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Abstract: 
 
 
Barnfilmen har länge haft en undanskymd plats inom filmteori. Man har tidigare intresserad sig för den i 

termer av ideologisk påverkan eller pedagogisk nytta alternativt onytta, men intresse för frågor som rör 

mer specifika textmekanismer har hittills dröjt. En sådan fråga är, exempelvis, hur barnfilmen konstruerar 

eller implicerar sin egen åskådare. Med tanke på att motsvarande problematik har dragit till sig många 

barnlitteraturforskares intresse, är det märkligt att en liknande omsorg inte har uppstått inom barnfilmstu-

dier. 

Mot denna bakgrund, är denna studies syfte att utforska några samtida animerade barnfilmtexter för 

att förstå hur de relaterar sig till en tilltänkt publik. Filmerna i fokus är Shrek (Andrew Adamson, Vicky 

Jenson, 2001), The Incredibles (Brad Bird, 2004), Shark Tale (Bibo Bergeon, Vicky Jenson, Rob Letter-

man, 2004) och Madagascar (Eric Darnell, Tom McGrath, 2005). Med hjälp av bacthinska begrepp så-

som dialogism, parodi, heteroglossia och karneval undersöks berättelsens struktur och ton; möjliga åskå-

darpositioner; textmekanismer som möjliggör samlevnaden av olika tolkningsalternativ i en och samma 

mainstreamfilm. 

I uppsatsen argumenteras för att filmerna bättre kan förstås som ambivalenta texter, som både upp-

repar och ifrågasätter typiska barnkulturella berättarstrukturer och motiv. De erbjuder möjligheten till en 

lineär, traditionell tolkning av filmernas barnkulturella teman och en parodisk omvandling av dessa. Sam-

tidigt anspelar de också till texter och praktiker som ligger utanför barnkulturens gränser, vilka också be-

handlas parodiskt. Detta öppnar utrymme för flera möjliga läsarter och tilltalar en tilltänkt heterogen pu-

blik, framför allt i fråga om ålder. De olika åskådarpositionerna kan leva tillsammans i en och samma text 

förhållandevis friktionsfritt, tack vare att filmerna erbjuder en upprorisk och gränsöverskridande upple-

velse, som här betecknas som karnevalisk. 
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Inledning 
 
 

Bakgrund 
 
I essän ”Home Alone in the 90s”, menar kulturteoretikern och professorn i filmvetenskap Marsha 

Kinder att man kan urskilja två motsatta men samtidiga krafter inom amerikansk TV, film och poli-

tisk kultur under de senaste decennierna. Den ena framhäver och överdriver konflikterna mellan 

generationer, den andra består i ett specifikt tilltal, som försöker överbrygga generationsgränserna 

och lösa upp konflikten.1 De två krafterna är dialektiskt sammankopplade och utgör en tydligt 

kommersiell strategi inom den amerikanska populärkulturen. De pekar på en tendens att konstruera, 

å ena sidan, en bild av en infantiliserad vuxenpublik och, å andra sidan, en bild av en brådmogen 

barnpublik.2 Filmforskaren Peter Krämer beskriver en liknande tendens i sin essä om Ny Holly-

woods ställning till familjefilmen under 1970- och tidigt 1980-tal. Han avtecknar en bild av indu-

strin under sena 1960-talet, där familjefilmen alltmer kom att inta en marginaliserad position. Den 

identifierades i stor utsträckning med barnfilmen, i den negativa bemärkelsen av film som inte kan 

intressera vuxna. Omvändningen kom med George Lucas’ och Steven Spielbergs stora succéer, som 

återigen byggde på en underhållningsform som kunde vinna sympati hos breda publiksektioner. 

Den skulle inte betraktas som marginaliserad barnfilm, utan samtidigt tilltala en barn- och en vux-

enpublik. Deras exempel följdes snabbt av Disney, som också försökte att hitta ett sätt att förnya sin 

marknadsprofil: 
 

Like Lucas and Spielberg, Disney in the mid- 1970s sought to overcome the commercial limitations of children’s 

films by returning to an older conception of family entertainment, one which embraced all age groups and in par-

ticular the cinema’s core audience of teenagers and young adults. [---] family entertainment moved back to the 

centre of Hollywood’s operations between 1977 and 1984.3 
 

Trenden har fortsatt sedan dess och idag utgör den här sortens filmer det nutida Hollywoods stora 

kommersiella framgångar. Trots detta, menar Krämer, råkar barnfilm (förstått både som produkt 

och som analytisk kategori) ha en påfallande låg akademisk status inom filmforskningsfältet, och 

                                                
1 Marsha Kinder, ”Home Alone in the 90s: Generational War and Transgenerational Address in American Movies, 
Television and Presidential Politics”, i Cary Bazalgette och David Buckingham (red.), In Front of the Children. Screen 
Entertainment and Young Audiences (London: BFI Publishing, 1995), s. 75-91. 
2 Ibid., s. 77. 
3 Peter Krämer, ”’The Best Disney Film Disney Never Made’: Children’s Films and the Family Audience in American 
Cinema since the 1960s”, i Steve Neale (red.), Genre and Contemporary Hollywood (London: BFI Publishing, 2002), s. 
192f. 
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han diskuterar några möjliga orsaker till varför det är så. Denna iakttagelse verkar lämplig inte en-

bart i förhållande till den amerikanska kontexten, som Krämer refererar till, utan har en allmängiltig 

karaktär. En betydande del av det som har skrivits om barnfilmen har antingen en historisk och pe-

dagogisk inriktning, eller så (vilket gäller de allra flesta) har man fokuserat på Disneyproducerade 

filmer utifrån begrepp som ideologi och imperialism. Frågor om barnfilmens specificitet är utfors-

kade i mycket mindre utsträckning, med kanske ett enda svenskt försök i denna riktning i Varför är 

Disney så populär?: de tecknade långfilmerna ur ett barnperspektiv.4 Krämer påpekar exempelvis 

att kategorin barnfilm inte har blivit etablerad inom den senare genreforskningen, trots att den flitigt 

används av både industrin och konsumenterna.5 

Både Kinder och Krämer verkar peka på en hel del svårigheter med barnfilm som analytisk 

kategori, samtidigt som det blir tydligt att diskurser kring publiken utgör ett i många avseenden vik-

tigt element för just denna filmform. Detta till trots tycks det mig att försök att teorisera förhållandet 

mellan sådana filmer, som allmänt kallas för ”barnfilmer”, och deras publik har varit särskilt frånva-

rande. Medan vår förståelse av relationen mellan vissa specifika filmiska praktiker och deras pu-

blik(er) har ökat de senaste trettio åren (mycket tack vare feministisk forskning), så står frågan om 

barnfilmen och barnfilmpubliken delvis som ett öppet fält. Hur ska vi förstå förhållandet mellan 

sådana texter och den publik de vänder sig till, med tanke på att denna består i betydande grad av 

barn? Omvänt skulle man kunna fråga hur det faktum att en, på förhand given, del av publiken är 

barn påverkar filmtexten? Den filmform som traditionellt associeras till en barnpublik är animation, 

kanske som en följd av att Disney tidigt kom att förknippas till barn- och familjemarknaden.6 Detta 

innebär inte på något sätt att all barnfilm är animerad, eller att all animation kan betraktas som barn-

inriktad. Säkert är dock att, i sin kommersiella form, har den animerade filmen en privilegierad rela-

tion till en föreställd barnpublik, vilket påverkar vår generella förståelse av animation i stort. Alla 

känner sig inte bekväma med denna enkla ekvation, som sätter likhetstecken mellan animerat och 

barnpublik. Animationsteoretikern Paul Wells har exempelvis försökt skriva om denna filmforms 

historia från ett konsthistoriskt perspektiv, som exkluderar barnen som specifik publikkategori: 
 

Long dismissed as merely children’s entertainment, only in recent years has there been clear recognition of 

animation as an art; as a form that encompasses more than the American animated cartoon tradition; as a 

medium of universal expression embraced across the globe.7 
 

                                                
4 Margareta Rönnberg, Varför är Disney så populär?: de tecknade barnfilmerna ur ett barnperspektiv (Uppsala: Film-
förlag, 1999). 
5 Krämer, “’The Best Disney Film...’”, s. 185. 
6 Ibid., s. 188. 
7 Paul Wells, Animation. Genre and Authorship (London och New York: Wallflower, 2002), s. 1 (min kursiv). 
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Citatet tyder indirekt på några intressanta diskursiva element: barnfilmen anses verkligen ha en läg-

re konstnärlig status, något som kanske rimmar bra med det låga akademiska intresse som Krämer 

påpekar. I viljan att skilja mellan ett barns nöje och en konstform bekräftas att den animerade kom-

mersiella, amerikanska filmen är i vår kultur starkt relaterad till en tilltänkt barnpublik. Med tanke 

på detta, utgår jag från just denna grupp filmer i ett teoretiskt försök att diskutera förhållandet mel-

lan barnfilm och dess publik.8 

 

Syfte och frågeställning 
 
En betydande del av utbudet på amerikanska kommersiella barnfilmer utgörs idag av animerade 

äventyrsfilmer. Det är signifikativt att många av dessa titlar har kommersiell framgång inte bara på 

barnfilmmarknaden, utan också på filmmarknaden i sin helhet.9 Syftet med mitt arbete är att titta 

närmare på gruppen animerad äventyrsfilm för att kunna beskriva och förstå den gemensamma 

estetik de uppvisar och vilket förhållande som etableras mellan texterna och den tilltänkta publiken. 

Jag utgår från en textuell analys med stil och narration i fokus, för att sedan kunna utvidga diskus-

sionen till kontextuella receptionsfrågor. Frågeställningarna som vägleder undersökningen är föl-

jande: 

a) Vad berättas och hur? 

b) Vilka läsningspositioner görs möjliga? 

c) Hur förhandlar texterna med olika möjliga åskådargrupper/läsningspositioner? 

I det som följer argumenterar jag för att filmerna bättre kan förstås som mångbottnade texter. De 

både upprepar och ifrågasätter typiska barnkulturella berättarstrukturer och motiv. Samtidigt an-

spelar de också till texter och praktiker som ligger utanför barnkulturens gränser. Detta öppnar ut-

rymme för flera möjliga läsarter och tilltalar en tilltänkt heterogen publik. Man kan tolka detta som 

ett sätt för filmerna att omdefiniera sina egna gränser, sin identitet som barnfilmer om man så vill, 

och försöka nå en åldersblandad publik. Filmerna under analys är följande: biografvisade Shrek 

(Andrew Adamson, Vicky Jenson, 2001), The Incredibles (Brad Bird, 2004), Shark Tale (Bibo Ber- 

                                                
8 Under specifika perioder har barnfilmen, och barnkulturen i stort, framträtt som ett spännande fält med mycket pro-
gressiv potential i både politisk och konstnärlig mening. I Sverige blomstrade det ett genuint intresse för barnkulturen 
under sena 1960- och tidiga 1970-talen. Det blev statusfyllt att arbeta med barnfilm och många kulturpersonligheter 
valde att ta utmaningen på allvar. Detta har dock visat sig vara en tillfällig företeelse, i frågan om den utsträckning den 
nådde och den debatt den skapade. Se exempelvis: Klas Viklund, ”Varför bara tecknat för de yngsta” i Tusen och en 
film. Filmpedagogisk tidskrift, 02/1993, s.7. 
9 Se t. ex IMDB:s lista över de mest sedda biografvisade filmerna: 
http://www.imdb.com/boxoffice/alltimegross?region=world-wide, 2006-04-04. I listan placerar sig flera samtida anime-
rade filmer i mycket höga positioner. 
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geon, Vicky Jenson, Rob Letterman, 2004) och Madagascar (Eric Darnell, Tom McGrath, 2005). 

Jag anser att de tydligt exemplifierar en stark tendens inom den grupp jag här kallar samtida main-

stream animation. 

 

Metod och tidigare forskning 
 
I mitt arbete utgår jag alltså från premissen att den kommersiella animerade filmen oftast förstås 

som en kulturprodukt som i huvudsak vänder sig till en barnpublik, och som därför, för det mesta, 

omtalas som barnfilm. Min definition av barnfilm är således film som produceras, distribueras och 

visas för en publik som man tänker att den företrädesvis består av barn. Detta är inte det enda sättet 

att definiera barnfilmen på. I andra sammanhang exempelvis kan barnfilm komma att beteckna film 

om barn och barndom; på så sätt fokuseras kinematografiska representationer av dessa båda två, 

som inte nödvändigtvis behöver ha en barnpublik i åtanke. Exemplen på detta är många, här nöjer 

jag mig med att nämna sådana klassiker som The Exorcist (William Friedkin, 1973) och Taxi Driver 

(Martin Scorsese, 1976).10 Även om denna problematik på sätt och vis tangerar mitt undersöknings-

område, så utgör den inte tyngdpunkten för min analys. Det gör däremot de filmtexter som bär med 

sig en idé om en tilltänkt barnpublik. 

Den definition jag väljer här medför, omvänt, att föreställningar om vad det innebär att vara 

barn blir viktiga för huruvida en film anses, eller inte anses, vara barnvänlig. Förhållandet mellan 

barnfilmiska texter och deras huvudmottagare är aldrig ett omedelbart sådant. Censurinstansen, 

skolväsendet och/eller föräldrarnas omdöme utgör en sorts vuxenfilter mellan filmerna (och alla 

barnkulturella produkter i allmänhet) och barnpubliken. En metodologisk risk uppenbarar sig här, 

då man lätt kan falla i ontologiska och essentialistiska antaganden om gruppen barn. En sådan risk 

har alltid varit stor i samband med sådana kategorier som ”barn” (eller ”kvinna” eller ”ras”) som 

verkar som en av biologi given avgränsning, vilket skymmer dess faktiska diskursiva konstruktion. 

Insikten om barndomen som konstruktion är dock idag allmänt accepterad inom barndomsstudier. 

”Barn” förstås som en social kategori, inte en universell sådan, som omfattar ett samhälles syn på 

gruppen barn vid en specifik tidpunkt. Föreställningar om barn och barndom – och följaktligen om 

barnkulturella produkter – är därför kulturrelativa och föränderliga. David Buckingham, som länge 

har forskat i samspelet mellan barn som individer, barndom som konstruktion och deras förhållande 

till media, menar i After the Death of Childhood att definitionen av kategorin barn vilar på två sor- 

                                                
10 Se Ian Wojcik-Andrews, Children’s Films. History, Ideology, Pedagogy, Theory (New York och London: Garland 
Publishing, Inc., 2000), s. 1-22, för en diskussion kring olika möjliga definitioner och analysmodeller av barnfilm. 
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ters diskurser. Den första innefattar föreställningar om barndom, som produceras av och cirkulerar 

bland vuxna (ett sådant exempel är utvecklingspsykologin); den andra består av representationer av 

barndom, som produceras av vuxna för barn (hela barnkulturen förstådd som kultur för barn).11 Sna-

rare än att se dessa som två av varandra oberoende diskurssfärer, anser jag att de är intimt förknip-

pade med varandra. Barnkulturens (vuxna) producenter förväntas ge form åt produkter som både 

kan tänkas tilltala sin målgrupp och tillmötesgå vuxenvärldens föreställningar på bra barnkultur, 

vilka, som sagt, förändras över tid och plats. Buckingham undersöker hur det nya medielandskapet 

påverkar, och påverkas av, formeringen av skiftande barndomsdiskurser, något som jag får tillfället 

att återkomma till senare. Att diskutera förhållandet mellan barnfilmiska texter och den publik de 

vänder sig till är alltså ett företag som rör sig inom den diskursiva sfären, snarare än på den faktiska 

filmpublikens nivå. 

Fokusen i min analys pendlar mellan texten och kontexten. Jag förespråkar en syn på film 

som en kulturell praxis i ständig dialog med den kontext den utvecklas i. Den enskilda filmtexten 

engagerar sig i ett samtal med alla de texter den citerar på ett plan, och med den publik/de publiker 

den ”möter” på ett annat plan, samtidigt som den ingår i ett större intermedialt samspel. Det är en 

svår balansgång, som kan ställa till en del problem. Den ryske litteraturvetaren och tänkaren Mik-

hail Bachtin har givit oss ett värdefullt kulturteoretiskt verktyg för förståelsen av detta komplicerade 

nätverk av samtal. Robert Stam argumenterar i Subversive Pleasures för ett bachtinskt förhåll-

ningssätt som en väg ut ur låsta dikotomiseringar, sådana som text kontra kontext.12 I boken försö-

ker Stam ”översätta” Bachtins litterära teorier till filmmediet och hans insikter utgör en viktig del i 

detta arbetes teoretiska grund. Jag anser att Stams tolkning av Bachtin lyckas ge filmanalytisk vali-

ditet åt ett teori- och begreppssystem som inte har film som sitt ursprungliga omsorgsobjekt. Bach-

tin, skriver Stam, visade aldrig något intresse för filmen, vilket kan te sig förvånande med tanke på 

den fascination den istället utövade på många av hans samtida, de ryska formalisterna och avant-

garden på 1920-talet i första ledet. Men Bachtins teorier är i grunden gränsöverskridande och tillåter 

breda interdisciplinära kontaminationer. Inte bara karnevalbegreppet, som filmteorin redan har tagit 

till sig, men även andra bachtinska verktyg har stort filmanalytiskt värde, menar Stam.13 

Bachtins idéer är födda inom ett litteraturvetenskapligt sammanhang, till vilket han applicerar 

sina språkfilosofiska insikter. På samma sätt kan de överföras till den kulturella produktionen i sin 

helhet, genom det Stam kallar ett translingvistiskt förhållningssätt: det att applicera kunskaper om 

                                                
11 David Buckingham, After the Death of Childhood: Growing Up in the Age of Electronic Media (Cambridge: Polity 
Press, 2000), s. 8. 
12 Robert Stam, Subversive Pleasures: Bakhtin, Cultural Criticism, and Film (Baltimore och London: The Johns Hop-
kins University Press, 1989), s. 19f. 
13 Ibid., s. 16ff. 
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hur mening produceras i den språkliga kommunikationen även till kommunikationsformer, som inte 

enbart eller direkt är språkliga.14 Enligt Bachtin finns det flera olika typer av tal, vilka kan delas in i 

två stora grupper. Skillnaden dem emellan är ytterst viktig. De primära/enkla talgenrerna är sådana 

som tar form under den omedelbara, muntliga kommunikationen; de sekundära/komplexa talgen-

rerna utvecklas som medierade kommunikationsformer inom den kulturella produktionssfären.15 

Även om Bachtin själv refererar till det skrivna ordet som ett exempel på sekundärt tal, är det idag, 

efter flera år av filmsemiotikens lära, vedertaget att se på film från ett språkligt perspektiv, som en 

sekundär yttrandeform; åtminstone inom vissa förgreningar på det filmvetenskapliga fältet, till vilka 

jag anknyter mig. Det bachtinska perspektivet, menar Stam, kan berika de redan vunna insikterna, 

tack vare det grundläggande antagandet att språket alltid ska förstås i termer av konkret, social, hi-

storisk kommunikation. Ur en translingvistisk synvinkel är även film en konkret, social, historisk 

kommunikationsakt. 

