all fokus på utseende, status och normer 

som upprätthåller stereotypa könsroller. Det skapar en generaliserande bild av stadsmiljön som 

nödvändigtvis inte stämmer och bidrar till fördomar om hur den stereotypa stadsbon ser ut och 

är. Invånarna i såväl staden som på landet stereotypiseras och hur dem uppfattas förstärks av 

miljöerna de försätts i.  

                                                
64 Ibid, s. 64.  
65 Ibid, s. 63. 
66 Ibid.  
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Kort sammanfattning av filmen Wall-E 

Filmen utspelar sig runt år 2800 och handlar om Wall-E, en robot vars uppgift är att städa upp 

den nedsmutsade och förstörda jorden där ingenting längre lever. Cirka 700 år tidigare täcktes 

jorden av skräp som ett resultat av överdriven konsumtion, och människorna lämnade jorden och 

flyttade till rymdbasen Axiom. Tanken var att de skulle bo där under fem år medan Wall-E-

robotar städade upp jorden. En efter en går robotarna sönder, och när filmen utspelar sig finns 

bara en robot kvar, som överlevt genom att samla reservdelar från de övriga. Under den långa tid 

han befunnit sig på jorden har han utvecklat ett medvetande och känslor, och han samlar på 

mänskliga föremål som han finner under dagarna. Bland annat hittar han en levande planta som 

han sparar i en gammal sko.  

En dag landar ett rymdskepp på jorden och en avancerad robot vid namn Eva kommer ut. När 

Wall-E visar sin funna planta för Eva, tar hon automatiskt den ifrån honom, lagrar den i sig och 

stängs ner. Efter att Wall-E gjort många fruktlösa försök att väcka henne till liv, kommer ett 

skepp och hämtar henne varpå han tar tag i skeppet och följer med. Så kommer de till Axiom; 

människornas tillfälliga boning. Efter 700 år i rymden har människorna blivit sjukligt feta och 

även bensköra, så pass att de behöver svävarstolar för att ta sig framåt. Robotar servar dem med 

allt de behöver, och styr även skeppet. 

Plantan som Eva funnit är ett tecken för kaptenen och resten av människorna att jorden åter 

har blivit beboelig och att det är dags att återvända. Autopiloten har dock fått information om att 

han ska hålla kvar människorna i skeppet och stridigheter utbryter. Wall-E gör, med Evas hjälp, 

allt för att rädda växten och hjälpa kaptenen, trots att han måste offra sig själv. Till slut lyckas 

kaptenen ta sina första stapplande steg och stänga av autopiloten, och människorna kan för första 

gången återvända till jorden. Eva lyckas laga Wall-E, och tillsammans lever de sedan lyckliga i alla 

sina dagar. 

Analys av filmen Wall-E – tre utvalda sekvenser 

Precis som med filmen Bilar har vi valt att fördjupa oss i filmens två huvudkaraktärer samt två 

utvalda sekvenser som vi under två rubriker kallar för Mötet och Robotarna och miljön på Axiom. Vi 

har även en tredje rubrik som vi kallar för Rymden – Jorden som syftar till att analysera hur såväl 

karaktärerna presenteras utifrån sina olika bakgrunder i dåtid och framtid, samt hur miljöerna på 

de olika platserna skiljer sig åt och hur dessa iakttagelser tycks samverka. Analyserna kommer 

även den här gången att först genomföras ur ett genusperspektiv, sedan ur ett ekokritiskt 

perspektiv och avslutningsvis sammanfattar vi eventuella resultat i en gemensam diskussion. 
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Wall-E ur e t t  genusperspektiv 
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Filmen om Wall-E är ur analyssynpunkt speciell på många sätt. Dels så har huvudkaraktärerna 

inga repliker eftersom de är robotar och således går de bara att analysera utifrån deras 

kroppsspråk. Avsaknaden av repliker gör att vi inte kan definiera ett kön baserat på deras röster 

eller ordval, vilket i teorin betyder att detta skulle kunna ha varit den kanske första könsneutrala 

karaktären i Disney Pixars historia. Företaget definierar dock Wall-E som man på såväl DVD-

fodralets baksida som på sin hemsida, genom att använda ordet ”han” upprepade gånger.68 
Dessutom säger en kvinna på Axiom halvvägs in i filmen ”hey, that’s what’s-his-name!” varpå en man 

svarar ”I know that guy!” vilket befäster en könstillhörighet på Wall-E som tidigare i filmen inte 

funnits. Något som alltså hade kunnat bli helt banbrytande, med två huvudkaraktärer utan 

uttalade kön, förstörs tyvärr efter halva filmen, eller kanske redan på filmens baksida om man 

bemödat sig att läsa den. 

Wall-E är en liten, fyrkantig robot med stora, sorgsna ögon som alltid bär med sig en liten 

lunchlåda vilken vi förknippar med den tidigare arbetarklassen i USA. Han är sliten och har klarat 

sig på jorden under 700 år genom att använda trasiga Wall-E-robotar som reservdelar åt sig själv. 

Han tittar mycket på musikalfilmen Hello, Dolly! och det är från den han lär sig om och börjar 

längta efter kärlek.  

 På många sätt har Wall-E egenskaper som traditionellt kan uppfattas som kvinnliga; han är en 

naiv, hopplös romantiker som känner att något fattas i hans liv innan han hittar kärleken. När han 

väl möter Eva, är det också oftast han som visar sig rädd och allra oftast är i behov av räddning. 

