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This study is a research on how dystopian features are expressed within different genres. The 

purpose is to discuss films that contain dystopian features in relation to genre and to examine 

if there are shared conventions in the films that can make dystopia a film genre on its own. 

The theoretical base includes genre theory and Rick Altman‟s semantic/syntactic approach to 

film genre. Five films from different genres, all produced within the time period of 2000-

2010, are analyzed with a semantic/syntactic approach to genre and then discussed in relation 

to dystopia and prior research. By using a semantic/syntactic approach to film genre it is 

possible to identify shared conventions. Only by using a co-ordinate semantic/syntactic 

approach is it possible to fully understand the interaction between conventions within a genre. 

The result shows that there are conventions that are characteristic for dystopia and dystopia 

can thus be considered a subgenre. The films analyzed in this essay share conventions 

characteristic for dystopia but also offer variation in form of, for example, theme. The 

subgenre dystopia therefore offers something familiar but also variation which is central in 

film genre. The analysis also shows that there are symbols that carry meaning within these 

films which implies that they have a common iconography.  

 

Keywords: film genre, genre theory, science fiction, dystopia, disaster films, apocalyptic 

films, ecology films, iconography, semantics, syntax, Rick Altman 
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1. Inledning 
Vi har valt att ägna denna uppsats till området dystopiska filmer. När vi först hörde termen 

dystopiska filmer associerade vi den genast till ett flertal filmer. Dystopi är dock ingen erkänd 

filmgenre, eller subgenre. När vi tittade på stora filmsajter som imdb.com eller 

boxofficemojo.com, så lyste denna genre med sin frånvaro. När vi istället letade efter termen i 

filmvetenskapliga böcker fick vi ett fåtal träffar, men det framgick också att det forskarna 

menar när de skriver dystopiska filmer är filmer som innehåller dystopiska inslag. Genom att 

googla termen fick vi däremot ett antal träffar. Men dessa träffar ledde enbart till listor gjorda 

av enskilda människor utan stöd av vetenskaplig forskning. Detta ledde oss till att dra 

slutsatsen att dystopiska filmer inte är en erkänd filmgenre. Detta intresserade oss eftersom vi 

och vi anar att även andra människor, trots detta associerar en grupp filmer till termen 

dystopiska filmer. Det innebar också att vi till en början fann det svårt att reda ut vad 

dystopiska filmer egentligen innebar. Det finns följaktligen inte mycket forskning inom ämnet 

och vi har inte hittat någon speciell forskare som utmärkt sig i ämnet. Vi insåg tidigt att vi var 

tvungna att reda ut begreppet dystopi. Vad är det egentligen? Vilka filmer kunde platsa under 

detta begrepp? Vi upptäckte att det fanns ett flertal filmer som passade under detta 

samlingsnamn hämtade inom flera genrer. Nyckeln till denna uppsats fick alltså bli genrer.  

 

Filmer om utomjordingar, miljökatastrofer och apokalypsen har existerat långt tillbaka i 

filmens historia. Man finner dem inom en rad olika genrer, som till exempel action, drama, 

äventyr och komedi. Vi tycker att det är intressant att filmer inom så pass olika genrer kan 

innehålla dystopiska inslag. Hur kan till exempel en skräck/komedi som Shaun of the Dead 

(2004) och ett äventyr/drama/science fiction/thriller som Children of Men (2006) båda sägas 

vara dystopiska filmer trots att de har ursprung i olika genrer där det existerar helt olika 

konventioner?   

 

Det var denna fråga som intresserade oss och vi kommer i denna uppsats därför att försöka 

reda ut om dystopi kan klassificeras som en egen genre och vilka filmer som i så fall hör dit. 