Dialogism och andra begrepp som heteroglossia och implicit läsare har en bred analytisk po-

tential för filmstudier som inte enbart fokuserar på textuella alternativt receptionsorienterade frågor. 

Stam påpekar att dialogism är den röda tråd, som löper igenom alla Bachtins verk, och definierar 

den som den nödvändiga, sociala dimensionen i alla yttrandeformer, vare sig det handlar om en 

språklig utsaga eller om andra kulturuttryck.16 Yttrande är ett centralt begrepp hos Bachtin. Det be-

tecknar en idé om språket som en interpersonlig och kontextuell aktivitet mellan konkreta männi-

skor, snarare än ett självständigt och slutet lingvistiskt system. I ”The Problem of Speech Genres” 

definieras ett yttrande som en replik i en dialog, vilken svarar både mot den icke-verbala kontexten, 

i vilken det aktuella talet äger rum, och mot andra yttranden.17 Alla yttranden ingår i en större, soci-

al kommunikationskontext, där kommunikation ska förstås som en mycket konkret företeelse. Den 

sker alltid i en specifik kontext och mellan historiskt definierade subjekt. Insikten att betydelser 

formas och cirkulerar ”som sociala röster vilka föregriper och svarar på varandra” är också detta 

arbetes startpunkt.18 Bland de många bachtinska begreppen ägnar jag särskilt uppmärksamhet åt 

hans idéer om dialogisk röst, heteroglossia, karneval och parodi, vilka jag presenterar längre fram i 

min framställning. Med utgångspunkt i insikten att den kulturella kommunikationen tar form i tex-

tuella uttryck, vilka alltid är avhängiga den sociala sfären och de historiska subjekt den utspelar sig 

                                                
14 Ibid., se särskilt kap ”1. Translinguistics and Semiotics”, s. 26-56. 
15 M. M. Bakhtin, “The Problem of Speech Genres”, i Speech Genres and Other Later Essay (Austin: University of 
Texas Press, 1986 [red. Caryl Emerson och Michail Holquist; overs. Vern W. McGee]), 61f. 
16 Stam, Subversive Pleasures, s. 13. 
17 “And if the sentence [...] constitutes an entire completed utterance (a rejoinder in dialogue), then it (itself) directly 
confronts reality (the extraverbal context of the speech) and the different utterances of others.” (kursiv i orig.) I Bakhtin, 
”The Problem of Speech Genres”, Speech Genres, s. 74.  
18 Stam, Subversive Pleasures, s. 33 och citatet s. 37. 
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mellan, ligger dessa begrepps styrka i det att de möjliggör ett närmande till filmtexten som inte ute-

sluter dess kontext. Tvärtom blir kontexten en avgörande premiss för förståelsen av textuella meka-

nismer. 

De första två kapitlen i denna uppsats vill beskriva narrationens uppbyggnad i de studerade 

filmerna, med hänsyn till berättarmässiga och tematiska strukturer. Filmerna placerar sig i en väs-

terländsk barnberättartradition, till vilken de förhåller sig på ett ambivalent sätt. Å ena sidan repete-

ras denna tradition, å andra sidan förändras den genom införandet av en parodisk röst. Denna röst 

har som sitt mål dock inte bara barnkulturella texter och konventioner, utan också allmänt populär-

kulturella sådana. I tredje kapitlet undersöks vilka läsningspositioner dessa polysemiska texter gör 

möjliga i mötet med en tilltänkt publik. Tre möjliga åskådarpositioner diskuteras, en första traditio-

nell läsning av filmnarrativen; en andra parodisk omvandling av både barnkulturen och populär-

kulturen; en tredje position, som pendlar mellan de två ytterligheterna. Dessa olika och i texten möj-

liga tolkningsalternativ relateras till föreställningar om heterogena åskådargrupper. I det fjärde ka-

pitlet erbjuds en förklaring till hur ibland motsatta upplevelsedimensioner kan impliceras och leva 

sida vid sida i en och samma filmtext. I min tolkning är det en karnevalisk omvandling av barnkul-

turen som gör det möjligt, genom att erbjuda en upplevelse i vilken gränserna mellan olika åskådar-

grupper överskrids. I slutdiskussionen reflekterar jag kring förändringarna i den samtida animerade 

barnfilmen och dess sätt att förhålla sig till en publik, som inte förmodas bestå uteslutande av barn. 
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Barnkulturella berättelser 
 
 

Narrationens uppbyggnad 
 
De senaste årens utbud på animerade långfilmer från amerikanskt håll visar några intressanta drag. 

Nya studion och bolag har blivit aktörer på marknaden och förändrat den tidigare strukturen, där 

The Walt Disney Company länge har haft en nästintill monopolistisk position både vad gäller pro-

duktion och distribution. Sedan 1990-talet har andra studion – som t.ex. DreamWorks och Pixar – 

försökt utmana Disneys ledande position på denna sektion av marknaden. Flera animerade långfil-

mer släpps ut till biografvisningar och/eller på VHS/DVD varje år. Redan vid en första anblick kan 

man uppmärksamma att många av dessa filmer från olika produktions- eller distributionsbolag har 

många likheter sinsemellan. Man verkar satsa framförallt på äventyrsfilm och på mycket avancerad 

dataanimation. Dataanimerade äventyrsfilmer utgör förstås inte hela utbudet men har intagit en 

framträdande roll inom amerikansk mainstream-animation. Man kan skönja en tydlig tendens hos 

dessa filmer betraktade som grupp, vilken skulle kunna beskrivas som en sorts lekfull, färgspra-

kande konservatism. De historier som berättas utgår från teman och formler som länge har karaktä-

riserat den kommersiella barnfilmen. Sådana klassiska teman kläs dock i en estetisk dräkt som pro-

blematiserar idén om barnfilmen som en enkel och stabil kategori; eller som, åtminstone, gör sär-

skilt synliga en del inbördes spänningar som föreligger i barnkulturella texter. Jag riktar här upp-

märksamheten mot några av dessa filmer för att diskutera den strukturerande logik de uppvisar och 

de kulturteoretiska frågor detta väcker. 

Betraktar man berättelsens uppbyggnad hos samtliga filmer blir flera gemensamma drag tyd-

liga. Intrigen bygger kring konfliktladdade spänningar: mellan huvudkaraktär/er och det samhället 

de lever i; inbördes konflikter inom gruppen; inre moraliska strider inför ett avgörande val. I The 

Incredibles, exempelvis, skildras en medelålders hjältes kamp mot en social struktur, som har gjort 

honom till en vanlig medborgare. Motsättningar inom familjen står också i fokus, samtidigt som 

karaktärerna ställs inför flera moraliska frågor rörande ansvaret och det personliga självförverkli-

gandet. Berättelsens intresse förflyttas ofta mellan en enskild karaktärs problem och en interperso-

nell och gärna kollektiv dimension. Djupdykningar i en ensamstående huvudpersons föreställnings-

värld och känsloliv verkar vara främmande för dessa filmer, vars narrativ, för det mesta, förs fram 

av konflikter och händelsekedjor. Berättelsens utveckling beror alltid på en avgörande händelse, till 

vilken allt det som följer relateras via en mer eller mindre stark kausalitet. I Shrek får ett enstörigt 
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träsktroll sitt hem invaderat av förföljda sagofigurer. Det är för att återfå sin ensamma livsföring 

som han ger sig ut på ett äventyr, vilket sedan kommer att förändra hela hans tillvaro. 

Narrationens komponeras så att den inledande situationen, i fråga om karaktärer, tid och mil-

jö, introduceras och etableras som det normala tillståndet. Det är antingen ett hot utifrån eller en 

otillfredsställelse med den aktuella livssituationen (eller ibland bägge två), som motiverar karaktä-

rernas handlingar och ett uppbrott från det normala. I Shark Tale är den lilla fisken Oscar djupt 

missnöjd med sitt arbetarklassliv. Drömmen om en bättre social status leder honom till att hamna i 

konflikt med ett gäng gangsterhajar, vilket tillfälligt ger berömmelse och rikedom. Den upptrapp-

ning som startas når vanligtvis en dramatisk klimax, som föranleder en lösning av den ursprungliga 

konflikten. Upplösningen innebär i de flesta fallen en återställning av den inledande situationen, 

men en förändring har skett som gör karaktärerna nöjda med sina livsvillkor. Oscar förstår så små-

ningom att beröm och rikedom inte ger lyckan, om man inte är ärlig mot sig själv och mot sina 

närmaste. 

Av de fyra studerade filmerna är Madagascar den enda som avviker beträffande berättelsens 

cirkulära händelseförlopp. Ursprungssituationen återställs inte efter konfliktupplösningen och inte 

heller det annars kanoniska lyckliga slutet är säkert, då filmen slutar innan protagonisterna får reda 

på att deras återkomst hem inte är möjlig. Slutet är, för ovanlighetens skull, öppet. Givet detta un-

dantag, vill jag ändå påstå att filmerna upprepar en välkänd struktur, vilken, inom narratologi, kallas 

för hem-uppbrott-äventyr-återkomst. En sådan struktur är visserligen till grund för många berättart-

raditioner och har exploaterats flitigt även av den kommersiella filmen. Många har dock funnit den 

vara särskilt representerad inom barnkulturella texter. I sin analys av barnbokens form, beskriver 

litteraturprofessorn Maria Nikolajeva den som barnlitteraturens grundläggande mönster.19 Tänker vi 

tillbaka på Disneys klassiska fiktions- och animerade filmer, finner vi att även de är uppbyggda på 

samma sätt.  

Den barnkulturella kopplingen blir ännu starkare om man tar hänsyn till vilka teman och mo-

tiv som utvecklas i filmerna. Resan är den minsta gemensamma nämnaren för dem alla. Å ena sidan 

är resan en konkret händelse och utvecklas genom uppbrottet från hemmet ut till den vida och far-

liga världen. I Shark Tale är det mest fråga om en resa längst den sociala hierarkin, från hemmet i 

slummen till lyxvåningen i havsstadens exklusiva kvarter. Å andra sidan står resan för sökandet 

efter ens sanna identitet och plats i världen. Resan blir ett psykologiskt verktyg för att testa sig själv, 

sin överlevnadspotential och, slutligen, upptäcka sina inre egenskaper. Den äventyrsfyllda resan är i 

filmerna, så som i sagan och många andra barnkulturella texter, en metafor för den personliga mog-

                                                
19 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, (Lund: Studentlitteratur, 1998), s. 37. 
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naden. Frigörelse är också ett motiv som behandlas i filmerna, om än utifrån olika utgångspunkter. I 

Madagascar, exempelvis, är det fråga om en faktisk frigörelse för en grupp zoodjur, som vill fly 

tillbaka till naturen; i Shrek däremot, handlar det om frigörelse från en förbannelse och från sociala 

konventioner; Shark Tale och The Incredibles tematiserar bl.a. frigörelse från sin egen familjebak-

grund. 

Filmerna bygger på genretypiska element, som delvis låter oss beskriva The Incredibles som 

en sorts familjedrama, där familjen är hotad både utifrån av externa krafter och inifrån av inbördes 

konflikter mellan dess medlemmar. Samtidigt kan vi också känna igen element från den s.k. robin-

sonaden.20 På samma sätt kan vi tala om Shark Tale som ett familjedrama med djurfabelns karaktär. 

Även Madagascar kan beskrivas som en genrehybrid mellan robinsonaden och djurfabeln. De olika 

djurkaraktärerna i dessa två filmer fyller till en viss grad en stereotypisk roll i berättelsen, som på-

minner om fabelns djur. I Shark Tale hittar vi några stereotypiska roller i de blodtörstiga hajarna 

visavi de små, försvarslösa fiskarna. Det självupptagna lejonet, de korkade lemurerna och den även-

tyrslängtande zebran är däremot bara några exempel av de karaktärstyper som berättelsen i Mada-

gascar kretsar omkring. Man bör visserligen inte driva jämförelsen med fabeln för långt; i filmerna 

får huvudkaraktärerna en specifik, individuell identitet vid sidan av sin rolltyp. Dessutom saknas 

fabelns moraliserande ton helt i Madagascar, som snarare har ett skojfriskt register. Djurfabeln ver-

kar dock utgöra en given referens, framförallt i den högst antropomorfiska form, som med åren har 

blivit ett av Disneys kännetecken. 

Shrek kan, för sin del, betraktas som en fantastisk saga. Intressant nog, tematiseras denna gen-

redimension i själva filmens början. Den startar med bilder på en sagobok, utifrån vilken en berät-

tarröst läser den välkända historien om en underskön prinsessa väntande på den sanna kärleken. 

Den västerländska sagotraditionen är en tydligt angiven referens, med sin befolkning av söta men 

instängda prinsessor i giftasåldern, hjältemodiga riddare, häxor och feer samt övernaturliga odjur. 

Senare i filmen citeras många av dessa gestalter öppet vid namn. Samtidigt repeteras här tidigare 

kinematografiska versioner av berömda sagor. Iscensättningen av filmtittandet som om det vore lika 

med läsningen ur en bok är en etablerad konvention i många barnfilmer, särskilt några av de kända 

sagofilmatiseringarna från Disney. I de filmerna, precis som i Shrek, övergår man från stiliserade 

stillbilder till rörliga och naturalistiska bilder, från en icke-diegetisk berättarröst till karaktärernas 

tal. Disney blir en mer explicit referens när några Disneyfilmskaraktärer (exempelvis Pinocchio, 

Snövit och de sju dvärgarna m.fl.) ”gästskådespelar” i Shrek. Filmen presenteras alltså som en nu-

tida tolkning av en lång litterär västerländsk tradition, samtidigt som upplevelsen konstrueras som 

                                                
20 Robinsonaden är en mycket vanlig genre inom barnlitteraturen, som inspireras av den klassiska berättelsen om Robin-
son Crusoe. 



 11 

en upprepning och bearbetning av tidigare möten med samma material. Det finns rikliga referenser 

både till andra texter och till andra kulturella praktiker som ligger utanför filmen i frågan, nämligen 

det muntliga berättandet, det litterära och det filmiska. Låt oss, för tydlighetens skull, schematiskt 

sammanfatta den narrativa strukturen, så att både varje enskild films uppbyggnad och de gemen-

samma dragen dem emellan blir påtagliga. 

 
Film Shrek Madagascar The Incredibles Shark Tale 

Intrig/konflikt Individ mot samhälle Mellan gruppmed-
lemmar 

Individ mot samhälle, 
mellan gruppmed-
lemmar, inre konflik-
ter 
 

Individ mot samhälle, 
mellan gruppmed-
lemmar, inre konflik-
ter 

Gestalter Fantastiska varelser, 
djur, människor 
 

Djur Människor med över-
naturliga krafter 

Djur  

Kausalitet Kärnhändelse följd av 
starka kausala band 

Kärnhändelse följd av 
svaga kausala band 

Kärnhändelse följd av 
starka kausala band 
 

Kärnhändelse följd av 
starka kausala band 

Förlopp Hem-uppbrott-även-
tyr-hemkomst 

Hem-uppbrott-även-
tyr-? 

Hem-uppbrott-även-
tyr-hemkomst 
 

Hem-uppbrott-även-
tyr-hemkomst 

Motiv Resa, hjältemod, fri-
görelse 

Frigörelse, resa, över-
levnad, sökande 

Resa, hjältemod, sö-
kande 
 

Resa, sökande 

Slut Lyckligt slut Öppet slut Lyckligt slut Lyckligt slut 
 

Genre Saga Djurfabel, robinsonad Familjedrama, robin-
sonad 

Djurfabel, familje-
drama 

 
Av denna överblick framgår att filmerna är uppbyggda på samma sätt och/eller behandlar samma 

teman som många barnböcker och barnfilmer.21 De relaterar till denna specifika tradition och, för-

modligen, känns också igen på detta sätt. Med andra ord, en viktig del i deras identitet är att de är, 

struktur- och innehållsmässigt, barnkulturella produkter. 