Han är så hopplöst förälskad att han, trots hennes försök att skydda honom på Axiom, inte kan 

tänka rationellt utan ständigt försätter sig i farliga situationer för att han varken ser eller hör något 

annat än Eva. Å andra sidan är det han som uppvaktar Eva vilket traditionellt sett också är 

mannens uppgift. Wall-E har även mörkare ”röst” än Eva. Även om de inte har repliker, så 

utstöter de robotiska ljud då och då, och de görs i olika tonlägen. Det är också Wall-E som 

tveklöst bestämmer sig för att rädda Eva när hon stängs ner och blir hämtad upp till rymden, en 

slags heroisk handling som går emot det osäkra intryck han hittills ingett, och viktigast av allt – 

han är filmens hjälte som med hjälp av sin medhjälpare Eva lyckas hjälpa människorna att 

                                                
67 http://gb.images.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2012/01/WALLE.png, (2013-12-15).  
68 http://www.disney.se/wall-e/#about, (2013-12-15). 
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återvända till jorden. Hans samlade egenskaper gör att vi vill beskriva honom som en slags 

betahane. 

 En tydlig parallell kan dras mellan Wall-E och Eva som par och paret i musikalfilmen Hello, 

Dolly! vilket ytterligare förstärker upplevelsen av att det är en heteronormativ kärleksrelation som 

pågår mellan Wall-E och Eva vilket innebär att de ska föreställa en man och en kvinna. Wall-E är 

sammanfattningsvis en robot som, trots att han beskrivs som man, går emot många av de 

traditionella könsroller som råder. Baserat på att han inte har några repliker eller annat som 

binder honom till ett kön, hade han lika gärna kunnat vara en kvinna eller till och med 

könsneutral om vi inte hade fått en könsdefinition av honom efter halva filmen – vilket är 

befriande ur många synpunkter. Både utifrån att filmen är en kärlekshistoria som då inte binds 

vid den heteronorm som annars råder och utifrån att karaktären kan vara precis den man vill att 

den ska vara – endast tittaren bestämmer.  

Eva ur e t t  genusperspektiv 
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Eva är en robot från Axiom, människornas rymdbas, vars uppgift är att leta efter växtlighet på 

jorden. Att hon ska föreställa en kvinna, baserar vi dels på att hon har ett uttalat kvinnligt namn. 

Hon har dessutom betydligt rundare former än Wall-E och uppfattas som vackrare och mer 

modern. Hon har dessutom ett betydligt ljusare röstläge än Wall-E, och fnissar upprepade gånger 

genom filmen. Vid ett tillfälle säger även kaptenen på Axiom, när hon återvänt med plantan efter 

ungefär halva filmen, ”Let’s open her up” vilket tydligt befäster hennes könstillhörighet. Vad som 

gör henne speciell ur ett genusperspektiv är att hon upplevs som både hård, aggressiv, stark, 

rationell och målinriktad – vilka samtliga är traditionellt manliga egenskaper. Hon har även ett 

kraftfullt inbyggt vapen i armen som hon avfyrar direkt hon hör något ljud – vilket till en början 

råkar vara åt Wall-es håll. Hon är inte heller så lättcharmad utan Wall-E får kämpa hårt för att 

vinna hennes gunst. Det kanske mest intressanta är dock att det oftast genom filmen är Wall-E 

som hamnar i situationer där han måste räddas av Eva. Hon är alltså en karaktär som precis som 

Wall-E, utmanar rådande könsnormer på många sätt. Hennes kön är till en början inte givet, utan 

vår uppfattning baseras främst på kaptenens benämning av henne som en ”hon”.  

                                                
69 http://www.trivia.se/Vad-heter-den-robot-som-Wall-E-blir-k%C3%A4r-i,0,51904.html 
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En tanke kring varför Eva är kvinna, skulle kunna vara att kärlekshistorien, precis som i nästan 

alla Disney Pixars tidigare filmer, är central i filmen. Troligen är det fortfarande helt otänkbart för 

företaget att gå utanför den heteronormativa ramen, men eftersom det faktiskt är möjligt att se 

filmen utan att ”veta” vilket kön Eva (och för den delen även Wall-E) har, är det också möjligt att 

skapa en egen definition kring vilken slags relation de två robotarna har. En mycket befriande 

insikt.  

Mötet 

Genusanalys 

Sekvensen börjar med att Wall-E hamnar mitt under en stor rymdfarkost som landar på 

jorden under stort tumult. När dammet lagt sig öppnas en lucka under skeppet, och Wall-E flyr 

panikslaget undan och gömmer sig. Ur luckan sänks Eva ner. Ljuv musik börjar spela och man 

får växelvis se Eva, som står stilla i vackert och lite dimmigt ljus, och Wall-E som står gömd i 

mörkret bakom en raketmotor och inte kan sluta titta på henne. Detta gör att vi får känslan av att 

hon är en feminin karaktär. Utseendemässigt är de varandras totala motsatser. Utan att göra dem 

mänskliga, har Wall- E och Eva tilldelats yttre attribut som estetiskt anses vara manligt och 

kvinnligt. Hon har rundare, mjukare former, är renare och vackrare och sätts dessutom i en 

ljusare miljö medan han är kantigare, smutsigare och mer grovhuggen. Wall- E visar ett stort 

intresse och nyfikenhet för Eva vilket visas genom att scenen tycks stanna upp medan de växelvis 

filmar de båda karaktärerna. Även tack vare den ljuva musiken och Wall-Es små suckande läten 

medan hon speglas i hans ögon. 

Eva påbörjar direkt sitt uppdrag med att skanna marken omkring sig medan Wall-E suckandes 

av längtan tittar på henne medan hon flyger omkring över jorden till ljuv musik. Hon filmas 

ständigt i ljus och dimmig miljö vilket nästan ger en gudomlig känsla där hon flyger fram. 