Genrer är ett ganska svårgripbart ämne men nästan omöjligt att komma ifrån när man 

diskuterar film. Vi anser därför att det är viktigt att lyfta fram temat dystopi eftersom vi tycker 

att det har kommit i skymundan eller tidigare endast kategoriserats som en inofficiell 

subgenre till andra genrer.   
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1.1 Bakgrund 
Vi anser att det är viktigt att först klargöra vad vi menar med termen dystopiska filmer när vi 

använder oss av den i vår uppsats. Vi är medvetna om att filmerna som vi kommer att 

analysera redan är tilldelade genrer och därför kan man exempelvis inte kalla en post-

apokalyptisk film för en dystopisk film utan grunder. Det skulle innebära att man avlägsnar en 

annan genre till förmån för en ny, vilket är oförsvarligt utan argument som stödjer det 

påståendet. Vi vill därmed betona att när vi använder oss av begreppet dystopiska filmer i 

denna uppsats (innan analysen är genomförd), talar vi enbart om filmer som vi anser 

innehåller dystopiska inslag och det är alltså inte ett påstående om att filmerna vi analyserar är 

dystopiska. Vi kommer nedan att redogöra för begreppet dystopi, men även för utopi (då det 

är nästintill omöjligt att klargöra vad dystopi är utan att redogöra för utopi), eftersom dystopi 

är grundläggande för denna uppsats. Vi kommer även att beskriva genren science fiction 

därför att den innehåller många av de teman som förknippas med dystopi. 

 

Den engelske politikern och författaren Sir Thomas More bildade begreppet utopi redan på 

1500-talet. Han kombinerade ordet eutopia (som på engelska betyder ”good place”) med 

outopia (som på engelska betyder ”no place”). Begreppet syftade då på att det inte finns 

någon annan plats som kommer bli bra bortom vårt samtida liv. Ordet utopi har sedan Mores 

utformning av begreppet använts som planering och inspiration för framtiden, men begreppet 

har också används som ett sätt att analysera nutidens misslyckanden. 
1
 

 

Begreppet dystopi kommer från det grekiska ordet dys (som betyder dåligt eller onormalt) och 

engelskans utopi och det var filosofen John Stuart Mill (1806-1873) som grundade 

begreppet.
2
 Dystopi är ett nyare fenomen än utopi och begreppet växte fram ur  dominansen 

av veteskapligt tänkande. Dystopi förekommer till stor del i politisk och kulturell kritik som 

yrkar på behovet av en förändring i nutiden. Begreppet syftar till ett sökande efter en värld 

som är bättre än den förutspådda snarare än ett försök att förbättra nutiden. 
3
 Det finns relativt 

tidiga exempel på dystopiska texter däribland H.G. Wells bok The Time Machine från 1895, 

George Orwells bok Nineteen Eighty-Four från 1949 och Russell Hobans bok Riddley Walker 

                                                             
1 Matthew Allen „Utopia and Dystopia‟ i Roberta E. Pearson & Philip Simpson (red.), Critical Dictionary of Film 

and Television Theory, Routledge, London, 2001, s. 457. 
2http://www.oxfordreference.com.db.ub.oru.se/views/ENTRY.html?entry=t87.e2590&srn=2&ssid=386497295&

authstatuscode=202, Hämtat 2011-11-11 
3Allen, s. 458. 

 

http://www.oxfordreference.com.db.ub.oru.se/views/ENTRY.html?entry=t87.e2590&srn=2&ssid=386497295&authstatuscode=202
http://www.oxfordreference.com.db.ub.oru.se/views/ENTRY.html?entry=t87.e2590&srn=2&ssid=386497295&authstatuscode=202
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från 1980.
4
 

 

Erika Gottlieb skriver i Dystopian fiction east and west: universe of terror and trial att 

dystopisk fiktion speglas ett samhälle där makthavarna medvetet undergräver rättvisa. Enligt 

Gottlieb kan science fictionlitteratur från 1900-talet ses som en protest mot den superstat som 

innebär ett samhälle präglat av terror och uppgjorda rättegångar.
5
 Dystopiskt tänkande kan 

framför allt hittas inom science fiction, både i skrift, film och television.
6
 

 

Kort sagt är utopi en föreställning om ett (ouppnåeligt) idealtillstånd och dystopi är en negativ 

framtidsvision. Begreppen kan tyckas komplicerade och är relativt outforskade inom 

filmvetenskapen. Trots detta har det under filmhistorien produceras ett stort antal dystopiska 

filmer. 