 

Dialogism i barnkulturen 
 
I sina verk använder Bachtin dialogism inte bara som ett verktyg för att studera romanfigurernas 

faktiska tal, utan också utvecklar idén till att omfatta all kulturproduktion och förstå den som en 

dialogisk företeelse. Dialogism får alltså en metaforisk innebörd vid sidan om den rent lingvistiska 

dimensionen: en utgångspunkt som tycks mig ytterst fruktbar. Enligt Robert Stam refererar det  

                                                
21 För en jämförelse med barnboken se Nikolajeva, Barnbokens byggklossar; för en jämförelse med barnfilmen enligt 
exempelvis Disney se Rönnberg, Varför är Disney så populär? 
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bachtinska dialogism-begreppet till olika nivåer i den kulturella produktionen. På ett plan innebär 

dialogism att varje yttrande ska förstås som ett inslag i en dialog, som refererar till och svarar på 

andra yttranden. Varje yttrande är nödvändigtvis relaterat till andra, både de av samma upphovsman 

och av andra.22 Betraktar vi, tillsammans med Stam och Bachtin, en text som ett yttrande (eller möj-

ligen ett system av yttranden) innebär det att även texten står i relation till andra texter och att de 

ingår i ett dialogiskt förhållande, där den ena citerar och diskuterar med den andra. Dialogism be-

tecknar alltså en kulturs produktion av texter och mening i allmänhet som intertextuell i grunden.23 

De filmer jag studerar här utgör inget undantag i denna mening. De både explicit citerar tidigare 

texter och implicit upprepar välkända berättarstrukturer. Detta dialogiska textutbyte ger filmerna en 

specifik identitet, som jag här kallar för barnkulturell. 

Men dialogism refererar, på ett annat plan, inte bara till textens inbördes mekanism, utan ock-

så till den sociala dimension varje yttrande har. Stam påpekar att, enligt Bachtin, är alla yttran-

deformer sociala händelser.24 Bachtin själv uttrycker det så att varje litterärt systems specificitet 

bestäms av inre textuella mekanismer och av externa krafter i den sociala kontext det ingår i: 
 

[...] the individuality of a system (more precisely, an environment) is based exclusively on the interaction of the 

system as a whole and in each of its elements with all the other systems in the unity of social life. 

To repeat: every literary phenomenon, like every other ideological phenomenon, is simultaneously determined 

from without (extrinsically) and from within (intrinsically). From within it is determined by literature itself, from 

without by other spheres of social life.25 
 

Överfört till min diskussion innebär detta att den identitet filmerna får inte bara ska förstås i film-

analytiska termer, utan också från en social och kulturspecifik synvinkel. De är alltså på inget sätt 

neutrala yttranden utan är kontextbetingade, så som den dialog de deltar i också är kontextbetingad. 

Med hänsyn till den sociokulturella kontexten de är del av, kan man då fråga sig vad det innebär för 

filmtexter som Shrek, The Incredibles, Shark Tale och Madagascar att ha en barnkulturell identitet. 

 

 

                                                
22 Stam, Subversive Pleasures, s. 11 och 13. 
23 Ibid., s. 15. Observera att intertextualitet är ett begrepp som Bachtin inte använde sig av. Det används däremot av 
många av hans uttolkare, bland dem av Julia Kristeva, som var bland de första att introducera Bachtins tankar i väst, i 
Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art (London: Blackwell, 1980 [1977]). 
24 Stam, Subversive Pleasures, s. 13. 
25 M.M. Bakhtin/P.M. Medvedev, The Formal Method in Literary Scholarship. A Critical Introduction to Sociological 
Poetics (Cambridge och London: Harvard University Press, 1985 [1928, övers. Albert J. Wehrle]), s. 29. Som framgår 
här, verkar det legitimt att beskriva Bachtins tänkande som samtidigt textuellt, intertextuellt och kontextuellt. Se Stam, 
Subversive Pleasures, s. 20. 
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Begreppet barnkultur formas i högsta grad av idén om barn som en mycket speciell social 

grupp med särskilda behov.26 Inom barndomsforskning är den konstruktivistiska synen idag allmänt 

accepterad: den innebär att barndom betraktas som en sociokulturell kategori, vars innebörd kan 

variera över tid och mellan olika kulturer. Moderna föreställningar om barn och barndom började ta 

form i den västerländska kulturen under 1600-talet och har varit präglade av moraliska, pedagogiska 

och uppfostringsrelaterade omsorger sedan dess.27 En barnkulturell produkt kan rimligen antas vara 

påverkad av rådande föreställningar om hur barnmottagare är, om vad den behöver och om det som, 

av vuxenvärlden, anses lämpligt för den. Tillsammans med David Buckingham, menar jag alltså att 

barnkulturen formas både som diskurser om barndom och som diskurser som riktas till barn.28 En-

ligt Maria Nikolajeva, exempelvis, svarar många av de klassiska handlingsstrukturerna i barnboken 

– vilka också, som vi har sett, återfinns i barnfilmen– mot ”det som vuxna författare tror sig veta om 

barns uppfattningsförmåga”.29 Även vissa motivs återkommande närvaro kan förstås utifrån idén 

om vad som anses främja utvecklingen och mognaden hos en ung läsare.30 Diskurser om barns 

känslomässiga och kognitiva utveckling har alltså en framträdande roll i barnkulturen. Inom ett mer 

filmspecifikt sammanhang, visar censurforskning att vuxenvärlden ofta har ifrågasatt filmmediets 

lämplighet som barnkulturell företeelse. Gång på gång har den oroat sig för filmens negativa inver-

kan på barnpubliken i fysiskt, moraliskt och uppfostrande avseende, och försökt påverka barnfil-

mens form och innehåll i den önskade riktningen.31 

Det som framträder är en stark föreställning om barn som en säregen grupp. Buckingham me-

nar att utmärkande drag hos den moderna barndomsidén är separation från vuxenvärlden och exklu-

sion från vuxna erfarenheter och praktiker.32 Detta kan rimligen antas medföra även en marginalise-

ring av de kulturprodukter som riktar sig till barn. De blir kultur på andra villkor. När de filmer som 

studeras här känns igen som barnfilmer, som en följd av den animerade formen och av de narra-

tionsmässiga elementen, så blir de också tvungna att konfrontera de villkoren som en barnkulturell 

identitet ställer. Först och främst, att de antas vända sig till en publik som, i huvudsak, består av 

                                                
26 Det är en allmänt tillämpad konvention inom barnkulturforskning att definiera som barnkultur de kulturyttranden som 
vänder sig till, eller också som skapas av, individer upp till 12års-ålder. Därefter brukar man tala om tonårs- och ung-
domskultur. I denna uppsats ligger fokusen på barnkultur i betydelsen ”kultur för barn”, vilket oftast betecknar kultur-
produkter som skapas av vuxna för barn. 
27 Karin Norman, Kulturella föreställningar om barn: ett socioantropologiskt perspektiv (Stockholm: Rädda Barnen, 
1996), s. 24ff. samt 42-59. 
28 Buckingham, After the death of Childhood¸ s. 8. 
29 Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, s. 40. 
30 Ibid., s. 46. 
31 Av den rikliga censurforskningen se Francis G. Couvares, Movie Censorship and American Culture (Washington och 
London: Smithsonian Institution Press, 1996). För svenska förhållanden se Jan Olsson; “Svart på vitt: film, makt och 
censur”, Aura. Filmvetenskaplig tidskrift. Volym I. Nummer 1/1995, s. 14-46. 
32 Buckingham, After the Death of Childhood, s. 13ff. 
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barn. Dessa villkor väljer jag att betrakta som en ”röst” i den barnkulturella dialog filmtexterna en-

gagerar sig i. 

I Problems of Dostoevsky’s Poetics förklarar Bachtin – med ord som jag finner djupt sugges-

tiva – att alla diskurser ekar av tidigare röster, av tidigare uttalanden, av tidigare talares föreställ-

ningsvärld: 
 

When a member of a speaking collective comes upon a word, it is not as a neutral word of language, not as a 

word free from the aspirations and evaluations of others, uninhabited by others’ voices. No, he receives the word 

from another’s voice and filled with that other voice. The word enters his context from anther context, permeated 

with the interpretations of others. His own thought finds the word already inhabited.33 
 

Denna “någon annans röst” ekar i det aktuella yttrandet och färgar det med sin specifika klang. Alla 

kulturuttryck är därmed historiska händelser i samtal inte bara med sin samtid, utan också med tidi-

gare sätt att använda och representera samma material.34 I filmerna är det barnkulturens eko vi kan 

avläsa, vilket omfattar en tradition av berättelser, med utmärkande strukturer och innehåll, som 

länge har berättats för barn i vår kultur. Frågan som uppstår här, är hur denna ”röst” besvaras; hur 

det dialogiska samspelet utvecklas i texterna. 

                                                
33 Mikhail Bakhtin, Problems of Dostoevsky’s Poetics, (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984 [1929/1963, 
red. och övers. Caryl Emerson]), s. 202. 
34 Stam, Subversive Pleasures, s. 7. 
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Parodi: mellan barnkultur och vuxenkultur 
 
 

Att parodiera barnkulturella texter 
 
Inledningsscenen till filmen Shrek ger ett mycket tydligt exempel på den röst som ger prägel åt 

många dataanimerade äventyrsfilmer. Filmen börjar med produktionsbolagets vinjett, där namnet 

DreamWorks praktiskt taget tar form ur en natthimmel mitt emellan luftiga moln. En lugn och idyl-

lisk musik förstärker det sagolika intrycket. De förväntningar som byggs upp, av bilderna, det 

klangfyllda namnet och musiken, verkar uppfyllas när kameran tiltar ner mot en läderbok, medan 

den icke-diegetiska musiken fortsätter på ljudspåret. Boken öppnas och en berättarröst läser histo-

rien om en underskön prinsessa, fången hos en drake. Kameran zoomar in på en sida i boken som 

visar bilden på den prins som ska rädda prinsessan, medan den känslofyllda berättarrösten läser att 

denna väntade ”i den översta salen i det högsta tornet på den sanna kärleken och på hans första 

kyss”. I närbild ser man plötsligt en tjock, grön hand riva sönder denna sida och en diegetisk röst 

hörs, som förkunnar att sådan ”skit” kan man inte tro på. I nästa klipp kommer ett läskigt träsktroll 

ut ur ett dass, efter att förmodligen ha spolat bort sitt ”litterära” toapapper. Filmens register är nu 

totalt omkastat. På ljudspåret startar en snabb och rytmisk musik, som blir till en mycket mindre 

romantisk kommentar till bilderna. Genom en montagesekvens får vi följa trollet Shrek under en 

vanlig dag, från morgonduschen i dyn (!) till kvällsmötet med byns trolljägare. Här visar sig trollet 

mycket mindre hotfullt än man skulle tro, då han bara skrämmer iväg byborna med ett förfärligt 

men ofarligt vrål och den självironiska och självreflexiva kommentaren: ”Här förväntas ni fly för 

livet.” Filmen fortsätter på liknande sätt att bygga upp och stimulera åskådarens förväntningar, för 

att sedan kasta dem omkull. 

Bachtin introducerar begreppet ”takt” för att beskriva interaktionen mellan de olika tonerna i 

ett samtal, för att förklara samverkan mellan de talande subjekten, deras bakgrund och det faktiska 

samtalstillfället. Takten är den reglerande princip, vilken ger det dialogiska mötet dess utmärkande 

stil och karaktär, dess intonation.35 Enligt Stam har taktbegreppet en filmanalytisk potential, då det 

kan användas i förhållande både till diegetiskt tal, till textens inre mekanism och till den dialog som 

etableras mellan filmen och åskådaren.36 Dessa tre dimensioner är involverade i hur filmen Shreks 

berättarregister byggs upp. Filmen presenterar sig själv som en gammal, igenkännbar historia. 

                                                
35 Bakhtin/Medvedev, Formal method, s. 95. 
36 Stam, Subversive Pleasures, s. 45. 
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Åskådaren upptäcker dock så småningom att hon erbjuds att se på den med andra ögon och att lyss-

na på berättelsen genom en annorlunda röst. Detta sker bokstavligen i övergången från en icke-

diegetisk berättarröst till karaktärens Shreks diegetiska tal och visuella point-of-view; men det mar-

kerar också en metaforisk förändring i berättelsens övergripande intonation. Hela den sagolika 

stämningen i filmens inledning omkastas när åskådaren upptäcker att synpunkten är trollets, att hi-

storien, så att säga, berättas från sagovärldens mörka sida och inkluderar allt det som inte skildrats 

vid tidigare tillfällen. Shrek förändrar takten i etablerade former av sagoläsning och –tittande och 

bjuder in publiken till att inta en position i rörelse, mellan etablerade sätt att tolka ursprungstexterna 

och filmens självreflexiva tolkning; mellan pretextuella förväntningar och den aktuella behand-

lingen av dem. 

Det är tydligt att texten vänder sig till en publik som förväntas känna igen både teman, stäm-

ning och tidigare möten med sagostoftet, vilket ger form åt specifika förväntningar om det som ska 

komma. Filmen bokstavligen återpresenterar sagoboken, den muntliga berättelsen och den bildbase-

rade. Det är inte bara flera sinnekanaler som aktiveras samtidigt (vilket är sant för filmtittandet som 

sådant), utan också olika berättarmodus och läsningskonventioner. Filmen omfamnar några av den 

västerländska barnkulturens mest kända berättelser (med hänsyn till teman och berättarkonventio-

ner), den låter deras röst eka i sin värld, för att sedan engagera sig i ett samtal med dem. 

I den viktiga essän ”The Problem of Speech Genres” menar Bachtin att varje yttrande ska för-

stås inte bara som en intertextuell referens till andra texter, utan också som ett gensvar på tidigare 

yttranden inom samma diskussionssfär. Dessa impliceras mer eller mindre öppet i det aktuella talet, 

i vilket de antingen kan få behålla sin ursprungliga ton eller också får en ny betoning (kanske en 

ironisk, en vördnadsfull eller en indignerad sådan). Denna ”om-betoning” fyller texten med det 

Bachtin kallar ”dialogic overtones”, vilka är av ytterst vikt om vi riktigt ska förstå det aktuella ytt-

randets stil.37 Filmen Shreks dialogiska övertoner kan bäst beskrivas som parodiska. I första hand är 

det en parodi av sagotraditionen som är på plats. För Bachtin är den parodiska texten en högst am-

bivalent sådan och han menar att parodin skapar ”en detroniserad kopia”, där den kända världen 

vänds upp och ner.38 På det lingvistiska planet är parodin dubbelinriktad: mot det som faktiskt sägs, 

och mot någon annans diskurs som repeteras. Man pratar med någon annans ord, men introducerar 

en semantisk intention som är främmande för originalet. Den spänning som skapas gör texten fler-

stämmig; två distinkta röster hörs, vilka förvandlar diskursen till en konfliktfylld plats: 

 

                                                
37 M. M. Bakhtin, ”The Problem of Speech Genres”, i Speech Genres, s. 91f. 
38 “Parodying is the creation of a decrowning double; it is the same ’world turned inside out’”. Bakhtin, Problems of 
Dostoevsky’s Poetics, s. 127 (kursiv och citationstecken i orig). 
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The second voice, once having made its home in the other’s discourse, clashes hostilely with its primordial host 

and forces him to serve directly opposing aims. Discourse becomes an arena of battle between two voices. In 

parody, therefore, there cannot be […] fusion of voices […]; the voices are not only isolated from one another, 

separated by a distance, but are also hostilely opposed. Thus in parody the deliberate palpability of the other’s 

discourse must be particularly sharp and clearly marked.39 
 

Detta kan också göras gällande för en filmtext, samtidigt som upp-och-ner-vändningen i den kan 

verka på flera nivåer samtidigt. Som en följd av filmens mediespecifika egenskaper kan den ”uppro-

riska” rösten introduceras antingen som tal, musik eller visuellt. När det görs samtidigt på alla dessa 

spår, så som det händer i Shrek, blir den parodiska effekten extremt tydlig. Med Bachtin skulle man 

alltså kunna säga att de båda rösterna är särskilt starka, att de båda färgar texten och att spänning-

arna dem emellan gör texten oundvikligen instabil. 

Innan jag går vidare att beskriva ytterligare exempel på den parodiska tonen i gruppen dataa-

nimerade filmer, är det lämpligt att diskutera vad som specifikt kännetecknar den parodiska filmen. 

Filmforskaren Dan Harries menar att parodin i den kommersiella amerikanska filmen brukar verka 

på tre textuella nivåer, vilka han kallar för lexikon, syntax och stil. Som lexikon, fortsätter han, ska 

vi betrakta en films mise-en-scène och rollkaraktärer. Syntax betecknar narrationens utveckling och 

med stil menas visuella och ljudmässiga element. På dessa nivåer kan den parodiska ansatsen ut-

vecklas på sex olika sätt, som enligt Harries har blivit konventionella parodimarkörer. De är upp-

repning (”repetition”), genom vilken förlagan delvis eller helt citeras och görs levande i den aktuel-

la texten. Detta påverkar publikens förväntningar genom att referera till redan kända narrationsfor-

mer och är ett grundläggande element i alla parodiska texter. En annan markör är omvändning (”in-

version”), som förändrar förlagan genom att tillskriva den en motsatt semantisk dimension. Exem-

pelvis sker detta när en negativ karaktär blir positiv i den parodiska omskrivningen. Ett tredje tillvä-

gagångssätt kan kallas felaktig hänvisning (”misdirection”). Det innebär att en intertextuell referens 

först verkar behålla sin ursprungliga ton för att sedan helt omkullkastas på ett oväntat sätt (med 

bachtinskt inspirerade ord kan man formulera det så, att om-betoningen döljs till en början för att 

sedan avslöjas plötsligt och spektakulärt). Som fjärde metod fungerar den självreflexiva kommenta-

ren (”literalization”) genom en skämtsam omvandling av förlagan; ett exempel är användningen av 

förvrängda namn eller filmtitlar. Ytterligare en konventionell parodisk strategi är den att inkludera 

helt främmande element eller scener. Detta intrång av främmande element (”extraneous inclusion”) 

stör etablerade associationsmekanismer. Den sjätte och sista metoden består av överdrift (”exagera-

tion”), där förlagan omvandlas till en grotesk och uppblåst kopia.40 

                                                
39 Ibid., s. 193. 
40 Dan Harries, Film Parody, (London: BFI Publishing, 2000). Se särskilt kap. 3: ”Transtextual Targets”, s. 22-39. 
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Det tycks mig som om denna framställning är högst kompatibel med Bachtins insikt om att 

det finns två samboende men motsatta röster i den parodiska texten. Harries vill, med hjälp av dessa 

analytiska kategorier, undersöka parodin som en konstruktion som ständigt vacklar mellan en pol av 

likhet med, närhet till den intertextuella referensen, och en annan pol, som däremot betecknar främ-

lingskap och avstånd till den.41 De spänningar, som av de sex ovannämnda strategierna skapas på 

textens olika nivåer, är mycket lika Bachtins dialogiska motsättningar och är sådana som verkar 

både inom textens egna mekanismer och utåt, mot en intertext och en kontext av reception och för-

väntningar. 