Plötsligt landar hon på jorden, och Wall-E råkar i samma veva stöta till en sten. På mindre än en 

sekund har Eva vänt sig åt hans håll och avfyrat ett vapen som hon har i högra armen. Hon står 

kvar några sekunder tills hon anser att hotet är neutraliserat och fortsätter sedan sitt letande. Allt 

medan Wall-E står skakande kvar bakom resterna av den stora sten han gömt sig bakom.  

 

 
 

Det är en väldigt intressant scen. Eva har hittills glorifierats utifrån hur Wall-E tittat på henne 

och följt henne. Att hon sedan avfyrar ett vapen så fort hon hör ett ljud är, ur ett traditionellt 
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perspektiv, förvånande. Plötsligt framställs hon som känslokall och aggressiv, eftersom hon inte 

ens bryr sig om att se vad, eller vem, hon skjuter. Hon är också oerhört plikttrogen eftersom hon 

direkt efteråt fortsätter sitt uppdrag. Samtliga ovan nämnda punkter ses ur ett traditionellt 

perspektiv som maskulina egenskaper. Wall-E står istället skakande bakom en söndersprängd sten 

och är både livrädd och fascinerad på samma gång. En feg, känslostyrd och passionerad liten 

robot som dras till det farliga. Egenskaper som traditionellt anses vara kvinnliga. 

Han fortsätter följa efter henne, åtföljd av sin vän kackerlackan. Vid ett tillfälle springer 

kackerlackan fram mot Eva, som precis som förra gången hon hörde ett ljud, vänder sig om och 

avfyrar vapnet mot den lilla insekten. Kackerlackan överlever dock och Eva plockar då upp den, 

och fnissar medan den springer över hennes kropp. Även Wall-E fnissar då till, varpå Eva 

upprepade avfyrar sitt vapen åt hans håll medan han förgäves springer runt och försöker gömma 

sig. Till slut finns inga gömställen kvar och han kryper ihop till en skakande kub. Eva närmar sig 

honom med vapnet höjt. Då hoppar kackerlackan från Evas hand till Wall-Es varpå Eva istället 

för att skjuta honom, vänder om och fortsätter sitt arbete. Hon väljer med andra ord att skona 

honom vilket upplevs som en första känsloyttring från hennes sida. När hon åker därifrån suckar 

Wall-E kärleksfullt och från och med nu följer han Eva var hon än är, men gömmer sig så fort 

hon ser honom. Han verkar rädd och fascinerad på samma gång och klantar sig ständigt vid varje 

upptäckt. Han försöker ständigt uppvakta henne, och blir ledsen när det inte fungerar. Till slut, 

under en sandstorm, lyckas Wall-E rädda Eva genom att ta med henne hem till sig. Väl där, visar 

han henne sin samling av mänskliga ting och hon börjar så småningom mjukna.   

Sammanfattningsvis så uppvisar båda karaktärerna såväl manliga som kvinnliga egenskaper 

genom hela sekvensen men deras könstillhörighet förstärks tack vare att det heteronormativa 

kärleksbudskapet är så tydligt. 

Ekokrit i sk analys 

Miljön i sekvensen ger sken av en apokalyptisk tillvaro, full av ruiner och rester av trasiga hus 

och andra ting. Vid några tillfällen ges en överblick av området och man får se höga hus som står 

bredvid berg av sopor. Wall-E befinner sig möjligtvis i utkanten av något som en gång var en stad 

men numera är ett stort nedsmutsat, tyst och öde ökenområde. Det är dimmigt och disigt i luften, 

bakom det tjocka molntäcke som täcker himlen kan man ana solen som försöker tränga igenom. 

Bilden av en stad som förfallit och känslan av misär förstärks av att alla färger är dova och består 

av nyanser som beige, brunt och grått. Miljön i sekvensen påminner onekligen om tropen pollution 

som syftar till att beskriva jorden som en död teknologisk plats, styrd av människan.70 Likaså 

tropen the earth där jorden ses som en teknisk och ekonomisk resurs för människan som är i stånd 

                                                
70 Garrard (2004), s. 8. 
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att förbruka obegränsat med resurser.71 Utifrån den framtidsdystopi som målas upp i filmen 

beskriver ovanstående troper jordens förfall och människans del i det hela väldigt bra. 

När Wall- E ser Eva sänkas ner ur rymdskeppet förändras miljön tvärt. Färgerna och 

omgivningen runt omkring henne blir ljusare än vad den var innan hennes ankomst. 

Ljusskillnaden blir extra tydlig eftersom man växlande får se Wall- E som fortfarande befinner sig 

i en mörk och dyster apokalyptisk miljö medan han tittar på henne.  
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När Eva flyger mot himlen träffar några av solens strålar henne och lyser samtidigt upp 

omgivningen runt omkring henne. Det gör att tankarna förflyttas till något ljust och positivt, 

jämfört med den annars så dystra miljön. Detta kopplar vi till tropen pastoralen som står för ett 

ljust och idylliskt landskap.73 Miljön i sekvensen är långt ifrån idyllisk men denna händelse sticker 

ändå ut och blir en kontrast till det annars så hårda och apokalyptiska landskapet.  

När Eva flyger omkring utanför ”staden” får man en tydligare inblick i hur pass mycket den 

har förfallit. Man skymtar grunden och stommarna till hus som har rasat, jättelika vallgravar och 

ett landskap som försjunkit och drunknat i ett berg av sopor, sand och dimma, vilket återigen 

förstärker känslan av en apokalyptisk miljö. Sedan får vi följa Eva då hon beger sig in mot 

”staden” som består av trasiga hus och mängder av sopor. Hon flyger längst med gatorna som 

kantas av smutsiga byggnader och berg av icke nedbrytbara material. Wall- E följer efter henne 

och när han kikar fram bakom sopbergen kan man se hur solens strålar letar sig in mellan husen. 