 

1.1.2 Science fiction 

Science fictiongenren kan kännas igen genom sin iscensättning som skiljer sig från vår 

verkliga värld, till exempel i form av ny teknologi eller kontakt med utomjordingar.
7
 Ett 

återkommande tema i science fictionfilmer är vetenskapens förmåga att manipulera 

människokroppen och ett kluvet förhållande till teknologi. Vanliga berättargrepp i science 

fictionfilmer är parallella världar, tidsparadoxer och alternativa verkligheter. Människans 

undergång till följd av miljöförstöring, sjukdomar och krig är också ett allt vanligare 

återkommande tema i science fictionfilmer.
8
 

 

Science fiction ses av somliga som en egen filmgenre, andra menar att det är en subgenre till 

skräck eller fantasyfilmen. Science fictionfilmers mise-en-scène är idag en plats där 

specialeffekter kan uttryckas till fullo. Dess narrativ består ofta av en kombination av oro för 

”tänk om” scenarior och föreställda teknologiska framtider. Detta blandas ofta med inslag av 

traditionella actionäventyr.
9
 Science fictiongenren har under åren visat upp en rad olika 

estetiska stilar. Till exempel realism, serieböcker och mystiska eller intellektuella 

                                                             
4http://www.oxfordreference.com.db.ub.oru.se/views/ENTRY.html?entry=t56.e356&srn=3&ssid=386497295#FI
RSTHIT, Hämtat 2011-11-11 
5 Erika Gottlieb, Dystopian Fiction East and West Universe of Terror and Trial, [Elektronisk resurs], McGill-

Queen's University Press, Montreal, 2001 s. i. 
6 Allen, s. 458. 
7http://www.oxfordreference.com.db.ub.oru.se/views/ENTRY.html?entry=t226.e542&srn=2&ssid=1213042710

#FIRSTHIT, Hämtat 2011-11-16 
8 http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/science-fiction, Hämtat 2011-11-16 
9 Gill Branston & Roberta E. Pearson ‟Science fiction‟ i Roberta E. Pearson & Philip Simpson (red.), Critical 

Dictionary of Film and Television Theory, Routledge, London, 2001, s. 391. 

http://www.oxfordreference.com.db.ub.oru.se/views/ENTRY.html?entry=t56.e356&srn=3&ssid=386497295#FIRSTHIT
http://www.oxfordreference.com.db.ub.oru.se/views/ENTRY.html?entry=t56.e356&srn=3&ssid=386497295#FIRSTHIT
http://www.oxfordreference.com.db.ub.oru.se/views/ENTRY.html?entry=t226.e542&srn=2&ssid=1213042710#FIRSTHIT
http://www.oxfordreference.com.db.ub.oru.se/views/ENTRY.html?entry=t226.e542&srn=2&ssid=1213042710#FIRSTHIT
http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/science-fiction
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utforskningar. En stor del av genrens lockelse ligger i dess kapacitet att förverkliga olika 

sorters föreställningar. Med hjälp av specialeffekter kan science fiction skapa nya platser, 

dimensioner och gränser som omdefinierar och ifrågasätter tanken om exakt vad det innebär 

att vara mänsklig.
10

 

 

Geoff King och Tanya Krzywinska skriver i Science Fiction Cinema: from outerspace to 

cyberspace att man kan definiera science fiction som en genre med hjälp av Rick Altmans 

distinktion mellan semantiska och syntaktiska tillvägagångssätt för att studera genre. Science 

fiction kan delvis förstås och definieras enligt semantiska drag som till exempel platsen 

filmen utspelar sig på, exempelvis i framtiden, en annan galax eller i en annan dimension. 

Andra semantiska element inkluderar objekt som rymdskepp och resultaten av nya tekniker. 

Särskilda typer av karaktärer kan också finnas, dessa inkluderar exempelvis vetenskapsmän, 

cyborgs
11

 och utomjordingar. Science fictionfilmer kan också definieras genom användningen 

av specialeffekter eller efter en speciell visuell stil. Med hjälp av ett syntaktiskt 

tillvägagångssätt kan man också undersöka hur de olika elementen i filmen, som är av 

betydelse, är organiserade.
12

 Vi kommer att beskriva semantik och syntax närmare i avsnitt 

3.2.1 Semantik och syntax. 

 