I Shrek etableras, eller repeteras, den parodierade förlagan i inledningsscenen både på lexi-

kons nivå (med en presentation av en klassisk sagofilms typiska mise-en-scène och karaktärer), på 

syntaxens nivå (det är ett konventionellt narrativ som startar här), och på stilnivån (genom den 

stämning som skapas på ljudspåret och på bildens plan). Med bachtinska ord: det är en väl igen-

kännbar röst vi ”hör” här. Den parodiska takten bildas som inversion i berättelsens synvinkel; som 

en felaktig hänvisning om den underliggande intentionen; som ett litterärt och självreflexivt avslö-

jande av berättarmässiga konventioner, när karaktären Shrek har sönder sagoboken och ersätter be-

rättarrösten; som ett intrång av en, i denna värld, vanligtvis utstött person; och, slutligen, som en 

grotesk omvandling av sagans hjälte. Filmen använder sig av alla de kodifierade strategierna, för att 

förändra förlagans ursprungliga ton och göra sin egen röst hörd. En traditionell, barnkulturell röst 

och en parodisk upprepning och förvandling av den utgör filmens bärande logik. Samspelet mellan 

dessa två register fortsätter längst hela filmen och återfinns i alla de studerade exemplen. 

Som vi har sett tidigare, påminner Madagascar och Shark Tale om djurfabeln. Men, precis 

som i fallet med Shrek och sagan¸ inte bara fortsätter filmerna denna väl etablerade barnkulturella 

tradition, utan också driver med den. Utmärkande för fabeln är att den bygger på kortfattade anek-

doter, med djurgestalter av stereotypisk karaktär – en art får symbolisera en egenskap – och att den 

har ett starkt moraliskt budskap. I Disneys välkända tecknade långfilmversioner har fabeln visserli-

gen förlorat den anekdotiska karaktären och utvecklats till längre och sammanhållande berättelser. 

Samtidigt har det moraliska anslaget och stereotypiseringen av djuren i människoliknande termer 

behållits. Jag tänker här, exempelvis, på sådana filmer som Bambi (David Hund, 1942) och The 

Lion King (Roger Allers, Rob Minkoff, 1994). Det är denna tradition, och framför allt Disneys tolk-

ning av den, som jag anser att Madagascar och Shark Tale återpresenterar med tydliga parodiska 

övertoner. 

                                                
41 Ibid., s. 38. 
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Den tydligast använda parodikoden är här överdriften. Redan på stilnivån parodieras fabelns 

djur genom att de ges ett överdrivet mänskligt utseende. De är så extremt människoliknande, att de 

snarare ser ut som människor utklädda till djur. Om man, i mer kanoniska fabler, får en känsla av att 

djurgestalterna har givits några mänskliga drag, blir förhållandena i de två filmerna nästan de mot-

satta. Det blir som om det, istället, handlar om människogestalter, som har givits några djurliknande 

drag. Skarpast blir det i det faktum att de flesta djuren går upprett på två ben. Just denna om-

ständighet omtalas i Madagascars själva diegesis, när lejonet Alex är tvunget att lära sig att springa 

på alla fyra, som ett riktigt lejon. Det är en självreflexiv kommentar som reflekterar kring denna 

parodis inre mekanismer. I Shark Tale får den parodiska överdriften en grotesk effekt, när också 

fiskkaraktärerna får gå på två ben/fenor. Dessutom blir deras kroppsdelar och –färger som om de 

vore kläder: en delad, randig stjärtfena blir en byxa av manlig modell, medan en lång och svängan-

de blir en exklusiv kjol; några hajars svart-och-vitkroppsfärg påminner om eleganta smokingar och 

två maneters geléaktiga huvud blir stickade rastamössor. Idén om en naturalistisk gestaltning av 

djurkropparna har ingen plats i denna estetik. 

På narrationens syntaktiska nivå fungerar parodin i de två filmerna som en omvändning av 

den semantiska innebörd som djur, betraktade som tecken, bär med sig, nämligen deras varande 

symbol för natur som motsats till kultur. I Shark Tale lever havsdjuren ett helt igenom människoliv. 

De går till sina tråkiga arbeten, drömmer om rikedom och berömmelse och gör ”onaturliga” val, så 

som det är för en haj att vara vegetarian eller för en liten fisk att besegra en stor fisk. Detta symbol-

värde har också en viktig roll i fabeln, där djurkaraktärer ofta inte kan låta bli att fullfölja sin ”na-

tur”, vilket också underbygger berättelsens moral antingen som ett fördömande av onda egenskaper, 

eller som ett uppmuntrande av goda. I Shark Tale problematiseras denna genrekonvention. Å ena 

sidan är djuren helt ”kulturella” i både utseende och leverne, å andra sidan upplöses den bärande 

konflikten när huvudkaraktärerna lär sig att just acceptera och följa sin innersta ”natur”. I Madaga-

scar möter vi en grupp zoodjur som har blivit så humaniserade eller, rättare sagt, så västerländskt 

urbana, att de inte längre vet hur ett naturligt djurliv är. När de, av en slump, får tillfället att åter-

komma till sin naturliga miljö, finner de den så förskräcklig att de hellre vill fly tillbaka till en ”civi-

liserad” livsstil.42 Till och med vilda, i frihet födda, lemurer ägnar sig åt sådana saker som ett rave-

party. Det som saknas i filmen i jämförelse med fabelns konventioner – och, därmed, det som inte 

uppfyller förväntningar på receptionsnivån – är att den moraliska dimensionen är helt frånvarande, 

vilket visserligen delvis ifrågasätter Madagascars identitet som fabel. Jag anser dock att de gen-

                                                
42 Implikationer av detta skulle ge mycket stoff åt en ideologiinriktad analys. 
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remässiga anspelningarna fortfarande är tydliga, trots att de inte fullföljs hela vägen ut. Filmen är en 

utpräglat ambivalent text. 

På den lexikala nivån spelar iscensättning av miljön en viktig roll i konstruktionen av den pa-

rodiska effekten. Madagascars inledningsscen opererar med en plötslig förändring: zebran Marty 

springer fritt och glatt genom ett idylliskt landskap, som abrupt förvandlas till en ynklig målning på 

en New Yorks zoos mur. Scenen var bara hans vakna dröm. Den felaktiga hänvisningen om berät-

telsens plats bidrar till att skapa spänning när ”lögnen” avslöjas. Takten förändras genom en över-

gång från slow-motion till vanlig hastighet, och från en pompös musikkommentar till diegetiskt tal, 

på sätt som påminner om Shreks inledningsscen. I Shark Tale är det tvärtom en mänsklig miljö – 

storstaden – som förläggs på havsbottens vilda miljö. Parodin uppstår i kontrasten mellan represen-

tationer av stadsmiljön, som upprepar många tidigare filmer med samma ämne, och det främmande 

element den iscensätts i. En sushirestaurang i denna stads asiatiska kvarter har en komisk effekt, 

som den saknar i andra filmiska städer, där den kanske uppfyller en enbart dekorativ eller pittoresk 

funktion. 

Tematiskt verkar Disneys The Incredibles följa en, inom bolaget, väl etablerad tradition av 

filmdramer, där den hotade familjen får spela huvudrollen. I dessa filmer brukar fokusen ligga hos 

föräldraparet och dess kamp för att rädda familjen (till skillnad från i andra fall, där man för det 

mesta försöker skildra barngestalternas upplevelser och synpunkt). Hela familjen involveras dock i 

äventyret och drivs långt hemifrån.43 Genom en repetition av genrekonventioner får åskådaren in-

ledningsvis följa hur paret och sedan familjen bildas. Den parodiska effekten skapas med en in-

version av dessa förhållanden, både på den syntaktiska och på den lexikala nivån. En omvandling 

av den etablerade modellen sker, där en idealiserat lycklig familj ses tvungen att motstå ett stort hot. 

Här är familjen, däremot, skildrad på ett vardagsrealistiskt sätt: den har problem och konflikter som 

snarare påminner om familjedrama i en mer vuxen mening. Dessa människor, som tampas med näs-

tan triviala problem, är dock ingalunda vanliga människor, utan superhjältar. Det komiska intrycket, 

som skapas när supermamman ser sig tvungen att jaga och hålla fast runt köksbordet två bråkande 

superbarn med hjälp av sina elastiska armar och ben, är svårt att missa. Superkrafter används sällan 

för att lösa liknande problem i hjälteserierna! Lika parodisk är bilden på en medelålders familjefar 

som går till ett trist försäkringsjobb varje dag, när vi vet att han hade för vana att rädda världen från 

                                                
43 Margareta Rönnberg beskriver denna modell i flera tecknade långfilmer och kallar genren för ”husdjursbiografier”, då 
det alltid handlar om djurfamiljer. Några exempel är One Hundred and One Dalmatians (Clyde Geronimi, Hamilton 
Luske m.fl., 1961) och The Aristocats (Wolfang Reitherman, 1970). I Rönnberg, Varför är Disney så populär?, s. 43f. I 
The Incredibles har berättelsens struktur behållits men förflyttats till en människofamilj, om än av en speciell sort, då 
alla dess medlemmar är utrustade med övernaturliga krafter. En annan viktig skillnad i jämförelse med tidigare förlagor 
är att här blir familjen sårbar p.g.a. inre spänningar och konflikter. Det är en modern, trasig familj som vi får möta i 
början och som, i och med äventyret, lyckas återförenas. 
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de värsta skurkarna. På samma sätt är den ondskefulle antagonisten inget mer än en låtsas super-

människa med fejkade krafter och ett busigt barns utseende. Det är svårt att avgöra vilket är det 

främmande inslaget: superhjältar i en helt normaliserad och vardaglig värld, eller vardagslivet i en 

övernaturlig värld? Filmen kan likaväl betraktas som en parodi av familjedramat, så som en parodi 

av superhjältegenren. Ambiguiteten löses inte och får förbli en av filmens nöje. 

Bachtins detroniserade, upp och nervända värld finner i dessa filmer många färsgprakande ex-

empel. Det är sagans, familjedramats och djurfabelns värld som får genomgå den parodiska be-

handlingen, likaså de konventionsstyrda förväntningar som igenkännandet av dessa genrer bildar: 

nämligen, vad som berättas och hur det berättas. Dessa förväntningar erkänns, uppfylls, förvandlas, 

överdrivs och ibland frustreras i texterna, som på så sätt får sin specifika röst. En som jag vill kalla 

för parodisk barnkultur. 

 

Mångtydiga parodier 
 
Jag har hittills beskrivit hur kodifierade berättarkonventioner både återskapas och parodieras i den 

samtida kommersiella dataanimationen. Mitt intresse har riktats främst mot de genrer som filmerna, 

i sin helhet, ingår ett dialogiskt förhållande med. Man kan dock finna flera plan, på vilka en paro-

disk läsning görs möjlig. Som vi ska se, refererar dessa inte enbart till företeelser som, i vanliga fall, 

brukar betecknas som barnkulturella. Flera röster än den barnkulturella hörs. Beskrivningen som 

följer har för avsikt att ge exempel på de genrer, texter och kulturpraktiker som är parodierade i 

filmerna. Den varken kan eller vill bli en utförlig förteckning över de åtskilliga citat, som faktiskt 

finns på plats. 

Madagascar är det tydligaste exemplet på en parodisk intention som inriktar sig på flera mål 

samtidigt, vilket framkallar idén om en pysselfilm, om en hyperintertextualitet. Djurvärlden pre-

senteras i filmen inte bara genom den parodiska behandlingen av djurfabeln, utan också genom en 

helt annan tradition, nämligen tv-dokumentären. Den naturalistiska dokumentären antyds inte i fil-

men, den citeras helt och hållet. Zoolejonet Alex, strandsatt på Madagaskar, ger efter för sin hunger 

och försöker jaga sin vän, zebran Marty. I en kort bildsekvens följer kameran de två springande 

djuren från sidan. Bilderna är i slow-motion, vilket verkar uppfylla två funktioner: genom den för-

ändrade takten i berättelsen och bildflödet, påkallar de åskådarens uppmärksamhet och markerar en 

viktig poäng i narrationen. Samtidigt härmar de den dokumentära konventionen att visa liknande 

jaktscener i just slow-motion. Den intertextuella och intermediala kopplingen uppmanas och för-

stärks på ljudspåret av den berömda National Geographicseriens musikaliska signatur. Musiken 
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används som ett effektivt sätt att påminna om dokumentärens känsla. Genom dessa stilgrepp på 

bildens och ljudspårets nivå understryks citatet, som får tydliga metaforiska citationstecken. Åskå-

daren inbjuds till specifika genreassociationer och kan få följa med i en snabb omväxlingslek, som 

pendlar mellan känslor av roat, ofarligt nöje och oväntad spänning och osäkerhet. Filmens dittills 

etablerade skämtsamma och kamratliga ton verkar plötsligt vara hotad av det, som i många doku-

mentärfilmer är en vanlig avslutning på liknande jaktscener, nämligen bytets död. Det visar sig dock 

vara en obefogad oro, då lejonet Alex stoppas av andra djur i sista minuten. Berättelsen får fortsätta, 

men den intertextuella anspelningen har förändrat och upphöjt dess dramatik, då man nu har på-

mints om vad som kan förväntas hända. Närvaron i filmen av två så olika traditioner i fråga om 

djurskildringar är värd att anmärkas. Djurfabeln, med sin förmänskligade djurvärld, och naturfil-

men, med sin retorik om vilda djur fångade i deras naturliga tillstånd, bildar en inkongruent bild. 

Mötet mellan dessa två röster förstärker berättelsens tema (zoodjur som inte kan anpassa sig tillbaka 

till livet i naturen), den parodiska tonen och avslöjar konstruktionen i hur bägge traditionerna skild-

rar innebörden av att vara en ”kulturell” människa respektive ett ”naturligt” djur. 

Användningen av musik för att framkalla och understryka en association, som sedan ska be-

handlas parodiskt, är en återkommande strategi i filmen. Vi finner i Madagascar citat från 1980-

talets film Chariots of Fire (Hugh Hudson, 1981), även den använd som en kommentar till en scen i 

slow-motion; anspelningar till den berömda Lord of the Dance-föreställningen och till låten ”New 

York, New York”. Förutom dessa mer tillfälliga referenser, används en bondfilminspirerad musik 

som upprepad kommentar till en grupp pingviners hemlig-agentsfasoner. Tydligen parodieras flera 

genrer, från spionfilmen till den urbana komedin via sportdramat. 

Även i Shrek finner vi referenser till flera genrer som ett komplement till den övergripande 

sagoparodin. Inom den romantiska komedin finns den välkända, och nu utnötta, konventionen att 

skildra ett heterosexuellt pars förälskelseprocess genom en montagesekvens av deras första träff. 

Oftast sker det i en stadsmiljö, många gånger i ett tivoli, där mannen får uppvakta sin dam med små 

gulliga presenter eller diverse läckerheter; allt med en romantisk musik som kommentar. Scenen 

upprepas i Shrek med alla av konventionen styrda detaljer, bortsett från att den utspelar sig på lan-

det istället än i staden. Känner man igen indikationerna, inriktas också förväntningarna på att de två 

karaktärerna snart ska bli ett par, vilket mycket riktigt sker. Samtidigt kan man inte ta det hela på 

fullt allvar, då man erbjuds en parodisk omskrivning av just dessa romantiska konventioner. Paret 

består här av en traditionellt vacker flicka och ett grönt träsktroll. Uppvaktningen går ut på att blåsa 

upp och ge bort ormar och grodor som om de vore ballonger, knuffa varandra i buskarna och bjuda 

varandra på spindelnätvadd och grillade åkerråttor. 
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Intermediala referenser finner vi också här. När den grymme Lord Farquaad ska välja till sig 

en värdig hustru, presenteras de olika alternativen av en magisk och talande spegel. Den visar bilder 

på olika prinsessor i giftasålder (bl.a. Törnrosa och Askungen) och beskriver dem i emfatiska ter-

mer. Spegeln agerar här som en television, samtidigt som hans tals ton och ordval också kopierar 

kommersiella datingprogram. Senare får samma spegel fungerar som en videobandspelare, när Lord 

Farquaad ber honom att visa den utvalda prinsessan Fiona. Bilderna på henne spolas fram och till-

baka, om och om igen. När paret sedan ska gifta sig, är ceremonin iscensatt som ett TV-program. 