Trots den dystra och dunkla stämningen får man en strimma hopp av solens ljus. Som vi nämnde 

ovan förknippas sol och ljus med tropen pastoralen och denna återkommande strimma av ljus som 

ständigt finns runt Eva, förstärker intrycket av henne som något feminint och positivt. 

Robotarna och miljön på Axiom 

Genusanalys  

På rymdbasen Axiom finns ett stort antal robotar som servar människorna med allt de kan 

tänkas behöva. Ingenting skulle fungera utan dem, eftersom människorna förlorat alla kunskaper 

kring hur de ska ta hand om sig själva. De flesta robotarna är utifrån ett genusperspektiv helt 

könsneutrala. De är ofta grå, vita och/eller svarta och miljön runtomkring dem är väldigt steril. 

                                                
71 Ibid, s 162. 
72 Printscreen från filmen Wall-E (2008). 
73 Hansson (2007), s. 63. 



40 

 

Det finns däremot ett antal robotar som av någon anledning verkar ha tilldelats ”kön”, och dessa 

har även arbeten som traditionellt kan kopplas till det ena könet. Bland annat finns en 

förskollärarrobot som undervisar barnen på Axiom. Den har många traditionella kvinnliga 

egenskaper och yttre attribut så som en ljus och kvinnlig röst, en smal midja och större 

underkropp som nästan påminner om en kjol. Den har även en utbuktande del på huvudet som 

liknar en hårknut. Vi får även se en sekvens från en frisörsalong. Scenen inleds med en kvinnlig 

röst som säger ”feel beautiful” medan kameran åker förbi salongen där ett antal kvinnor sitter och 

blir friserade av rosa små robotar. Trots att ingen talar till dem säger robotarna saker såsom ”It’s 

the new you”, ”You look stunning”, ”I know honey” och ”nah, men!”, som ett slags inprogrammerat 

skvaller. Samtliga robotar har kvinnoröster. 
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När en man ramlar ur sin stol och behöver hjälp att ta sig upp kommer två rektangulära 

väktarrobotar till platsen, ett yrke som traditionellt förknippas med män. När de öppnar munnen 

och säger ”please remain stationary, a service-bot will be here to assist you momentarily”, sägs det med 

mörka, manliga röster. Skeppets respektingivande autopilot, som styr hela skeppet sen 700 år 

tillbaka och således indirekt är dess kapten har också en mycket mörk och maskulin röst, vilket 

inte heller är så förvånande då kaptener traditionellt sett är män.  

Axiom styrs till hundra procent av robotar, och de flesta av dem är, som tidigare nämnt, också 

robotar – utan någon könstillhörighet. I en i övrigt neutral miljö fortsätter dock de yrken som är 

traditionellt manliga eller kvinnliga idag vara det även i en dystopi 800 år framåt i tiden.  

Ekokrit i sk analys  

Miljön på rymdbasen Axiom är väldigt futuristisk med starka neonfärger, skyltar som blinkar 

och restauranger där maten serveras i flytande form. Då och då hörs en kvinnlig röst i en 

högtalare som gör reklam för olika kläder, maträtter och ger information om vädret. Rymdbasen 

består till stor del av större ytor där människorna vistas om dagarna. Dessa ytor kan beskrivas 

som stora salar med glastak, längst med väggarna står stora höghus och andra byggnader. 

Eftersom människorna inte kan gå utan tar sig fram med hjälp av svävande stolar, har Axiom 

mängder av flerfiliga vägbanor där deras flygande stolar åker omkring. Miljön på rymdbasen 

påminner om en storstad full av människor, trafik, liv och rörelse. Den har flera likheter med 

                                                
74 Printscreen från filmen Wall-E (2008). 
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tropen den romantiska naturen där miljön beskrivs som storslagen, vacker och fascinerande 

samtidigt som den väcker fasa.75  

Det går att dra paralleller till tropen eftersom omgivningen på rymdbasen är fängslande, man 

blir fascinerad av dess futuristiska och storslagna utformning. Tittarens uppmärksamhet fångas på 

grund av alla starka färger och ständigt pågående rörelse, men däremot upplevs inte platsen som 

inbjudande eller vacker. Det beror bland annat på den neutrala och sterila miljö som saknar all 

form av levande organismer såsom växter och djur. De har utformat en plats där människorna 

kan fortsätta leva destruktivt utan att det får några konsekvenser på naturen, eftersom någon 

sådan inte finns. På Axiom finns ingen levande natur och därmed påverkas den heller inte 

negativt på samma vis som jorden gjorde. Däremot får livsstilen andra konsekvenser såsom 

extrem fetma och orörlighet hos människorna, vilket dock inte verkar bekomma dem eftersom de 

inte har upplevt något annat sätt att leva.  

Hela anläggningen styrs av robotar i olika färger och former. När Wall- E letar efter Eva 

passerar han en frisörsalong där kvinnor sitter och blir stylade av robotar. Frisörsalongen är 

liksom robotarna som jobbar i den lysande rosa och lila vilket i kombination med de kvinnliga 

röster som hörs i salongen ger intrycket av att de är feminina. Miljön hjälper alltså till att befästa 

robotarnas könstillhörighet. Strax därefter passerar Wall- E som vi nämnde i genusanalysen en 

robot som undervisar en grupp barn. Rummet de befinner sig i är blått med gula stjärnor på 

golvet, samtliga bebisar har röda kläder på sig och några har napp i munnen. Miljön i rummet är 

könsneutral, och varken förstärker eller försvagar intrycket av robotens könstillhörighet. Baserat 

på omgivningen och robotens vita färg skulle den lika gärna kunna vara könsneutral, men på 

grund av dess kvinnliga röst och feminina former förknippas den med många traditionellt 

kvinnliga egenskaper.  