Många science fictionfilmer presenterar utopiska framtidsvisioner, men dessa framställs 

vanligtvis som en illusion. Drömscenarior förvandlas till mardrömmar och rationella, 

kontrollerande samhällen är troliga att bli diktaturer. Science fictionfilmer har en tendens att 

fokusera på teknologiska mardrömmar snarare än på utopiska visioner. I dessa scenarior hotar 

teknologin att ta över, dominera, eller till och med att förgöra mänskligheten. Allt som 

vetenskap, teknologi och rationalitet utlovar misslyckas.  Dystopi presenteras ofta som en 

misslyckad utopi och ger en bild av faran i att försöka bygga en perfekt värld. Det finns 

många exempel på denna typ av dystopiska inslag i science fiction, till exempel 2001: A 

Space Odyssey (1968), Metropolis (1927), Logan’s Run (1976) och Gattaca (1997).
13

 

 

Science fictionfilmer presenterar ofta en skeptisk bild till utveckling av teknologi och 

vetenskap. Detta ser vi genom att science fictionfilmer undersöker de negativa följder 

                                                             
10 Geoff King & Tanya Krzywinska, Science Fiction Cinema: From Outerspace to Cyberspace, Wallflower 

Press, London, 2000, s. 1-2. 
11 Uppstod först i science fiction litteraturen som en korsning mellan en maskin och en människa, ursprungligen 

en människohjärna med en robotkropp. http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/cyborg, Hämtat 2011-10-12. 
12 King & Krzywinska, s. 9-10. 
13 Ibid, s. 15. 

http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/cyborg
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vetenskap kan medföra och uttrycker rädslor inför utvecklingar som sker inom områden som 

kärnvapen och utveckling inom genetik. Dystopiska framtidsscenarier eller alternativa världar 

är ett vanligt inslag inom genren, men inte alla science fictionfilmer är helt dystopiska. De 

flesta science fictionfilmer försöker också ena skillnader som existerar mellan utopiska och 

dystopiska visioner. Science fiction har en tendens att värdesätta och uppmärksamma, 

vetenskap och teknologi men bara till en viss punkt eftersom vetenskap porträtteras som 

viktigt men som något som måste hållas under kontroll. Trots att den ses som väsentligt för 

människans ansträngning och nyfikenhet, så får den inte bli dominerande eller hota den 

rådande definitionen av mänskligheten. Det är bara när vetenskap eller teknologi tillåts glida 

ur människans kontroll som den leder till dystopi eller apokalyptisk förstörelse.
14

   

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Det övergripande syftet med denna uppsats är att diskutera dystopiska filmer i relation till 

genre. Vi vill undersöka om det finns tillräckligt många gemensamma konventioner i filmerna 

som gör att dystopi kan kategoriseras som en egen filmgenre. Vi kommer genom en 

genreanalys att studera fem filmer hämtade inom olika genrer. Genom att urskilja filmernas 

dominant vill vi studera om dominantens viktigaste semantiska och syntaktiska egenskaper 

går att koppla samman med dystopi och vilken betydelse de dystopiska elementen har för 

filmernas genreklassifikation. Vi kommer att grunda analysen på följande frågeställningar: 

 

- Hur kommer filmernas dominant till uttryck i filmerna (till exempel mise-en-scène, 

ljud, kinematografi, karaktärer)? 

- Vilka semantiska och syntaktiska element i filmerna styrker dominanten? 

- Går det att finna gemensamma konventioner i filmerna? 

1.3 Avgränsningar 
Då det finns ett stort antal filmer med dystopiska inslag och vi inte har haft möjlighet att se 

alla dessa har vi varit tvungna att göra ett antal avgränsningar inför vår analys. Till att börja 

med bestämde vi oss för att begränsa oss till filmer producerade mellan år 2000-2010. Vi 

valde att studera denna tidsperiod därför att det gjorts många dystopiska filmer under dessa år. 

Under vårt sökande av dystopiska filmer insåg vi att många är amerikanska produktioner. Vi 

valde därför att endast fokusera på amerikanska produktioner i vår analys. Vad som 

                                                             
14 King & Krzywinska, s. 17-18. 
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intresserade oss var att dystopi kan ta sig uttryck på olika sätt och vi valde därför att inte 

enbart fokusera på så kallade ”blockbuster filmer”. Vi valde filmer med dystopiska inslag som 

enligt imdb.com kategoriserats till olika genrer för att skapa oss en så bred bild som möjligt 

och för att se om till exempel en komedifilm med dystopiska inslag kan innehålla samma 

konventioner som en actionfilm med dystopiska inslag. Ytterligare en avgränsning som vi 

gjorde var att helt välja bort dokumentärfilmer. Eftersom många dokumentärfilmer, som till 

exempel An Inconvenient Truth (2006) och The 11th Hour (2007), presenterar en väldigt 

negativ framtidsvision kan även de ses som dystopiska. Genom att välja bort 

dokumentärfilmer i vår uppsats kunde vi fokusera på endast fiktiv film som också ofta har 

andra produktions- och distributionsförutsättningar.  