De inbjudna spelar rollen som publik, med skyltar som uppmanar till skratt, applåd o.s.v. 

I Shark Tale är det en specifik film som bl. a. parodieras, nämligen F. F. Coppolas The God-

father (1972). Man repeterar inte bara historien om en arvinge till en ”mafioso”, som inte vill följa i 

faderns fotspår, med den parodiska inversionen att det beror på att han är en känslig vegetarian som 

inte kan döda andra fiskar. Även miljöerna, stämningen, karaktärerna och till och med specifika 

musikstycken upprepas. Alla ingredienser, som har blivit typiska för maffia-filmen, finns med. 

Även de skådespelare, som ger rösterna åt karaktärerna, har en stark anknytning till denna genre: 

Robert De Niro ”spelar” hajbossen Don Lino och Martin Scorsese hans hantlangare Sykes. Kändis-

personligheter är närvarande i filmen inte bara med sina röster, utan också till en viss grad med sina 

kroppar. Don Linos och Sykes’ anletsdrag är ritade efter De Niros och Scorseses, så som protago-

nisten Oscar starkt liknar Will Smith, som lånar honom sin röst. Igenkännandet av stjärnorna sker 

både på den auditiva nivån och på den visuella. Detta innebär, bl.a., att referensen inte går förlorad 

när filmen visas dubbad i icke engelskspråkiga länder. 

Detta, att använda sig av kända skådespelare, är en gemensam strategi för alla filmerna. I 

Shrek spelar Eddie Murphy karaktären Åsna, i The Incredibles får Holly Hunter ge röst åt Elastigirl; 

Madagascars Alex’ röst kommer från Ben Stiller, för att bara nämna några exempel. Enligt Harries 

är detta en form av parodisk repetition vanligt förekommande i fiktionsfilm. Skådespelarna repete-

rar sina kända tidigare roller, vilket skapar en sorts självreflexiv ironisk kommentar. Detta funkar 

som ett sätt att etablera kopplingen till parodins mål, samtidigt som det skapar avstånd från det ge-

nom den skämtsamma övertonen.44 Denna funktion uppfylls även i de animerade filmerna, samti-

digt som kända skådespelares indirekta närvaro (genom rösten och tecknade versioner av dem) ock-

så skänker stjärnglans och glamor, som annars saknas i animationen. 

Av de filmer som studeras här är The Incredibles den som har en mindre uppbruten utveck-

ling, där texten är mer lineär och den parodiska ansatsen mindre självutblottande. Berättelsen om 

den medelåldrige superhjälten, som försummar sin superhjältefamilj i jakten på ungdomens förlo-

                                                
44 Harries, Film Parody, s. 45f. 
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rade glans och maktkänsla, verkar på en nivå mer självständig och stabil än, exempelvis, Shrek eller 

Madagascar. Alla premisser för att kunna följa händelseutvecklingen finns i texten (de finns själv-

klart i de andra filmerna också, som inte ger avkall på sin karaktär av Ny Hollywoodsnarrativ. Men 

den självutpekande ”här berättas en gammal historia med nya förtecken: följ med”-skylten är i de 

andra filmerna mer synlig). Med andra ord, är den intertextuella dimensionen nedtonad i denna film, 

därmed inte sagt att den inte finns. Även här refereras till andra texter och till andra medier och läs-

ningskonventioner. Referensleken bygger på en blandning av genretematiska konventioner – från 

äventyrsfilmen till familjedramat (så som det ter sig i både barnfilm och vuxenfilm) via bondfilmen 

– och av specifika stildrag, som filmen lånar från de tecknade superhjälteserierna i TV och i serie-

tidningar. 

I ”The Problem of the Text” påminner Bachtin oss om att dialogism inte ska begränsas till en 

förståelse i termer av argument, polemik eller parodi. Dessa är diskursens ytterligheter, menar han, 

som omfattar flera nyanser mittemellan, bl.a. den av lärlingskap (”apprenticeship”).45 Stam definie-

rar detta lärlingskap som en form av dialogism, där man försöker bemästra en viss stil, ett visst 

fackspråk.46 En viktig del av filmens dialogism är av denna sort. Den vilar på dess layout, dess sti-

listiska utseende, som kopierar stilen i 1960- och 70-talens framgångsrika superhjälteserier i tid-

ningar och på TV. Man försöker inte bara berätta en historia som liknar förlagorna, utan också ko-

pierar stilen i bilden och återskapar själva stämningen i de tidigare serierna. På ett plan är det just 

denna framkallade känsla som parodieras, när berättelsen tematiserar superhjältarnas guldålders 

nedgång och återfödelse. Diegetiskt är karaktärernas nedgång och återfödelse det handlar om, icke-

diegetiskt är det en kommentar om genrens rörelser på det populärkulturella fältet. 

Samtidigt som filmerna under analys kan ses som parodier av några genrer och/eller motiv 

vanliga inom barnkulturen, är det också andra genrer och ibland specifika texter som inbjuds in i 

dialogen. Takten i samtalet bestäms av samspelet mellan ett flertal röster. En barnkulturell och en 

allmänt populärkulturell röst med vuxna drag finner sina parodiska dubbletter i dessa komplexa fil-

mer. De utgör yttranden, vilka också är flera diskursers skärningspunkt. Frågan som detta väcker är 

vilken publik de vill förhålla sig till. 

                                                
45 Bakhtin, ”The Problem of the Text”, i Speech Genres, s. 121. 
46 Stam, Subversive Pleasures, s. 14. 
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Den heterogena publiken 
 
 

Den implicita åskådarens röst 
 
En viktig konsekvens av Bachtins idé om yttrandets konkreta dimension är att det alltid vänder sig 

till en åhörare, vars respons önskas, stimuleras och gissas redan i formuleringen av själva det ytt-

randet. Bachtin förklarar denna viktiga poäng med att varje ord förväntar sig ett svar och att ett sam-

tal med detta ännu icke formulerade svar startas: 
 

[...] every word is directed toward an answer and cannot escape the profound influence of the answering word 

that it anticipates. 

The word in living conversation is directly, blatantly, oriented toward a future answer-word: it provokes an an-

swer, anticipates it and structures itself in the answer’s direction. Forming itself in an atmosphere of the already 

spoken, the word is at the same time determined by that which has not yet been said but which is needed and in 

fact anticipated by the answering word. [---] [Every] discourse [...] is oriented toward an understanding that is 

“responsive” – although this orientation is not particularized in an independent act and is not compositionally 

marked. Responsive understanding is a fundamental force, one that participates in the formulation of discourse, 

and it is moreover an active understanding, one that discourse senses as resistance or support enriching the dis-

course.47 
 

Av citatet framgår själva grunden i Bachtins dialogism. Yttranden i en diskurs orienterar sig ”bakåt” 

mot det som redan har sagts, och ”framåt” mot det tilltänkta svaret samtidigt. Alla yttranden är som 

ringar i den kulturella kommunikationens kedja. Av yttersta vikten är lyssnarens aktiva respons: den 

behövs för att dialogen ska bli en levande kommunikationssituation; den påverkar själva diskursen, 

som en implicit, tilltänkt röst att svara mot. Allra viktigast är att lyssnaren är ett historiskt subjekt, 

delaktig i dialogen från en specifik kontext. Att vända sig till lyssnaren, innebär också att vända sig 

till en specifik förståelsehorisont, att samtala med lyssnarens värld.48 

Bachtin övergår från det talade ordets plan i vardagslivet till det skrivna ordets i romanen, då 

han, i en annan essä, menar att den önskade aktiva responsen kan vara av två typer. Den första är ett 

omedelbart, direkt svar, så som det sker i det muntliga samtalet. Det andra är en fördröjd respons, 

sådan som kan tänkas hos, t. ex., läsaren till en poesi.49 Dennes roll är dock icke desto mindre cen-

                                                
47 M. M. Bakhtin, ”Discourse in the Novel”, i The Dialogic Imagination (Austin och London: University of Texas 
Press, 1981 [1975, red. Michael Holquist; övers. Caryl Emerson och Michael Holquist]), s. 280f (kursiv och citations-
tecken i orig.). 
48 Ibid., s. 282. 
49 Bakhtin, “The Problem of Speech Genres”, Speech Genres, s. 68f. 
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tral. Tillsammans med Robert Stam, tycker jag att Bachtins insikter är viktiga för all meningsfull 

kommunikation. Idén om en implicit adressat kan hjälpa oss att förstå även filmspecifika mekanis-

mer, kanske i form av en tilltänkt ”fördröjd” respons från åskådarens sida.50 Det är denna i texten 

inbyggda respons jag nu vill undersöka i förhållande till de parodiska barnfilmtexterna Shrek, The 

Incredibles, Shark Tale, Madagascar. 

Till en första anblick verkar filmerna vilja stimulera respons från en utpräglat kompetent 

åskådare. Förändringarna i berättelsens ton och takt sker i mycket högt tempo, förväxlingarna mel-

lan olika genrekonventioner och känslotillstånd ger filmerna en snabb rytm. Filmupplevelsen kan 

innebära en rik, mångfaldig erfarenhet och verkar svara mot en idé om åskådaren som en van film-

tittare och medieanvändare; en som är villig att koppla den aktuella filmupplevelsen till den större 

populärkulturella kontexten; en som, förmodligen, finner stort nöje i att aktivt delta i leken. Filmer-

na reaktiverar många tidigare erfarenheter hos åskådaren och implicerar en hög avläsningskompe-

tens och samarbetsvilja hos henne. För denna åskådare blir filmtittandet meningsfullt i den grad hon 

kan relatera det till ett bredare populärkulturellt sammanhang, och i den mån hon kan acceptera en 

parodisk behandling av det. Innebär detta att filmerna stötar bort den som inte är i mån att dra och 

följa den kopplingen? Utifrån ett generationsperspektiv kan man nog säga att, åtminstone de yngre 

barnen i publiken sannolikt inte kan följa kopplingen till The Godfather i Shark Tale, för att bara 

nämna en.51 Inte heller är det tänkbart att de får extra nöje av att känna igen Martin Scorseses röst 

och utseende i en fiskkaraktär. Ska man då dra slutsatsen att dessa förmenta barnfilmer på många 

plan inte är barnvänliga? Att de talar med en ”vuxen röst”? Saker och ting är, i min mening, inte 

riktigt så enkla. Låt oss se närmare på ”åskådarfrågan”, återigen med Bachtins hjälp. 

I ”Discourse in the Novel” utvecklar Bachtin ett av sina viktigaste begrepp. I sin praktiska an-

vändning korsas språket av två motsatta krafter: den ena är en centripetal kraft, som verkar för att ge 

språket dess enhetliga, lingvistiska system; den andra är en centrifugal kraft, som härstammar från 

de faktiska, historiska situationer i vilka språket används. Alla nationella språk innehar centrifugala 

spänningar som ständigt hotar dess helhet. Exempel på centrifugala krafter är dialekterna och, fram-

förallt, de ”socioideologiska språken”, vilka är de språk som talas inom en viss social grupp, en 

                                                
50 Stam påpekar att Bachtins omsorg för läsarens roll i meningsprocessen för honom nära nutida s.k. ”reader response”-
teoretiker. Subversive Pleasures, s. 20f. 
51 Detta är en mycket känslig poäng, inte bara för denna uppsats argumentation, utan också inom det bredare barnkultu-
rella forskningsfältet. Vad barn i verkligheten erfar av medieutbudet är på inget sätt begränsat till uttalade barnkulturella 
produkter. Förmodligen konsumerar många barn lika mycket ”vuxenkultur”. Ålderskillnader inom barngruppen spelar 
med stor sannolikhet en viktig roll, framför allt om man tar hänsyn till om man har, eller inte har, uppnått skolåldern, 
och därmed kommit i kontakt med erfarenheter relaterade till skol- och kamratkulturen. Jag anser dock att jag fortfaran-
de kan använda mig av medvetna generaliseringar, då jag rör mig på diskursens nivå. Den diskursiva konstruktionen av 
en implicit åskådare, vilken jag intresserar mig för här, måste förhandla med kulturella föreställningar som definierar 
och differentierar barnpubliken och vuxenpubliken, och de kulturprodukter som inriktar sig till dem. 
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yrkesgrupp, en åldersgrupp eller under specifika omständigheter o.s.v.52 Bachtin kallar detta ”hete-

roglossia” (grovt översatt, flerspråkighet), vilken betecknar de olikt inriktade krafterna inom ett och 

samma språk, som är förankrade i de olika sociala krafter/grupperingar som finns inom en kultur. 

Bachtins omsorg är inriktad mot att diskutera romanen som den litterära formen som bättre avspeg-

lar denna sociala heteroglossia. Upphovsmannens och berättarens tal samt olika genrers och karak-

tärers röst är viktiga element genom vilka denna dimension träder in i romanen: 
 

The novel orchestrates all its themes, the totality of the world of objects and ideas depicted and expressed in it, 

by means of the social diversity of speech types [...] and by differing individual voices that flourish under such 

conditions. Authorial speech, the speeches of narrators, inserted genres, the speech of characters are merely those 

fundamental compositional unities with whose help heteroglossia [...] can enter the novel; each of them permits a 

multiplicity of social voices and a wide variety of their links and interrelationships [...].53 
 

De grundläggande enheter Bachtin talar om har en lika avgörande roll i en filmtext, som också kan 

avspegla social heteroglossia och iscensätta sammandrabbningen mellan olika socioideologiska 

språk och diskurser.54 Om vi betraktar idén om den implicita adressaten hos ett yttrande utifrån in-

sikten om heteroglossias utspridande verkan, uppenbaras, även här, en mångfald av olika möjliga 

sociala positioner och diskurser. Texten kan implicera flera adressater samtidigt, vars responsiv 

förståelse kan tänkas vara olika på basis av deras olika förståelsehorisont. I förhållande till de texter 

som studeras här, är det framförallt generations- och ålderskillnader som tycks mig bilda heterog-

lossia på filmdiskursens och på receptionskontextens nivå. Jag ska nu diskutera vilka olika åskådar-

positioner som görs möjliga i texterna. 

 

Barn och vuxna: mångfaldiga åskådarpositioner 
 
Frågan som intresserar mig här, är om texterna erbjuder flera olika läsarter som kan kännas me-

ningsfulla för olika åskådargrupper. Som tidigare diskuterats, så är texterna flerstämmiga. De låter 

alltså flera röster eka i diskursen samtidigt. Dessa har jag kallat för en barnkulturell röst och en all-

män populärkulturell röst med vuxna förtecken. De två rösterna behandlas parodiskt och är följakt-

ligen närvarande i dubbelversion: som en upprepning och ratificering, och som en omvandling och 

distansering. 

Denna dubbla logik tycks mig öppna möjligheten för åtminstone tre läsningspositioner. Den 

                                                
52 Bakhtin, “Discourse in the Novel”, The Dialogic Imagination, s. 270-272. 
53 Ibid., s. 263. 
54 Stam, Subversive Pleasures, s. 50f. 
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första är en tolkning av filmerna som en helt och hållet parodisk behandling av förlagan. I Shrek är 

det framför allt den litterära och filmiska sagotraditionen, i synnerhet i sin barnkulturella form, som 

genomgår en sådan behandling. Men även konventioner specifika för den kommersiella televisionen 

och andra masskulturella texter och praktiker finner sin parodiska dubbelgångare. Detsamma gäller 

de andra filmerna, där, vid sidan om parodierade barnkulturtexter och -genrer, finner vi alltid en 

parodi av den vuxna populärkulturens texter, genrer och stjärnor. I denna läsning låter den paro-

diska rösten starkare än den andra och färgar hela upplevelsen med tydliga övertoner. Det nöjet som 

erbjuds är en pysslandets estetik, där förmågan att känna igen och följa den intertextuella anspel-

ningen berikar filmupplevelsen. Det vore fel att anta att detta nöje enbart blev förunnat vuxna åskå-

dare. Barnkulturens starka närvaro gör att även barnpubliken tilltalas som en kompetent läsare, en 

som kan finna nöje i en lustig omskrivning av några älskade berättelser. 

Den andra positionen är en traditionell läsning av filmernas diegesis. Narrationen är sluten 

och självständig och fungerar även på den icke parodiska nivån. Shrek kan faktiskt läsas som en 

film om en modig, om än annorlunda, prins, vilken lyckas vinna till sig en prinsessas kärlek efter 

otaliga hjälteprov. Allt detta händer faktiskt i filmen, så som prinsessan till slut får den efterlängtade 

”kärlekens första kyss”, som också skänker henne sin riktiga identitet tillbaka. En van ”sagokän-

nare” borde inte få större problem att, under filmens ovanliga skepnader, känna igen en traditionell 

berättelse. På samma sätt kan hajen Lennys dilemma i Shark Tale verkligen upplevas som en följd 

av den konfliktfyllda relation han har till sin far, oförmögen att acceptera sonens olikhet. Det andra 

registret, som är en parodi av homosexualitetstemat (där att komma ut med sin homosexualitet har 

förvrängts till historien om en haj, som inte törs komma ut med sin veganism), kan man helt blunda 

för. Här låter den parodiska rösten stum. Denna position kan självklart antas av både barn och vux-

na, men det verkar sannolikt att den yngre publiken är mer villig att engagera sig i berättelserna på 

detta sätt. De vuxna, som kan gissas ha ett mer distanserat förhållande till barnkulturen, är förmod-

ligen mer än beredda att följa de skämtsamma anblickarna. 