På Axiom befinner sig även en svartfärgad autopilot, som indirekt är skeppets kapten. Den 

befinner sig i en oerhört kall, mörk och steril miljö vilken vi vill koppla till det klassiska synsättet på 

den vilda naturen. Det mörka och kalla ses ur traditionella könsroller som något maskulint vilket 

tillsammans med autopilotens manliga röst bidrar till att ge ett intryck av den som en manlig och 

även lite farlig robot.76 Majoriteten av robotarna i sekvensen befinner sig dock i neutrala miljöer 

och uppvisar inte heller några stereotypa drag, vilket gör att de upplevs som könsneutrala. 

Miljöerna i sekvenserna förstärker enbart könsstereotypa könsroller inom mans- och 

kvinnodominerade yrken när de istället skulle kunna utnyttjas i syfte att motverka detta eller helt 

enkelt förhålla sig neutralt. Istället har de i samråd med röster och färger bidragit till att befästa en 

del av robotarnas könstillhörighet.        

                                                
75 Hansson (2007), s. 63. 
76 Hansson (2007), s. 63. 
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Rymden – Jorden 

Genusanalys 

När jorden gick under på grund av människans extrema överkonsumtion flyttade de 

överlevande till rymden med tanken att under fem år sanera jorden och sedan flytta tillbaka. 700 

år senare bor de dock fortfarande kvar på rymdbasen Axiom, och livet i rymden har satt sina 

spår. Gravitationsskillnaden har gjort att människornas skelett delvis har försvunnit, och de tar 

sig fram via svävande stolar vilket har gjort dem fetare och fetare, och mer passiva för varje 

generation. De kommunicerar med varandra via skärmar som sitter framför deras ansikten och all 

förmåga till mänsklig interaktion verkar ha försvunnit.  
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Inaktiviteten och bristen på interaktion verkar dock ha fört med sig att vissa könsstereotypa 

normer luckrats upp. Till exempel har alla Axioms invånare likadana kläder på sig och deras 

kroppar har alla samma form, vilket bidrar till ett könsneutralt samhälle sett till det yttre. 

Eftersom de varken sköter några sysslor, har några arbeten eller ens interagerar med varandra 

överhuvudtaget, görs inte genussystemet synligt.  

De enda återblickar vi får från livet på jorden, är via Wall-Es tv, där han tittar på musikalen 

Hello, Dolly! (1969) vilken därför får symbolisera livet på jorden i den här analysen och alltså utgör 

motsatsen till livet på Axiom. I Hello, Dolly! är den heteronormativa kärleken central, och 

förväntningarna på män och kvinnor är tydliga och traditionella, både i hur de ska se ut och vad 

de förväntas göra och säga. Bland människorna på Axiom förekommer ingen interaktion, och 

således inte heller någon synlig kärlek, förrän Wall-E stöter till en kvinnas skärm så hon för första 

gången börjar se sig omkring på Axiom. Så småningom fastnar hon vid ett fönster och beundrar 

rymden för första gången. Hon blir så exalterad när hon ser Wall-E och Eva sväva omkring där 

utanför att hon stöter till en annan mans svävande stol – varpå även hans bildskärm stängs av 

och de tittar på rymden tillsammans. Vid ett tillfälle råkar deras händer nudda vid varandra, och 

kemo uppstår på ett ögonblick.  

 

                                                
77 Printscreen från filmen Wall-E (2008). 
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Därefter gör de allt tillsammans. Då och då får vi se dem upptäcka sin omgivning på Axiom 

tillsammans, som ett slags sidospår till filmen. Det kan tolkas på många olika sätt. En tanke är att 

Wall-E, genom att ”väcka” kvinnan från det transliknande tillstånd människorna befinner sig i, lär 

människorna att åter vara såsom de var menade att vara; sociala, kännande och tänkande varelser 

med den heterosexuella kärleken som norm. Eftersom de här två karaktärernas medverkan inte är 

central för filmen utan endast finns som ett slags sidospår där vi får följa deras kärlek gör vi, 

utifrån Butlers heterosexuella matris, tolkningen att de medverkar för att ytterligare förstärka det 

heteronormativa kärleksbudskapet. Å andra sidan är fascinationen för en annan människa i sig 

inte svår att förstå, med tanke på det isolerade liv utan mänsklig kontakt de har levt i fram tills nu. 

Precis som i Hello, Dolly! är den heteronormativa kärleken på Axiom central, men under 1960-

talet på jorden fanns stora skillnader i hur män och kvinnor förväntades se ut, tala och vara 

medan människorna på Axiom drygt 700 år senare klär sig likadant, ser likadana ut och – vad vi 

vet – har samma sociala förväntningar på sig.  Att människan ska behöva berövas alla sina 

livsuppgifter och endast socialisera med en skärm för att bli helt jämställd ur ett genusperspektiv 

kan ju dock upplevas lite extremt. 

Ekokrit i sk analys 

Miljön och tillvaron på jorden kan beskrivas som apokalyptisk och liknas med den klassiska 

vilda naturen, en trop som enligt Hansson (2007) beskriver en mörk, skrämmande och ogästvänlig 

miljö som människan bör hålla sig borta från.79 Människornas överdrivna utnyttjande av 

planetens resurser har lett till att den har blivit en mörk, död och ogästvänlig plats som de själva 

har flytt. En konsekvens av all miljöförstöring är att det ofta förekommer sandstormar, solen 

blockeras av tjocka moln som skulle kunna vara föroreningar och berg av sopor har tagit över 

landskapet. Alla pastorala inslag som växter och vatten saknas, vilket kvarlämnar en planet som i 

enlighet med tropen apocalyps ger oss intrycket av att den har gått under.80 Roboten Wall-E är 

tillsammans med sin vän kackerlackan de enda som befinner sig i den misär som människorna 

förorsakat på grund av att de, liksom troperna pollution och the earth beskriver, har sett jorden som 

en teknisk och ekonomisk tillgång vars resurser får förbrukas obegränsat för egen vinning.81 