 

Vi har även valt att begränsa vår tidigare forskning till tre subgenrer där dystopi är vanligt 

förekommande. Genrer är utgångspunkten för vår analys men då det är dystopin i förhållande 

till genre vi kommer att diskutera ville vi reda ut hur dystopiska inslag och konventioner kan 

se ut. Detta innebär också att vi valt bort att studera genrers funktion i filmskaparprocessen. 

Till exempel bortser vi från vilken betydelse genreklassifikation har för distribution och 

visning. Trots det redogör vi för hur man kan klassificera genre i avsnitt 3.1 Genreteori för att 

uppmärksamma att det finns alternativa läsningar av genre än de vi kommer att använda oss 

av.  

 

När det kommer till material har vi valt att begränsa vår analys till fem filmer. Vi anser att 

fem filmer är representativt för att besvara vårt syfte och frågeställningar. De utgår 

tillsammans från tillräckligt många genrer för att kunna skapa antaganden kring dystopi och 

hur den kan ta sig uttryck. Urvalet beskrivs närmare i avsnitt 4.1 Material och Urval. 

 

1.4 Uppsatsens disposition 
Vi har valt att inleda uppsatsen med en sammanfattning på engelska vilken följs av en 

inledning där vi gör en kort presentation av ämnet och förklarar varför det fångat vårt intresse. 

Sedan följer en bakgrund till begreppen dystopi, utopi och science fiction. Genom att 

redogöra för begreppen tidigt i uppsatsen vill vi underlätta läsarens förståelse för resten av 

texten. Efter bakgrunden presenterar vi vårt syfte med uppsatsen samt de frågeställningar vi 

kommer att utgå ifrån i vår analys. Vi går sedan vidare med att presentera de avgränsningar vi 

gjort inför arbetet med resterande delar av uppsatsen. Under avsnitt 2. Tidigare forskning 
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presenterar vi ett antal studier om subgenrer. Detta leder sedan vidare in på avsnitt 3. 

Teoretiska utgångspunkter där vi redogör för genreteori samt vilka begrepp vi kommer att 

använda i vår analys. Efter denna presentation följer en redogörelse för hur vi har gått tillväga 

för att samla in vårt material samt en presentation av materialet som vi kommer att använda 

oss av. Vidare presenterar vi den vetenskapliga metod vi kommer att använda oss av samt de 

problem vi stött på under arbetets gång. I nästa avsnitt genomför vi en analys av fem filmer 

hämtade från olika genrer där vi har valt att analysera varje film för sig. Inför varje enskild 

analys presenterar vi kort varje film och den övergripande handlingen. Resultatet av 

analyserna presenteras sedan i ett diskussionsavsnitt där vi även återknyter till den tidigare 

forskningen vi presenterat. Därefter följer de slutsatser vi har dragit av analyserna, en 

genrediskussion och det slutgiltiga resultatet av vår studie. Uppsatsen avslutas med en 

sammanfattning. Efter denna följer en käll- och litteraturförteckning samt fem bilagor 

bestående av segmenteringar av de filmer vi analyserat.  
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2. Tidigare forskning  
Genom att redogöra för tre studier om subgenrer som är vanligt förekommande inom science 

fiction vill vi påvisa att de alla har gemensamma teman och konventioner. Vi anser att det är 

nödvändigt att kartlägga dessa subgenrer för att kunna föra en genrediskussion kring dem. 

Subgenrerna är katastroffilmer, apokalyptiska filmer och ekologifilmer och vi anser att alla tre 

innehåller dystopiska inslag. Vi tycker att det finns ett behov av att förklara vilka dessa 

subgenrer är för att skapa förståelse för hur dystopi kan uttryckas i olika typer av filmer. 