Den tredje möjliga positionen är en oavbruten pendling mellan förlagans ton och det paro-

diska; en delad vilja mellan två olika känslostrukturer, som samtidigt följer traditionens inövade 

berättar- och mottagningskonventioner och upprorets fascination. I denna läsning låter förlagans 

ursprungliga röst och den parodiska lika mycket, utan att de någonsin förenas i en enda. The Incre-

dibles är ett tydligt exempel med sin starkt självständiga diegesis, sin familjedramakaraktär som inte 

låter sig rubbas av den parallella parodin. De finns i texten som dialogiska motparter, som ömsom 

bjuder åskådaren på den traditionella berättelsens nöje, ömsom roar sig med att omkasta det och 

därmed också, självreflexivt, omkasta åskådarens själva känsloupplevelser. 
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Det är viktigt att påpeka att dessa tre möjliga tolkningsalternativ görs tillgängliga samtidigt i 

alla filmerna. Madagascar utgör till en viss del ett undantag. På grund av de många genrer, texter 

och medier som citeras samt dess öppna slut kan den diegetiska världen knappast upplevas som en 

fängslande helhet. Åskådaren tvingas antingen att inta en parodisk läsning eller, när denna av någon 

anledning inte är möjlig, att betrakta filmen som osammanhängande och ibland obegripbar. Detta 

hot tycks dock mig delvis avvärjt genom berättelsens episodiska struktur. Djurens äventyr på flykt 

presenteras som korta tablåer, inom vilka inledning-klimax-upplösningsstrukturen utvecklas i alla 

fall. Samtidigt markeras övergången från den ena episoden till den andra av förändringar i rum 

och/eller tid. Om filmen, som helhet, inte bjuder på en traditionell narration, görs detta ändå i form 

av små, korta episoder. 

Det finns, teoretiskt sätt, en fjärde möjlig läsningsposition, som skulle kunna kallas den totalt 

fria. Jag anser, tillsammans med Robert Stam, att en bachtinskt inspirerad omsorg för textens motta-

gare, eller samtalspartner, öppnar möjligheten att analytiskt inkludera pretextuellt kulturella, poli-

tiska, ideologiska aspekter, som kan påverka publikens upplevelse av mötet med texten.55 Varje 

åskådare närmar sig en film utifrån en specifik synvinkel, som inte alltid behöver motsvara någon 

av de läsningspositioner filmen själv erbjuder. Därmed är möjligheten till att avvikande tolkningar 

uppstår en mycket konkret sådan. Stam skriver: 
 

Individual shots and entire films might be seen on one level as utterances with their own rhetoric, their own per-

suasive or provocative relation to their own assumed interlocutor […]. At the same time, a translinguistic ap-

proach would allow for what Bakhtin calls ”the rights of the reader” [...] – that is, for the possibility of “aber-

rant” readings that go against the grain of the textual discourse. Although fictions films are constructed as per-

suasive machines designed to produce specific impressions and emotions, they are not all-powerful; they may be 

read differently, and even subversively, by different audiences. Thus the audience’s knowledge or experience can 

generate a counterpressure to oppressive representations.56 
 

Publikens kunskap och erfarenhet uppfyller en viktig roll i hur man tolkar en film, enligt detta reso-

nemang. En avvikande läsning av filmen Shrek lik den som Stam förmodar skulle, exempelvis, 

kunna komma från en åskådare som inte har någon kunskap eller erfarenhet av västerländskt sago-

berättande i varken muntlig, litterär eller filmisk form. Detta leder till den enorma frågan huruvida 

global, eller transkulturell, spridningen av denna tradition är. (En fråga som bättre kunde undersö-

kas utifrån det andra bachtinska begreppet ”polyglossia”, vilket betecknar de dialogiska relationerna 

                                                
55 Ibid., s. 42f. 
56 Ibid., s. 42 (min kursiv). 
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mellan olika nationella språk, när dessa interagerar i samma kultursfär.)57 Denna fråga ämnar jag 

dock inte undersöka här och nu, men poängen är att de avvikande läsningarna knappast kan föregi-

vas i texten, som, ur ett dialogiskt perspektiv, alltid utgår från en (mer eller mindre kvalificerad) 

gissning om mottagarens bakgrund och gensvar. Som Stam riktigt påpekar, behöver den textkon-

struerade åskådaren inte motsvara de historiska individerna eller grupperna i publiken.58 Den ytterst 

intressanta uppgiften att kartlägga deras reaktioner, känslor, tankar, ja, med ett ord, faktiska upple-

velser, kan bara uppfyllas genom etnografiska receptionsstudier. Det kan inte göras i en studie som 

denna, som har som sitt främsta omsorgsobjekt den i texten implicita åskådaren.59 

Sammanfattningsvis kan man urskilja ett utmärkande drag hos den implicita åskådaren i den 

samtida kommersiella dataanimationen, vilket alltså är hennes rörlighet mellan tre möjliga läs-

ningspositioner. Filmupplevelsen kan bli en kalejdoskopisk erfarenhet av olika berättarregister, oli-

ka känslotillstånd, olika tankeverksamheter. Som åskådare erbjuds man i princip att inta den läs-

ningsposition man föredrar, eller att blanda mellan de olika möjliga. Man kan påstå att filmtexten, 

på så sätt, tillhandahåller åskådaren en viss grad av frihet, en i texten ”legitimerad” fri verksamhet. 

Detta är, i min mening, ett utmärkande och mycket synligt drag hos de analyserade filmerna. 

Det finns dock en viktig skillnad mellan de i texten implicita läsningspositionerna, som gör att 

åskådarfriheten kan begränsas. Det parodiska registret, både på den barnkulturella och på den all-

mänt populärkulturella nivån, bygger på att publiken blir varse den intertextuella referens- och om-

skrivningsleken. Det kan gå förlorat om åskådaren, av någon anledning, inte märker att en referens 

har angivits, eller saknar kunskap om källan. Det har tidigare diskuterats att den intertextuella dia-

logismen i The Incredibles är av lärlingskapskaraktär, att en viktig del i igenkännandet av förlagan 

och dess parodiska behandling vilar hos den animerade bildens stil. I Shrek möter huvudkaraktären 

och prinsessa Fiona en sjungande och dansande Robin Hood i skogen. Prinsessan, som inte vill låta 

sig räddas av denna prydlige men fånige hjälte, brottas med och förkrossar honom och hans gäng. I 

kampsportsmanéer hoppar hon högt i luften, där hon till och med hinner rätta till frisyren innan hon 

sparkar till motståndarna. Scenen är en tydlig, parodisk upprepning av den stora succéfilmen The 

Matrix (Andy och Larry Wachowski, 1999), som just väckte stor uppståndelse med liknande tilltag. 

Listan på de citationer som inte nödvändigtvis når fram till åskådaren kan göras långt. Detta sätter 

                                                
57 Bachtin diskuterar polyglossia och dess inverkan även på hetereglossias nivå i essän ”From the Prehistory of Novelis-
tic Discourse”, i The Dialogic Imagination, s. 41-83. 
58 Stam, Subversive Pleasures, s. 43. 
59 En etnografisk receptionsstudie skulle här berika vår teoretiska förståelse, genom att leverera etnografisk data om den 
faktiska publikens sammansättning, tankar och känslor. Sådana studier är tyvärr inte särskilt vanliga, då man, inom 
medie- och filmvetenskap, oftast diskutera receptionsfrågor utifrån generella antaganden om vissa gruppers upplevelse-
dimension. Min egen studie utgår från samma premisser. När etnografin och medievetenskapen möts, kan dock mycket 
intressanta diskussioner uppstå. Se exempelvis Ingegerd Rydin, (red.), Media Fascinations. Perspectives on Young 
People’s Meaning Making (Göteborg: NORDICOM, Göteborgs universitet, 2003). 
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vissa konkreta gränser för publikens möjlighet till igenkännande, i det att man krävs kunna läsa av 

dessa allusioner för att fånga en viktig intertextuell referens och etablera en parodisk läsning av 

texten. Sett ur ett generationsperspektiv är det sannolikt den yngre publiken som, åtminstone i de 

flesta fallen, saknar denna möjlighet. Denna grupps frihet kan antas vara begränsad till en mer tra-

ditionell, lineär läsningsposition, med åskådaren mer upptagen att få grepp om den diegetiska värl-

den än att följa inbjudande extratextuella kommentarer. 

Det viktiga är dock att publiken alltid erbjuds åtminstone ett alternativ till en meningsfull läs-

ning av filmtexten. I exemplet ovan är Robin Hood en gestalt som hör hemma i barnkulturen, inte 

minst genom en Disneyfilmatisering, så som i populärkulturen i både seriös och parodisk skepnad. 

Den komiska effekten med Fionas reaktion kvarstår även för den som inte avläser en parodi av en 

kultfilm i den, då det samtidigt är också den traditionella bilden av sagornas värnlösa prinsessor 

man gör sig lustig över. Skillnader mellan olika åskådargrupper i fråga om ålder, kunskaper och 

intressen impliceras redan i texten. Filmerna talar samtidigt till olika kontextuellt identifierbara sub-

jekt: deras olika förståelsehorisont och respons bjuds in i texten, som ekar av heteroglossias sociala 

spänningar, i detta fall generationella eller åldersmässiga sådana. Vi handskas här med vad Bachtin 

kallar ”en hybrid konstruktion”, ett yttrande i vilket två röster, två intonationer hörs samtidigt: 
 

We have before us a typical double-accented, double styled hybrid construction. 

What we are calling a hybrid construction is an utterance that belong, by its grammatical (syntactic) and com-

positional markers, to a single speaker, but that actually contains mixed within it two utterances, two speech 

manners, two styles, two “languages”, two semantic and axiological belief systems.60 
 

Filmerna inte bara tillåter olika röster i sin diegesis, i och med de parodiska övertonerna, utan också 

talar till olika publiker med olika röster. De innehåller två diskurser samtidigt. Den ena är en barn-

kulturell diskurs, som vänder sig till en tilltänkt barnpublik på basis av det som, i vår kultur, barn 

antas förstå, föredra och uppskatta. Den andra är en likartad vuxenkulturell diskurs, på basis av 

motsvarande föreställningar kring den vuxna publiken. Det som nu återstår att undersöka är hur 

dessa olika förmodade åskådarpositioner tillåts leva sida vid sida i en och samma text. 

                                                
60 Bakhtin, ”Discourse in the Novel”, The Dialogic Imagination, s. 304 (kursiv i orig.). 
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En karnevalisk upplevelse 
 
 

Karnevalen och texten 
 
Det tycks mig att de två diskursernas röst och de olika åskådarpositionerna kan omfattas i en och 

samma text tack vare att filmerna skapar en karnevalisk stämning. Karnevalsbegreppet är kanske 

det av Bachtins begrepp som har haft störst genomslag inom film- och TV-studier. Robert Stam, 

exempelvis, tillägnar det en stor del av sin Subversive Pleasures.61 Bachtin utvecklar sin teori om 

karnevalen i boken Rabelais och skrattets historia.62 I den beskriver han den komiska folkkulturen 

under medeltiden och renässansen, och menar att den karaktäriserades av riter och gatuskådespeleri; 

av komiska och parodiska skriftliga verk; av familjära och vulgära talformer och genrer. Denna 

skrattets kultur utgjorde en vanvördig motbild och upplevelse av världen, i förhållande till den som 

kyrkan och den feodala makten sanktionerade.63 Bachtin menar att det folkliga skrattet länge har 

varit ett grundläggande element för den europeiska kulturens utveckling; det hade sin blomsterpe-

riod under just medeltiden och renässansen och fick sitt högsta litterära uttryck i den franska förfat-

taren François Rabelais’ verk. Efter honom har karnevalkulturen fortsatt, men i mer formaliserade 

och mindre upproriska former. 

Det är förståeligt att filmteorin kan finna karneval som ett tilltalande begrepp, för att försöka 

förstå mediets populärkulturella genomslagskraft, dess möjliga förmåga att skapa motbilder av värl-

den och annorlunda upplevelser än de vi känner igen från det verkliga livet. Karnevalen, så som 

Bachtin beskriver den, är en verklig, social kraft som bär med sig en stor progressiv potential av 

kritik och förändring. Några kommentatorer har ifrågasatt karnevalens politiska styrka, och menar 

att den består av en tillfälligt upprorisk omvandling av verkligheten. Godkänd av makthavarna, ut-

gör den en lam kritik som inte förändrar någonting.64 Frågan är förstås vida och invecklad. Inte bara 

bör man urskilja mellan nutida former av förstelnade och helt formaliserade karnevaliska riter i Eu-

ropa, och de i andra kulturer, där den folkliga och spontana andan lever vidare.65 Den rör också vik-

tiga kulturteoretiska aspekter. Har det bemyndigande (”empowerment”) man upplever genom en 

                                                
61 En annan som, delvis, använder sig av karnevalsbegreppet och annan bachtinsk terminologi är Michael V. Montgo-
mery, Carnivals and Commonplaces (New York: Peter Lang Publishing, 1993). Inom televisionsstudier har karnevals-
begreppet använts av John Fiske i Television Culture (London: Routledge, 1988). 
62 Michail Bachtin, Rabelais och skrattets historia. François Rabelais’ verk och den folkliga kulturen under medeltiden 
och renässansen (Gråbo: Anthropos, 1986 [1965; övers. Lars Fyhr]). 
63 Ibid., s. 14f. 
64 Kritiken av karnevalen har förts fram av framförallt Umberto Eco. Se Stam, Subversive Pleasures, s. 91f. 
65 Ibid., s. 90. 
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kulturerfarenhet också en social roll, praktiska följder? Många kulturstudiers teoretiker skulle idag 

svara jakande på frågan. 

Man kan självklart resonera kring huruvida begreppet kan relateras till alla former av filmska-

pande. Alla filmer svarar inte mot en politiserad bild lik den Bachtin beskriver, och, kanske, många 

gånger tjänar de det motsatta syftet. Jag vill därför inte förespråka en idé om karneval som ett all-

mängiltigt filmvetenskapligt begrepp. Karnevalens sociala tyngd bör inte gå förlorad till förmån för 

det Robert Stam kallar ”en andefattig lekfullhet som vill skönja frälsande element även i de mest 

degraderade kulturella uttrycken och aktiviteterna”.66 Karnevalen, fortsättar Stam, är mycket mera 

än en festival. Den är ett uttryck för en motkultur, där de förtrycktas syn på världen får ta plats. Med 

andra ord, i karnevalen finner heteroglossias spänningar en kraftfull arena. I detta arbete är det de 

sociala spänningar mellan olika åldersgrupper som står i fokus, mot bakgrund av kulturella före-

ställningar som kategoriserar en viss kulturell produktion som specifikt inriktad (och ibland margi-

naliserad) till en särskild grupp: barnkultur som kultur för barn. Av vikt här är att både definitionen 

av barndom och av barnkultur skapas som vuxna diskurser, ovanifrån så att säga. I förhållandet 

mellan generationerna spelar maktskillnader roll, både på det praktiska livets och på det kulturella 

utbytets plan.67 

Vilka är då, enligt Bachtin, karnevalens egenskaper? Den upphäver rådande maktförhållan-

den, hierarkier och normer, även på den språkliga nivån i det att respektlösa tilltalsformer blir 

til??låtna. Den framhäver motsägelsefulla karaktärer och stilar och den komiska jämförelsen mellan 

motsatta världsåskådningar. Den har, sammanfattar Bachtin, starkt sinnliga drag och en kraftfull 

lekkaraktär.68 Dessa två aspekter tycks mig av särskilt vikt i förhållande till de animerade filmtexter 

som studeras här och den upplevelsedimension de inbjuder till. 

På textens nivå presenteras en världsbild där livets materialitet tar stor plats; där kroppen är 

närvarande som ett fysiskt subjekt. Tydligast är det i Shrek, i vilken det väldiga trollets kropp är en 

attraktion i sig. Den är grön, komiskt rund och oblyg av sig. Denna kropp visas på nära håll i början 

av filmen. Vi får se den välta sig i gyttja, utföra de fysiologiska funktionerna, ha stor glädje av sin 

egen grovhet. De fysiologiska vätskorna, sekreten, ljuden och gaserna: de antyds och visas utan 

skam; tvärtom, med en vilja att tänja på anständighetsregler på ett lustfyllt sätt. Lite senare sitter 

Shrek vid ett prydligt uppdukat middagsbord. Brasan sprakar i eldstaden, blommorna sitter i vasen 

och en lugn musik kommenterar och förstärker den mysiga, hemtrevliga stämningen. Det saknas 

                                                
66 Ibid., s. 94. 
67 Buckingham, After the Death of Childhood, s. 8-13. 
68 Bachtin, Rabelais, s. 16. 
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bara lite levande ljus till denna småborgerliga hemidyll, då tänder trollet ett, tillverkat av sitt eget 

öronvax! Tanken går återigen till Bachtin. 

Ett framträdande drag hos den folkliga skrattkulturen, säger Bacthin, är livets materiellt-

kroppsliga princip, som får uttryck i en estetik motsatt klassicismens. Denna estetik kallar han gro-

tesk realism, och menar att den framhäver tillvarons materiella rötter. Den groteska realismen är 

nedsättande och degraderande, med vilket menas att den sänker till det kroppsliga och materiella 

planet allting som är andligt, upphöjt och abstrakt. Det handlar om en förflyttning från huvudets 

nivå till kroppens nedre delars nivå. Detta är för Bacthtin en positiv kraft, som förknippar tillvaron 

till de materiella villkoren för tillblivelse och överlevnad. Ett exempel på denna mekanism är Cer-

vantes’ Don Quijote. I den sänks Don Quijotes andlighet till Sanchos Panzas överdrivna materiali-

tet; i den ikläds riddarromanens idealvärld i de mest jordnära skepnaderna.69 Filmen Shrek är, i nå-

gon mån, en barnkulturens Don Quijote. Den karnevaliskt travesterar sagans hjälte till ett motbju-

dande troll, vars följeslagare är en irriterande, talande åsna. Även sagans undersköna prinsessa 

”degraderas” till en lika grotesk och kroppslig varelse. 