                                                
78 Ibid. 
79 Hansson (2007), s. 64. 
80 Garrard (2004), s. 85. 
81 Ibid, s. 8 & 162 
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Mycket skiljer sig åt mellan omgivningen och miljön på jorden och människornas rymdbas 

Axiom, men det finns dock några likheter. Människans strävan att förenkla livet på jorden så 

mycket som möjligt genom att utnyttja dess resurser fick katastrofala följder för miljön. Men 

deras rymdbas har ändå utformats utifrån precis samma syfte – nämligen att göra livet så bekvämt 

som möjligt. Människans destruktiva leverne har med andra ord fortsatt även i rymden, med 

skillnaden att det i rymden inte finns någon natur att förstöra. Istället släpps allt avfall ut i 

rymden. I enlighet med miljön på jorden så förekommer det ingen grönska eller växtlighet på 

Axiom utan allt består av tillverkat material som till exempel plast och olika metaller. Det är en 

kall och opersonlig miljö som styrs av tekniken. Detta stämmer överens med pollution, en trop där 

människan ser på jorden som en död himlakropp, styrd av människan som har rätt att utnyttja 

dess resurser för egen vinning. Tropen beskriver även en natur som har blivit nedsmutsad av 

människan via nedskräpning som till exempel kemikalier och radioaktivt avfall.82 Rymdbasen är 

visserligen inte en planet men det går ändå att applicera tropen pollution på Axiom då den fyller 

funktionen som en teknisk tillgång för människorna som bor där, och även är byggd som ett slags 

substitut för jorden med målet att skapa en miljö som ska vara bekymmerslös och behaglig att 

vistas i. Den skapar en illusion av ett perfekt samhälle, långt borta från de problem som faktiskt 

finns på jorden.  

Axiom är en skyddad och förskönad men steril plats för människorna att leva på. De behöver 

varken ta ansvar för sig själva eller miljön, utan allt ansvar läggs på robotar vilket att lett till 

människorna har utvecklat en så pass allvarlig fetma att de inte ens kan gå. Trots att de ständigt 

befinner sig runt andra människor så förekommer ingen personlig kontakt utan all 

kommunikation sker via datorer. Man skulle kunna säga att människorna påminner om levande 

robotar, de äter, sover och gör allt som de blir tillsagda men lever inte ”på riktigt”. Eftersom 

robotar sköter alla uppgifter kring såväl samhället som den enskilda människan har alla könsroller 

eliminerats, med några undantag som vi nämner under rubriken Robotarna och miljön på Axiom. 

Både jorden och Axiom framställs på olika sätt som dystra platser, vilket kan upplevas som en 

slags apokalyptisk varning till tittaren om vad som skulle kunna hända om vi inte börjar vårda vår 

planet bättre. Detta är något som Garrard (2004) lyfter. Han menar att vi inte kommer börja ta 

ansvar för vår planet förrän vi på riktigt vågar tro att den har en framtid.83  

Diskussion 

Syftet var att undersöka hur genus skapas i två filmer utan mänskliga karaktärer, samt att ur ett 

ekokritiskt perspektiv analysera de miljöer som karaktärerna presenteras i och hur de eventuellt 

kunde påverka vår uppfattning om dem. Utifrån det komponerade vi tre frågeställningar som 

lyder: 

                                                
82 Garrard (2004), s. 8. 
83 Garrard (2004), s. 107. 
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1. Hur konstitueras genus i filmerna?  

2. I vilka miljöer presenteras karaktärerna? 

3. Hur ser förhållandet ut mellan miljö och hur kön tillskrivs de centrala karaktärerna? 

 

Utifrån syftet och frågeställningarna valde vi att analysera filmerna Bilar (2006) och Wall-E 

(2008). De två filmerna uppvisar både skillnader och likheter i hur de framställer sina karaktärer 

ur ett genusperspektiv och hur de använder sig av olika miljöer för att förstärka känslor och 

upplevelser både kring karaktärerna men också kring filmerna som helhet. 

Genusordningen förs tärks av mil jön 

Båda filmerna inleds med två manliga, ensamma protagonister som en bit in i filmen 

introduceras för sina kvinnliga motspelerskor vars huvudsakliga syfte är att fungera som deras 

medhjälpare och kärleksobjekt. Mötet går i de båda filmerna till på liknande sätt – nämligen i ett 

ögonblick av kaos. Blixten befinner sig i en rättegångssal full av upprörda karaktärer och upplevs 

som mycket stressad, och Wall-E håller på att fastna under ett landande rymdskepp vilket gör att 

han drabbas av panik. Plötsligt avbryts kaoset av att Sally respektive Eva gör entré. Med en gång 

stannar världen upp och miljön förändras. Ljuv musik börjar spelas medan omgivningen 

förändras och blir både varmare och ljusare. Medan Blixten utbrister ett långsamt ”Kors i plåten”, 

drar Wall-E en lång, kärleksfull suck. Varken Blixten eller Wall-E kan slita blicken från sina 

motspelerskor som står stilla i ljuset under några sekunder, glänsande och vackra medan de själva 

befinner sig i aningens mörkare och dystrare miljöer. Ljuset och lugnet, det pastorala, upplevs 

som kvinnligt vilket vi baserar på traditionella könsroller där skönheten, värmen och tryggheten 

ses som något feminint. Därmed förstärker de pastorala miljöerna som Sally och Eva presenteras 

i, känslan av att de är kvinnor. Särskilt med tanke på att de ställs i en sådan kontrast till sina 

manliga motspelare, som i samma sekvens befinner sig i mörkare och lite ”farligare” miljöer som 

kan liknas vid den klassiska vilda naturen; Blixten i en hätsk rättegång och Wall-E gömd i skuggan 

på den förstörda jorden. Miljöer som vi istället kopplar till traditionellt manliga könsroller där 

kyla, mörker och aggressivitet ses som något maskulint. Miljöerna bidrar definitivt i de här 

sekvenserna till att förstärka karaktärernas könstillhörighet. 