Den groteska kroppen tar alltså stor plats. I filmen Shrek är detta, som vi har sett, särskilt tyd-

ligt, men det förekommer även i de andra filmerna. I dessa får några sidokaraktärer stå för uppvi-

sandet av kroppens funktioner eller för ett språkbruk som refererar till avföring. Men, framförallt, 

står kroppen i centrum som ett starkt visuellt uttryck. I Bachtins framställning är den groteskt rea-

listiska kroppen inte ett slutet system, utan den är riktad utåt mot omvärlden, den överskrider sina 

gränser. Den är ofullbordad, föränderlig, bunden till tiden.70 Metamorfos som tema har en framträ-

dande roll i alla de studerade filmerna. Den framkommer ibland inom själva diegesis, som är fallet 

med Shrek, där prinsessan Fiona förvandlas, till och från, till ett kvinnligt troll. I andra fall har me-

tamorfosen en mer abstrakt innebörd. I The Incredibles göms övernaturliga kroppar i vanliga män-

niskors skepnader, medan i Shark Tale och Madagascar är den mänskliga kroppens anatomi som 

förvandlas till ett mellanting på gränsen till djurriket. Filmerna verkar ge uttryck åt en fascination 

för kroppar som har förändringspotential; för groteskt realistiska kroppar som inte är underkastade 

slutgiltiga regler, som tänjer sina egna gränser. Metamorfos-motivet är självklart inte nytt i barn-

kulturen. Den fysiska förändringen får oftast representera utvecklingen, både som konkret och som 

metaforiskt uppväxande. Men den hierarkiska rangordningen är omkastad i filmerna i förhållande 

till tidigare exempel. Där förknippas vissa former med en degraderad tillvaro och ofta också med en 

degraderad moral. Djuriskhet, fulhet och icke-mänskliga livsformer har en påtagligt lägre status. 

Det lyckliga slutet innebär många gånger att man just lämnar dessa tillstånd. I filmerna däremot 
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”degraderas” denna tradition och den groteska kroppens rätt att existera som den är bejakas. Fiona 

återfår sin sanna identitet tack vare kärleken, och blir definitivt förvandlad till ett troll. Superhjältar-

nas övernaturliga kroppar blir accepterade av samhället och även familjens söta bebis, som verkade 

vara helt ”normal”, visar sig egentligen dölja en eldsprutande mönsteraktig varelse under de gulliga 

skepnaderna. Fiskarnas och zoodjurens animaliska mänsklighet varken fördöms eller förkastas, utan 

deras livsvillkor presenteras som helt legitima. 

Livets materiellt-kroppsliga princip har varit särskilt frånvarande i den moderna barnkulturen, 

vilken, det bör preciseras, har sina rötter i 1800-talets romantiska borgerliga projekt.71 Den kom-

mersiella barnfilmen har, i detta avseende, inte varit något särskilt undantag. Men i filmerna får det 

materiella livets förtryckta sidor kliva in på scenen på ett skarpt parodiskt sätt: diegetiskt, i filmens 

bilder och berättelse; icke-diegetiskt, i en kulturproduktionssfär där de sällan är välkomna, nämligen 

den vuxenproducerade barnkulturen. Bildligt uttryck, tänder Shrek, Madagascar, Shark Tale och 

The Incredibles sitt öronvaxljus på den borgerliga barnkulturens middagsbord. Med detta vill jag 

inte tillskriva dessa texter en näst intill revolutionerande karaktär. En mycket viktig aspekt hos den 

groteskt materialistiska kroppen är sexualdriften och reproduktionsprocessen.72 Dessa är frånva-

rande i Shrek, som inskriver sig i det traditionellt romantiska, idealiserade kärleksdramat, och i Ma-

dagascars skruvade kompiskomedi. Den karnevaliska karaktären kan då inte anses vara fullbordad i 

en bachtinsk mening. Det händer dock att antydningar till sexlivet dyker upp i de andra filmerna. I 

Shark Tale blir fisken Oscar förblindad av förförerskan Lola. Med sina svängande fenor och fylliga 

läppar, får hon honom att snabbt glömma och försumma den blygare och mindre uppseendeväck-

ande Angie. Föräldraparet i The Incredibles upplever en passionerad nyförälskelseperiod, som 

skildras genom svärmande blickar dem emellan, inbjudande nypor och liknande tilltag. Som sagt: 

sexlivet bara antyds, det är närvarande enbart som en allusion, som kanske bara den redan ”invigde” 

kan förstå. Det visas aldrig öppet och ärligt, det står aldrig i centrum som en vital, förnyande och 

nödvändig kraft. Den kommersiella barnfilmen verkar inte ha funnit lämpliga sätt, att berätta dessa 

livets sidor för sin barnpublik än. Att det finns tecken på en möjlig förändring är dock viktigt att 

anmärkas, då det tyder på att den kommersiella barnfilmen börjar öppna sig för teman som tidigare 

ansågs olämpliga i detta sammanhang. Sedan, om detta görs på ett progressivt eller på ett konserva-

tivt sätt – till exempel i fråga om stereotypa könsroller – tål självklart att diskuteras. Karnevalens 

kraft utvecklas, i dessa fall, i det populärkulturella angreppet mot en tradition som, av moralmäs-

siga, pedagogiska och uppfostringsrelaterade omsorger, länge har förtryckt tillvarons mest jordnära 

sidor. Denna kraft, och en första delförklaring till hur olika åskådarpositioner tillåts i en och samma 
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text, ligger i en förändring av den barnkulturella diskursen. Den andra delförklaringen hittar vi på 

filmupplevelsens nivå. Och, låt mig återigen påpeka, textens och upplevelsens nivå är, enligt mig, 

starkt dialogiskt förbundna till varandra. 

 

Karnevalen och publiken 
 
 
Karnevalen är en folklig fest. I en mycket suggestivt avsnitt i Rabelais skriver Bachtin:  
 

Festen blev i detta fall [den medeltida karnevalen] ett folkets andra liv, där man för stunden trädde in i ett uto-

piskt rike av gemenskap, frihet, jämlikhet och överflöd. [---] I motsats till den officiella festen firade karnevalen 

en tillfällig befrielse från den förhärskande sanningen och den rådande ordningen, ett upphävande av alla hierar-

kiska förhållanden, privilegier, normer och förbud. [---] Upphävandet av varje hierarkiskt förhållande så länge 

karnevalen varade hade en utomordentlig betydelse. [---] Under karnevalen ansågs däremot alla vara jämlika [i 

motsats till den officiella festen]. Här – på karnevalens gator och torg – umgicks människor fritt med varandra; 

här rådde ett fritt och familjärt umgänge mellan människor som i det vardagliga livet utanför karnevalen var 

skilda åt genom de oöverstigliga barriärer som klass, rikedom, yrke, tjänstförhållande, ålder och familj reste mel-

lan dem.73 
 

Det långa citatet visar både styrka och problem med användning av karnevalsbegreppet. För det 

första, sker det en förflyttning från, så att säga, gatan till texten; från det upplevda till det represen-

terade. Det finns en risk här att karnevalen bara kommer att betraktas som en estetisk kategori, som 

ett sätt att organisera texten så att den återspeglar en karnevalisk världsuppfattning. Detta är en 

mycket viktig aspekt, så som Bachtin själv bevisar i sin analys av Rabelais’ verk. Man bör dock inte 

glömma att karneval också är participation och upplevelse. Bachtins ord är i det närmaste utopiska, 

i sin tro på festens kraft att överbrygga alla sociala skillnader, om än tillfälligt. Den andra frågan 

som uppstår är, därför, till vilken grad detta kan tillämpas på kulturstudier, vilka metodologiska 

möjligheter vi har att innefatta alla faktiska sociala skillnader, som t.ex. finns hos en films publik. 

Det är kanske rimligare att man fokuserar på en specifik skillnad i termer av ras, kön, klasstillhörig-

het, eller, vilket är fallet med föreliggande studie, ålder. En tredje, mer filmvetenskapligt specifik, 

fråga är till vilken grad man kan tala om en film som en folklig, icke officiell fest. Om den populär-

kulturella dimensionen verkar given, handlar det i alla fall om en fest som sanktioneras genom 

många instanser av produktion, marknadsföring, distribution; åtminstone om man har som studieob-

jekt den kommersiella filmen. Allt detta gör att vi kan tala om karneval i en någon inskränkt mening 

                                                
73 Ibid., s. 19f. 



 37 

i förhållande till det ursprungliga bachtinska begreppet. För min egen del, väljer jag att betrakta fil-

merna under analys här som kulturella produkter, vilka, både på textens och på upplevelsens nivå, 

skapar en karnevalisk stämning (vilket är skillnad mot att säga att de är karneval). 

Jag menar alltså att Shrek, Shark Tale, The Incredibles och Madagascar skapar en feststäm-

ning, som påminner om Bachtins beskrivning av karnevalens fest. Festen tar form som en lekfull, 

audiovisuell stimulering av publiken. Rättare sagt, är det en stimulering av publikerna det handlar 

om, då filmerna, som vi har sett i tidigare kapitel, talar till en implicit heterogen publik. De olika 

publikgrupperna inbjuds att delta i den gemensamma leken från sina specifika åskådarpositioner. 

Användningen av ordet ”lek” är inte slumpmässig, utan den har en viss tyngd: vi får inte glömma att 

vi talar om kulturprodukter för barn. Om lekens närvaro i detta avseende inte verkar vara någonting 

märkvärdigt, är det däremot intressant att även vuxenpubliken erbjuds en filmupplevelse på lekens 

villkor. I festen är alla inbegripna, det finns inte de som deltar och de som observerar utifrån: alla är 

delaktiga.74 Överfört till min diskussion, finns det inte en barnpublik som engagerar sig i filmupple-

velsen, medan de medföljande vuxna sitter bredvid och, distanserat, ser på den barnkulturella rit 

som utspelar sig. De vuxna får också ett ”inbjudningskort” till festen. 

På upplevelsens nivå blir skillnaderna mellan olika åldersgrupper suddiga, gränserna mellan 

barnpubliken och vuxenpubliken mindre skarpa, och motsatsparet barnkultur-vuxenkultur förlorar 

en del spänningar. I festen skrattar alla. Bachtin igen: 
 

Det är framför allt ett festens skratt. Det rör sig alltså inte om en individuell reaktion på någon enstaka ”löjlig” 

företeelse. För det första tillhör karnevalens skratt hela folket [...], alla skrattar, det är ett skratt ”ute bland folk”; 

för det andra är karnevalens skratt universellt, det är riktat mot allt och alla (också mot dem som deltar i karne-

valen[)], allt förefaller löjligt, hela världen uppfattas och förstås i sin komiska aspekt, i sin muntra relativitet; 

slutligen, för det tredje, är karnevalens skratt ambivalent, dvs. det är glatt och muntert, triumferande men på 

samma gång ironiskt, spotskt och hånfullt: det förnekar och bekräftar, begraver och pånyttföder på samma 

gång.75 
 

I den upplevelse som filmerna erbjuder, skrattar barn och vuxna; allt förlöjligas, både barnens kultur 

och de vuxnas kultur. Skrattet är befriande, på det sättet att det just framhäver skillnaderna mellan 

dessa två olika världsåskådningar – de vuxnas tolkningar visavi barnens – för att sedan utplåna tra-

ditionella hierarkiska rangordningar dem emellan. Återkalla till minnet filmen Shreks inlednings-

scen. Den grymt parodiska omkastning av barnkulturen som sker där är ett skratt i ansiktet som, på 

en och samma gång, riktar sig mot barnpubliken, dess förväntningar, dess älskade berättelser, och 

                                                
74 Ibid., s. 17. 
75 Ibid., 21f (kursiv och citationstecken i orig.). 
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mot vuxenpubliken, dess idé om vad som bör berättas för barn och hur det bör berättas. Jämför den 

nu med följande scen från Madagascar: under djurparkens familjedag står zebran Marty i sin in-

hägnad och gör sig lustig inför barn och vuxna. Han tar vatten i munnen för att sedan spotta ut det. 

Plötsligt vänder han sig till sin publik och spottar vattnet i ansiktet på de vuxna, till stor förvåning 

och glädje för barnbesökarna. Hur kan barn och vuxna i biopubliken tänkas reagerar? Förmodligen 

skrattar de både tillsammans, tack vare denna respektlösa barnfilm, som vågar förlöjliga sina egna 

existensvillkor: det att vara en berättelse för barn berättad av vuxna. Det är denna ambivalens som i 

filmerna framhävs och förstoras. Man driver med den vuxna auktoriteten, men den motreaktion som 

man skulle förvänta sig uteblir, då även vuxna åskådare görs delaktiga i denna karnevaliska subver-

sion. Den verkar finnas en tendens inom den nutida animationen, som vill berätta historier för både 

barn och vuxna, på bådas villkor. 

Barnåskådare och vuxenåskådare får en möjlighet att tillsammans delta i denna lek med kar-

nevalisk stämning, som förhandlar med och ibland omkastar etablerade idéer om vad som är lämp-

ligt att berättas inom barnkultur. Som en följd, förändras också relationen mellan de olika ålders-

grupperna i publiken, gränserna mellan dem försvagas och idén om barnkultur som en marginalise-

rad kulturföreteelse problematiseras. Dessa filmer kommer in på det barnkulturella fältet med en 

stark förändringspotential, både på textens och på upplevelsens nivå. Det är dock inte någon oprob-

lematisk process, utan den bär med sig en stor ambivalens. Publiken får en möjlighet att enas genom 

den gemensamma lekfulla, glädjefulla upplevelsen. Samtidigt antas detta ske utifrån olika åskådar-

positioner, som man absolut inte är tvungen att lämna för att upplevelsen ska bli meningsfull. Kar-

nevalen, säger Bachtin, samtidigt förnekar och bekräftar. Även dessa exempel på nutida barnfilm 

samtidigt förnekar sin barnkulturella identitet och bekräftar den; samtidigt motarbetar en marginali-

sering av barnpubliken, och förstärker den. De innefattar, för att parafrasera en annan bachtinsk 

text, grundläggande spänningar mellan centripetala och centrifugala krafter, och påminner oss att all 

kulturproduktion sällan är en entydig företeelse. 
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Slutdiskussion 
 
 
Den företeelse som jag har beskrivit i detta arbete påminner om Marsha Kinders diskussion kring de 

två sammanlänkade krafterna i amerikansk samtida populärkultur, vilka verkar för att framhäva och 

samtidigt överbrygga generationsgränserna.76 Tendensen att skapa en bild av en barnslig vuxenpu-

blik och av en brådmogen barnpublik verkar stämma med den ambivalens som jag har funnit i min 

analys av senare (i förhållande till Kinders diskussion) kommersiella animerade filmer av ameri-

kansk produktion. Det finns dock en skillnad i min framställning, vilken, genom en bachtininspire-

rad dialogism, har kunnat peka på flera möjliga åskådarpositioner. Vid sidan om de två subjektspo-

sitioner, som Kinder riktigt hävdar och diskuterar, behålls även mer ”traditionella” vuxen- alterna-

tivt barnpositioner. Detta problematiserar och nyanserar den bild som Marsha Kinder målar upp. 

Sedd ur ett historiskt perspektiv är den situation som jag har analyserat förmodligen att be-

traktas som en utveckling av den process, som Peter Krämer menar förändrade barn- och familje-

filmens ställning i Hollywood under 1970- och 1980-talen, mycket tack vare Spielbergs och Lukas’ 

storsäljande filmer.77 Det är knappast ett sammanträffande att Spielbergs produktionsbolag Dre-

amWorks och Pixar (som en gång Lucas startade) i samarbete med Disney, också står bakom de 

fyra filmer jag har diskuterat här. Intressant är det att utvecklingen har kommit att beröra den ame-

rikanska animerade filmen. Det som en gång hade startat som en trend inom barnfiktion, har idag 

blivit ett mycket starkt drag även inom animation, som av tradition har en ännu starkare anknytning 

till idén om en barnpublik. I betydande grad har de animerade kommersiella filmer som visas på bio 

en allt mindre karaktär av barnfilm, i den begränsade meningen av film som enbart talar till barn. 

Shrek är kanske den film där detta blev särskilt tydligt för första gången. I den finns det dubbelori-

enterade tilltalet inte bara på plats de facto, utan också det tematiseras och används som en grund-

läggande spänning i filmens logik. Att filmen också blev en stor kommersiell framgång, ytterligare 

kan förklara varför denna tendens har blivit etablerad och upprepas i senare filmer. 

Vad min analys tycks belysa är komplexiteten i den förändring som, enligt min mening, den 

kommersiella, Hollywoodproducerade barnfilmen har genomgått de senaste åren. Den implicita 

barnpubliken ersätts inte av en tilltänkt odefinierad publik, som består av otydliga subjektspositio-

ner utan identitetsförtecken. Tvärtom, åskådaren adresseras i egenskap av en specifik, historisk in-

divid. En som antingen är vuxen eller barn och vars pretextuella förväntningar djupt påverkas av 

                                                
76 Kinder, ”Home Alone in the 90s”. 
77 Krämer, “’The Best Disney Film...’”. 
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detta förhållande. Snarare än att försöka tvätta av sig barnfilmstämpeln, försöker dessa filmer omde-

finiera själva den kommersiella barnfilmens identitet och förändra idén om den som en marginalise-

rad företeelse. Som jag har påpekat flera gånger, går processen åt två håll. Den påverkar filmtexten, 

som blir en mångbottnad konstruktion och som öppnar sig för uttryck som ligger utanför den tradi-

tionella barnkulturen. Samtidigt förändras också föreställningar om vuxenpubliken, vilken erbjuds 

och antas ha stort nöje av filmupplevelsen. Detta är kanske den största förändring som dessa filmer 

introducera i den barnkulturella diskursen. 