Det finns med andra ord många exempel på hur miljöer i båda filmerna bidrar till att förstärka 

rådande könsmaktsordning. Vi upplever dock att Bilar gör detta på ett mycket tydligare sätt än 

Wall-E. Den hårda, aggressiva och maskulina miljö som Blixten befinner sig i under filmens 

inledning förstärker intrycket av honom som en macho, sexistisk alfahane som är ute efter att nå 

toppen. När han möter Sally, presenteras hon direkt som en skönhet vilket traditionellt är en 

väldigt viktig, kvinnlig ”egenskap”. Hon förväntas också uppskatta att bli objektifierad av Blixten 

som ständigt kommer med sexistiska gliringar, som om det vore en ära. Det tolererar hon dock 

inte, vilket gör Blixten stött. Det är inte bara Sally som framställs som ett skönhetsobjekt när hon 
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introduceras i filmen; faktiskt så sker det med nästan samtliga kvinnliga karaktärer i hela filmen. 

Hela 28 minuter in i filmen, är de enda kvinnliga karaktärer vi ser två skrikande tonårstjejer, ett 

stort gäng ”showflickor” ståendes på en scen med fjädrar på sig, två flickor som framställs som 

Blixtens entourage när han drömmer om sitt liv i rampljuset samt en reporter. Alla utom 

reportern blir extremt objektifierade och är enbart med för männens nöjes skull. När Blixten 

kommer till Kylarköping, presenteras tittaren för resterande kvinnliga karaktärer i filmen. Tre 

kvinnor – varav alla innehar rollen som fru eller flickvän till de manliga bilarna.  

Även i Wall-E uppvisas exempel på hur könsroller förstärks, bland annat på rymdbasen 

Axiom. Robotarna på rymdbasen är till stor del könsneutrala, men undantag har gjorts för de som 

innehar traditionellt mans- eller kvinnodominerade yrken såsom frisörer, förskollärare, väktare 

eller kaptener. De robotarna har istället försetts med ljusa eller mörka röster, färger och former 

som ska förstärka deras könstillhörighet samt placerats i miljöer som antingen symboliserar 

värme och omsorg (det kvinnliga) eller kyla och effektivitet (det manliga). 

Ur ett genusperspektiv kan Wall-E definitivt upplevas som både normativ och normbrytande. 

Men trots att Eva och Wall-E på många sätt bryter mot traditionella könsroller, kan vissa 

händelser tolkas som att de är mer traditionella än man tror. Wall-E upplevs genom filmen som 

ganska svag och mesig, och Eva får ständigt rädda honom ur knepiga situationer. Han är 

exempelvis så förvirrad av kärlek att han nästan avslöjar sig själv på Axiom, och Eva – som 

behåller sitt förnuft – får ständigt påminna honom. När han i slutet av filmen nästan kläms ihjäl, 

är det också hon som räddar honom med sin styrka. Så långt bryter filmen mot flera normer. 

Däremot är det Wall-E som befriar människan från livet på Axiom och i slutändan ser till att de 

kan återvända till jorden, medan Eva är hans medhjälpare. Således finns där ändå, trots 

upplevelsen av att Wall-E och Eva bryter mot många traditionella könsnormer, en hierarki med 

Wall-E i hjälterollen och Eva som hans medhjälpare. 

Genusordningen utmanas  

Vi upplever inte att Bilar utmanar genusordningen, utan Wall-E är den av filmerna uppvisar 

sådana tendenser. För det första är det egentligen inte givet att Wall-E är en manlig figur, och inte 

heller att Eva är kvinnlig förrän en bra bit in i filmen då de benämns som ”hon” och ”han”. Eva 

framställs visserligen som ett skönhetsobjekt första gången vi ser henne, men ganska snart 

uppvisar hon egenskaper som snarare faller in under traditionellt manliga könsnormer, såsom 

aggressivitet, kyla och målmedvetenhet medan Wall-E istället uppvisar traditionellt kvinnliga 

egenskaper, som hjälplöshet, godhet, passion och ömhet. Eftersom könsbenämningen av 

karaktärerna först sker en bra bit in i filmen, kanske vi skulle kunna titta utifrån tanken att han 

egentligen är en kvinna, att hon egentligen är en man eller att de är könsneutrala – vilket då också 

skulle innebära att den heterosexuella normen utmanas. Visserligen utmanar Wall- E och Eva 

genusordningen om man syftar till deras beteende och egenskaper, men miljön och omgivningen 

är utformad så att den förstärker det som traditionellt uppfattas som manligt och kvinnligt. Ett 
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exempel på det är då Eva placeras i en pastoral miljö vilket egentligen går emot hennes 

egenskaper som vi nämnde ovan. Trots att genusordningen på många vis utmanas har man ändå 

lyckats hitta ett sätt att göra det tvetydigt genom att placera karaktärerna i miljöer som går emot 

deras egenskaper.  

Människorna på Axiom är som tidigare nämnt helt passiva varelser som blir serverade allt de 

behöver och inte längre interagerar med varandra. Detta har lett till att genusordningen utmanas 

eftersom de inte längre varken uppvisar traditionellt manliga eller kvinnliga egenskaper, eller 

interagerar med varandra utifrån givna mönster och förväntningar. Det gäller till viss del även 

invånarna i Kylarköping. Precis som i resten av filmen är visserligen männen i majoritet, och 

samtliga kvinnor i Kylarköping är någons fru eller flickvän. Däremot förhåller sig inte invånarna 

till varandra utifrån några givna roller baserat på kön utan uppfattas som en grupp bilar som känt 

varandra under lång tid och därför bryr sig mycket om varandra.  

Det visade sig vara svårt att hitta normbrytande scener i Bilar, och ovanstående är egentligen 

det enda vi noterade. Wall-E var mer spännande på så sätt, eftersom Wall-E och Eva bryter mot 

traditionella könsroller i så pass hög utsträckning att de inte nödvändigtvis har något kön förrän 

de blir tilldelade det av människorna på Axiom.  

Den heterosexuel la normen 

I båda filmerna är den heteronormativa kärlekshistorien central och något som för berättelsen 

framåt. I ”Bilar” är faktiskt alla utom en kvinnlig karaktär – reportern – någons fru eller flickvän, 

och fungerar således endast som kärleksobjekt till de manliga karaktärerna eftersom de i övrigt 

inte har någon roll i filmen, med Sally som (delvis) undantag. Hirdmans (1988) genussystem är 

väldigt tydligt hos karaktärerna i den här filmen, där mannen ses som norm och kvinnan hans 

motsats.  

Wall-E lär sig genom musikalfilmen ”Hello, Dolly!” om sitt kön och den heteronormativa 

kärleken. Utifrån Butlers (2007) teoretiska ramverk, Den heterosexuella matrisen, skulle man kunna 

säga att Wall-E görs till heterosexuell genom att imitera det heterosexuella förhållandet utifrån 

antagandet att det heterosexuella är det normala och allmängiltiga.84 Det skulle kunna ses som en 

metafor för hur även människan lär sig att heterosexualitet är det normala.  

Eftersom Wall-E och Eva, som tidigare nämnt, är robotar och i princip lika gärna skulle kunna 

uppfattas som två män eller två kvinnor eller ingetdera, upplever vi det som om Disney Pixar 

aktivt och medvetet arbetar för att förstärka det heterosexuella budskapet genom introduktionen 

av det mänskliga paret på Axiom. Vi drar slutsatsen att kärlekshistorien sinsemellan dem står för 

en heteronormativ kärlek mellan man och kvinna. Trots att Eva och Wall-E inte har något uttalat 

                                                
84 Butler (2007), s. 235-236. 
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kön till en början, används olika miljöer för att förstärka intrycket av deras relation som 

heteronormativ. Eva placeras upprepade gånger i en pastoral ljus och lugn miljö vilken vi 

uppfattar som feminin. Även Wall-E får hjälp av olika miljöer för att förstärka intrycket av 

honom som man. Exempelvis presenteras han i en miljö som vi kopplar till den ogästvänliga vilda 

naturen vilken istället upplevs som traditionellt maskulin. Miljöerna blir alltså ett hjälpmedel för att 

befästa könsroller och således också den heterosexuella normen i filmen.  

Slutsats  

Vår slutsats är att genus tydligt skapas även i filmer utan mänskliga karaktärer, och att olika 

miljöer används för att förstärka upplevelsen av det maskulina och feminina och således befästa 

traditionella könsroller. Den heterosexuella matrisen utgör en tydlig kärna i båda filmerna – och 

för att man inte ska ta miste på att Wall-E också är heteronormativ trots att huvudkaraktärerna 

inte helt tydligt är en man och en kvinna har man använts sig av vissa hjälpmedel för att förstärka 

detta, bland annat genom att skapa en parallell kärlekshistoria mellan en kvinna och en man på 

Axiom. 

Rosenberg talar, som tidigare nämnt, om en process som kallas interpellation. En process som 

innebär att olika medier, där film utgör en stor del, tvingar tittaren att acceptera de ideologier som 

förmedlas.85 Denna process går emot Rönnberg (1997), som menar att det egentligen inte finns 

några problem med att barn utsätts för stereotypa karaktärer eftersom de i själva verket behöver 

vara väl förtrogna med dem för att senare i livet kunna ifrågasätta dem.86  
Oavsett vilken teori man anser vara korrekt, är det ett faktum att våra barn ständigt utsätts för 

stereotypa bilder av män och kvinnor. De får tidigt lära sig hur ”riktiga” män och kvinnor ska 

bete sig och se ut, och sällan ifrågasätts det. Hirdman (1988) menar att allt vi förknippar med ett 

visst kön är så djupt rotat i oss att det finns närvarande så snart vi tänker på ett visst kön.  

Vi anser att genom den här analysen har vi lyckats belysa att genus skapas även där biologiskt 

kön saknas. I två filmer utan människor, där man således i teorin hade kunnat uppnå 

könsneutralitet, skapas ändå tydligt genus och den heteronormativa kärleken utgör kärnan. 

Genom den här insikten, hoppas vi att lärare ska börja ta in barnens mediekultur i klassrummet 

och tillsammans med sina elever våga diskutera och ifrågasätta vilka normer som presenteras och 

varför. Detta skulle i sin tur kunna leda till fortsatt forskning i ämnet, kanske ur ett 

elevperspektiv. Undersökningen skulle då kunna beröra hur eleverna själva upplever att genus 

konstrueras i deras mediekultur vilket skulle kunna ge ett utfall som skiljer sig från vårt.    

Det första steget mot ökad tolerans, är att våga uppmärksamma, diskutera och ifrågasätta. 

Precis som Hirdman (1988) tror vi, att genom medvetandegörandet av genussystemet, eventuellt 

                                                
85 Rosenberg (2005), s. 26. 
86 Rönnberg (1997), s. 120- 122.  



49 

 

skulle kunna undvika att bidra till att själva reproducera systemet och på så sätt uppnå 

jämställdhet. 
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