Vuxenvärlden har alltid varit en mer eller mindre öppen referent för barnfilmen. Trots att den 

presenterar sig som film för barn, behöver den samtidigt vinna acceptans hos den vuxna, i egenskap 

av antingen censor (eller någon annan reglerande instans), pedagog eller förälder. Det är i slutändan 

deras omdöme som sanktionerar en films barnlämplighet. Givet att barndom är ett rörligt begrepp 

som framförallt definieras som motpol till begreppet vuxenhet, innebär ofta en films barnlämplighet 

dess olämplighet som underhållning för vuxna.78 Den traditionella barnfilmen adresserar och erkän-

ner den vuxna auktoriteten, den vill vinna dess godkännande på basis av det som anses moraliskt 

och pedagogiskt lämpligt att visa för barn. Denna filmform erkänner visserligen den vuxnes närva-

ro, men utanför själva filmupplevelsen, som en extern kontrollant. Censorn, pedagogen och föräl-

dern behöver känna sig säkra i att låta barnen konsumera sin barnkultur, samtidigt som de inte om-

beds engageras sig i den. Den karnevaliska stämning jag har diskuterat i förhållande till mina fyra 

filmexempel förändrar just denna situation. Den vuxna medföljaren inbjuds till att vara delaktig, till 

att låta sig fängslas av upplevelsen, till att innerligt ha roligt under biobesöket. Vad dessa filmer 

tycks mig söka är, till skillnad från mycket av tidigare barnfilm, inte bara de vuxnas godkännande, 

utan också deras participation. De strävar mot att förändra den del av publiken som består av vuxna 

från ”medföljare” till ”medåskådare”. 

Denna förskjutning kan vara en väl studerad marknadsstrategi, ett sätt att bredda ut filmernas 

marknadsandel. Under de sista decennierna har barn blivit en stark konsumentgrupp och adresseras 

som kompetenta konsumenter i allt högre grad. Samtidigt kartlägger flera undersökningar deras 

köpstyrka, inte bara i termer av de faktiska pengar de disponerar, utan också med hänsyn till hur de 

påverkar familjens konsumtion.79 Sett ur detta perspektiv har den kommersiella barnfilmen föga 

intresse att förlora sin barnkulturella karaktär, eller, i marknadsmässiga termer, sin anknytning till 

en stark marknadssektion. Filmerna fortsätter att tala till den traditionella målgruppen i barnpubli- 

                                                
78 Buckingham, After the Death of Childhood, s. 7. 
79 Ibid., 147ff. Frågan är ingående diskuterad även i ett svenskt sammanhang. Några exempel är Barbro Johansson, Barn 
i konsumtionssamhället, (Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2005); Helene Brembeck (red.); Det konsumerande 
barnet (Göteborg: Etnologiska föreningen i Västsverige, 2001). 
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ken genom att behålla en barnkulturell identitet. Samtidigt innebär de förändringar denna identitet 

genomgår, en möjlighet att öppna sig också till andra målgrupper. När de vuxna också bereds en 

åskådarposition, när de adresseras som åskådare i sin fulla rätt och inte bara som medföljare, blir 

filmerna intressanta även för en vuxenpublik som inte har någon anknytning till barnåskådarna. 

Alltså, vuxna kan välja att gå och titta på dessa barnfilmer, även om de inte är föräldrar eller peda-

goger, utan för eget nöjes skull. 

Hur kan då förändringarna i kommersiell animerad barnfilm som kulturell kategori beskrivas? 

Den första tydliga förändringen är, som vi har sett, en framflyttning av gränserna för det som anses 

passande att berätta och för tonen i berättelsen. De studerade filmerna har, i detta avseende, en 

mycket grövre estetik än den kommersiella animation, som producerades från amerikanskt håll för 

bara 10 år sedan. Enligt Bachtin har varje yttrande en generisk sida: etablerade taltyper, i fråga om 

innehåll och komposition, har utvecklats och används i de olika sociala sfärerna och i de olika 

kommunikationstillfällena. Till varje taltyp motsvarar också en specifik stil: 
 

Each sphere has and applies its own genres that correspond to its own specific conditions. There are also par-

ticular styles that correspond to these genres. A particular function (scientific, technical, commentarial, business, 

everyday) and the particular conditions of speech communication specific for each sphere give rise to particular 

genres, that is, certain relatively stable thematic, compositional, and stylistic types of utterances.80 
 

I detta arbete har jag valt att betrakta barnfilmen som en specifik kommunikationssituation, en som 

utspelar sig på kommunikationens sekundära nivå: den kulturella produktionens plan. I denna me-

ning kan man säga att även inom denna kultursfär finns det etablerade genrer och stilar som mot-

svarar dess specificitet. De nutida animerade filmerna introducerar och ger röst åt taltyper, som inte 

riktigt associeras med en barnkulturell produktion, och bidrar på så sätt att förändra deras ”generi-

citet”. Det handlar om en pågående process, knappast stabil och entydig. Det utgör också ett fält för 

konfrontation och förhandling mellan olika sociala krafter. Dessa filmers barnkulturidentitet är inte 

oproblematiskt erkänd. Ingen av de fyra filmerna stämplades som barntillåten av den amerikanska 

filmindustrins självreglerande organ, MPPA. Alla fick värderingen PG (”parental guide sugges-

ted”), vilket är en indikation att filmerna inte bör ses av barn utan vuxet sällskap. Anledningen till 

rekommendationen sägs vara språkbruket och skämtens karaktär i Shreks och Shark Tales fall; lika-

så för Madagascar, som också anses ha omtvistliga tematiska element. I fallet med The Incredibles 

är det däremot ett visst våldsamt innehåll som orsakar restriktionen.81 I Sverige ansågs både Mada-

gascar och Shark Tale vara barntillåtna av den statliga censurinstansen, Statens Biografbyrå¸ medan 

                                                
80 Bakhtin, ”The Problem of Speech Genres”, s. 64. 
81 Information hämtad från MPPA:s hemsida: http://www.filmratings.com, 2006-04-13. 
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Shrek och The Incredibles fick nöja sig med en åldersgräns från 7 år. Det innebär i praktiken att 

barn över 7 år tillåts tillträde till biografvisningen utan vuxet sällskap, vilket däremot krävs för yng-

re barn. De svenska motiveringarna fastnar för några inslag av hotfulla och våldsamma situationer i 

sin bedömning.82 Det är tydligt att dessa samtida exempel på animerad barnfilm inte alltid uppfattas 

som helt oskyldig barnkultur. De förändringar i barnfilmens genericitet som de introducerar möter 

ett visst motstånd, åtminstone på censurinstansens nivå. Här avtecknar sig ett fält för möjlig fortsatt 

forskning: den skulle kunna intressera sig för de diskurser som utvecklar sig kring den samtida 

kommersiella barnfilmen på flera områden. Inom vuxenvärlden, exempelvis, skulle man kunna un-

dersöka hur filmerna uppfattas och förstås av föräldrar, pedagoger och recensenter. På barnens nivå, 

skulle man kunna rikta uppmärksamhet mot deras upplevelser, kanske med särskild hänsyn till ål-

dern. 

Den andra tydliga förändringen i den kommersiella animerade barnfilmen som kulturell kate-

gori rör diskursiva förskjutningar kring barnkulturen betraktad som marginalisering och exklusion. 

Så som David Buckingham påpekar, innebär detta faktum inte bara att barn utestängs från vuxen-

världen (åtminstone teoretiskt, i diskussioner om vad som anses skadligt för deras utveckling), utan 

också att vuxna är uteslutna från det som räknas som barndomens domän.83 Det är verkligen mycket 

starka krafter som, i vår kultur, verkar för att upprätthålla generationsskillnaderna. De filmer som 

har studerats här visar på en tendens, där denna ömsesidiga exklusion är på avtagande. Barnkulturen 

blir, i dessa texter, en plats där barnpubliken legitimt får möta delar av vuxenkulturen, samtidigt 

som vuxenpubliken tillåts engageras sig i denna form av barnkultur. Premisserna finns, för att både 

barn och vuxna ska få lika mycket glädje av filmupplevelsen. Denna process – det att gränserna 

mellan barndom och vuxenhet blir alltmer otydliga – är något som, inom barndomsforskningen, har 

påpekats och studerats under de senaste åren. Även här har vi att göra med en förändring som inte 

är okontroversiell. Buckingham refererar till den omfattande kritik som i USA har riktats mot TV:n 

och de nya elektroniska media, vilka beskylls för att tvinga in barnen i en alldeles för tidig vuxen-

het, för att utplåna själva den erfarenheten av att vara barn. Men, fortsätter han, klagosången över 

den förlorade barndomen tydligt vilar på ”en av de mest lockande post-romantiska fantasierna om 

barndom: föreställningen om en pre-industriell guldålder, om en idyllisk Edens trädgård i vilken 

barnen kunde få leka fritt, obesudlade av all korruption”.84 Snarare än en förlorad barndom, är det 

en förändring i själva idén om vad barn är, gör, tycker om som vi bevittnar. På sätt och vis är det 

                                                
82 Se http://www.statensbiografbyra.se/hemsida.htm, 2006-04-13. 
83 Buckingham, After the Death of Childhood, s. 15. 
84 Ibid., s. 35 (kursiv i orig.). 
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just den romantiska idén om barndom och dess kultur som de fyra filmerna väljer att öppet konfron-

tera, parodiera och förändra. 

Utgångspunkten i mitt arbete har varit ett intresse för filmtexten, dess struktur och innehåll, 

och för den relation den bildar till en tilltänkt publik. Dessa två områden, texten och den implicita 

receptionskontexten, har också varit i fokus för min analys. Ytterligare en aspekt, som skulle kunna 

bidra att avteckna en fylligare bild av de mekanismer som reglerar dessa filmerfarenheter, är pro-

duktionskontexten. Man får inte glömma att de filmer vi talar om är stora Hollywoodsproduktioner. 

En analys av bolagens strategier och marknadsföring, även i ljuset av den inbördes konkurrens dem 

emellan, har säkert mycket intressanta insikter att tillföra. Detta perspektiv har jag bara antytt i för-

bigående i denna slutdiskussion, men det förtjänar fortsatt uppmärksamhet och ett eget studium. 

Säkert är det att det finns mycket arbete kvar att göra, för att bättre förstå förhållandet mellan barn-

filmen och publiken till den. I denna undersökning har jag valt att avgränsa mig till den nutida 

kommersiella barnfilmen, i dess animerade form. Andra möjliga undersökningsområden är fiktions-

filmen, den icke kommersiella produktionen utanför Hollywood samt också förändringarna i tilltalet 

sedda från ett historiskt perspektiv. Det är uppseendeväckande att, med tanke på att fältet är så rikt, 

förhållandevis litet har gjorts. Liknande frågor har undersökts mycket mera ingående inom barnlit-

teraturforskningen, som länge har försökt få grepp om vad som utgör denna kulturproduktions spe-

cificitet.85 Det är dags att man diskuterar frågan i större utsträckning även inom filmforskningen. 

Till detta hoppas jag ha kunnat bidra med detta ödmjuka men engagerade arbete. 

                                                
85 Litteraturen i detta område är mycket rik. Två titlar, som också rör frågor som har adresserats här, såsom tilltal, recep-
tion och intertextualitet, är Barbara Wall, The Narrator’s Voice: The Dilemma of Children Fiction (London: MacMil-
lan, 1991); Peter Hunt, Understanding Children’s Literature (London oh New York: Routledge, 1999). 
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Sammanfattning 
 
 
Bakgrunden till denna studie är ett intresse för vilka sorts förhållanden som kan etableras mellan 

barnfilmen och dess publik. Detta har här studerats med specifik fokus på den nutida kommersiella 

animationen genom fyra exempel av amerikanskt ursprung: filmerna Shrek, Shark Tale, The Incre-

dibles och Madagascar. Med hjälp av en bacthinsk begreppsapparat och dialogiska analysverktyg 

har materialet undersökts i hopp om att kunna förstå de berättarmässiga strukturerna i filmtexterna; 

deras personliga ”röst”; de möjliga åskådarpositioner de implicerar; de mekanismer som möjliggör 

att ibland motsatta läsningar omfamnas i en och samma text. 

En narratologisk överblick avslöjar att filmerna är uppbyggda på sätt som starkt påminner om 

många barnböcker och barnfilmer. Strukturmässigt, motivmässigt och även genremässigt, relaterar 

de till etablerade västerländska konventioner som reglerar berättandet för barn, i litteratur så som i 

film. Ett viktigt identitetsdrag hos filmerna är att de känns igen som barnkulturella produkter. Den 

barnkulturella traditionen är en dialogisk referent för dessa filmer, i vilka den förs vidare samtidigt 

som den ges specifika dialogiska övertoner. Barnkulturen behandlas parodiskt i dessa filmer, som 

också öppnar sig för ett intertextuellt förhållande till allmänt populärkulturella texter och praktiker. 

Deras röst är en parodisk sådan, dubbelinriktad på barnkulturen och vuxenkulturen samtidigt. 

Filmernas ”dubbelbetonade” röst på de två nivåerna av barnkultur och vuxenkultur gör åtmin-

stone tre, i texten förmodade, tolkningsalternativ möjliga. Dessa är en traditionell barnkulturell läs-

ning, en parodisk läsning inriktad både mot barnkulturen och mot vuxenkulturen, en blandad läs-

ning mellan dessa två register. Jag tolkar detta som ett sätt att erbjuda olika åskådargrupper olika 

tolknings- och upplevelsedimensioner. Sett ur ett generationsperspektiv, erbjuds troligen vuxna 

åskådare en större rörelsefrihet mellan dessa olika positioner. Barnpublikens frihet kan antas vara 

begränsad, med tanke på deras mindre utvidgade förståelsehorisont i termer av tidigare film- och 

medieerfarenheter. Trots detta, blir filmerna en lika meningsfull upplevelse för bägge åskådargrup-

perna. 

Att detta är möjligt beror förmodligen på den lekfulla festupplevelse filmerna erbjuder. En 

karnevalisk stämning skapas på den textuella nivån genom en sinnlighets estetik, som introducerar 

livets materialitet i barnkulturen. På upplevelsens nivå skapar den karnevalsinspirerade leken en 

dialog mellan olika åldersgrupper i publiken. Alla blir inblandade i det parodiska skrattet och blir 

delaktiga i samma upplevelse. Detta kan ha en förändringspotential för barnkulturen, både med hän-

syn till det som den tillåts skildra och till vem som den vill tala till. 
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Produktionsuppgifter 
 
Titel Shrek 

Produktionsår 2001 

Produktionsbolag DreamWorks SKG, Pacific Data Images (PDI) 

Land USA 

Regi Andrew Adamson, Vicky Jenson 

Manus Ted Elliott, Terry Rossio, Joe Stillman, Roger S.H. Schulman 

Skådespelare/röster (i urval) Mike Myers (Shrek) 

 Eddie Murphy (Åsna) 

 Cameron Diaz (Prinsessa Fiona) 

 

Titel The Incredibles (Superhjältarna) 

Produktionsår 2004 

Produktionsbolag Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios 

Land USA 

Regi Brad Bird 

Manus Brad Bird 

Skådespelare/röster (i urval) Craig T. Nelson (Bob Parr/ Mr. Incredible) 

 Holly Hunter (Helen Parr/ Elastigirl) 

 Samuel L. Jackson (Lucius Best/Frozone) 

 

Titel Shark Tale (Hajar som hajar) 

Produktionsår 2004 

Produktionsbolag DreamWorks Animation, DreamWorks SKG, Pacific Data

 Animation (PDI) 

Land USA 

Regi Bibo Bergeon, Vicky Jenson, Rob Letterman 

Manus Michael J. Wilson, Rob Letterman 

Skådespelare/röster (i urval) Will Smith (Oscar) 

 Robert De Niro (Don Lino) 

 Martin Scorsese (Sykes) 

 Renée Zellweger (Angie) 
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Titel Madagascar (Madagaskar) 

Produktionsår 2005 

Produktionsbolag DreamWorks Animation, DreamWorks SKG, Pacific Data

 Animation (PDI) 

Land USA 

Regi Eric Darnell, Tom McGrath 

Manus Mark Burton, Billy Frolick, Eric Darnell, Tom McGrath 

Skådespelare/röster (i urval) Ben Stiller (Alex) 

 Chris Rock (Marty) 

 David Schwimmer (Melman) 

 Jada Pinkett Smith (Gloria) 



 47 

Källförteckning 
 
 
Filmografi 
 
Aristocats, The (Wolfang Reitherman, Walt Disney Pictures, 1970) 

Bambi (David Hund, Walt Disney Productions, 1942) 

Chariots of Fire (Hugh Hudson, Enigma Productions/Goldcrest Films Ltd./Warner Bros., 1981) 

Exorcist, The (William Friedkin, Hoya Productions/Warner Bros., 1973) 

Godfather, The (F. F. Coppolas, Paramount Pictures, 1972) 

Lion King, The (Roger Allers, Rob Minkoff, Walt Disney Pictures, 1994) 

Matrix, The (Andy och Larry Wachowski, Groucho II Film Partnership/Silver Pictures/Village 

Roadshow Pictures, 1999) 

One Hundred and One Dalmatians (Clyde Geronimi, Hamilton Luske m.fl., Walt Disney Produc-

tions, 1961) 

Taxi Driver (Martin Scorsese, Bill/Phillips Production, 1976) 
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