 

2.1 Katastroffilm 
John Sanders skriver i Studying disaster movies att en katastrof eller det överhängande hotet 

av en katastrof, alltid varit ett viktigt element i katastroffilmer. Många tidiga filmer innehöll 

inslag av katastrofer och stumfilmsperioden var full av dramatik då människor föll offer för 

katastrofelement. Bibliska episka filmer innehöll de nödvändiga konventionerna för 

katastroffilm, däribland filmer som till exempel Noahs Ark (1928) och Metropolis. Trots att 

filmerna enligt Sanders inte är fullt förverkligade katastroffilmer så innehöll de element eller 

scener som skulle komma att återkomma i senare filmer.15 Katastroffilmer har under 1900-

talet behandlat allt från naturkatastrofer till atombomber och utomjordingar men det var inte 

förrän i början på 1970-talet som katastrofgenren, som vi känner igen den idag, föddes på 

riktigt. Sanders menar att filmen Airport (1970) satte normen och underlaget för den växande 

trenden av filmiska massödeläggelser, där katastrofer fick en central plats medan en grupp 

kända stjärnor terroriseras.16 Sanders skriver: 

 

It seems appropriate that a decade which would usher in an era of global economic 
problems, an unpopular and seemingly unwinnable civil war, the ongoing Cold War 
and manifold evidence of political corruption should form the backdrop to a series 
of films with the disaster at the heart of their narratives.17 

 

Vidare skriver Sanders att efter 1970-talet minskade produktionen av katastroffilmer. Det 

skulle dröja ända till år 1993 och introduceringen av CGI- tekniken18 för att katastroffilmerna 

skulle födas på nytt. Möjligheterna som CGI-tekniken medförde demonstrerades med full 

kraft i Jurrasic Park (1993).19 Sanders påpekar att överflödet av katastroffilmer under 1990-

                                                             
15 John Sanders, Studying Disaster Movies, Auteur, Leighton Buzzard, 2009, s. 9. 
16 Ibid., s. 11. 
17 Ibid. 
18 CGI står för Computer Generated Imagery. 
19 Sanders, s. 11-14. 
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talet har fortsatt in på det nya millenniet. En mer avancerad CGI- teknik har öppnat upp 

möjligheter för filmskapare inom genren och det har funnits en tendens att fokusera på 

globala katastrofer istället för lokala händelser. Exempel på detta är 28 Days Later (2002) och 

War of the Worlds (2005). Katastroffilmer kan tillhöra olika genrer som action, science fiction 

eller skräck men ändå räknats som katastroffilm. Under 2000-talet har katastroffilmen fortsatt 

att korsbefrukta sig med olika genrer genom att fokusera på nutida rädslor som global 

uppvärmning eller hotet av en annalkande influensapandemi.20 Sanders skriver:”As long as 

apocalyptic predictions about the world continue to interest both film-makers and the 

audience alike, filmic representations of the world's demise will surely continue”.21  

 

Sanders menar alltså att det är intresset för apokalypsen som är anledningen till att det görs så 

många katastroffilmer. Vi anser att han har rätt till viss del men att han tenderar att förenkla en 

aning. Många av de filmer han studerar är amerikanska filmer med stor budget, som 

exempelvis The Day After Tomorrow (2004) och vi tror att det är betydligt fler faktorer 

inblandade i framgången än att människor enbart har ett intresse för apokalypsen. Till 

exempel kan spektakulära specialeffekter, kända skådespelare, en känd regissör eller 

marknadsföringen av filmen vara faktorer som lockar människor till att se filmen. Det finns 

ofta fler än ett tema som åskådare eftersöker när de går och ser en film. En åskådare kanske 

inte intresseras av apokalypsen i sig utan av miljötemat i The Day After Tomorrow. Samtidigt 

som War of the Worlds kanske intresserar en åskådare på grund av det grundläggande temat 

vilket är utomjordingar och inte själva apokalypsen.  

 

Sedan anser vi att Sanders drar förhastade slutsatser när han skriver att så länge filmskaparen 

intresseras av apokalypsen, kommer filmerna att fortsätta produceras. Roland Emmerich som 

har regisserat The Day After Tomorrow har gjort flera katastroffilmer som exempelvis 

Independence Day (1996), Godzilla (1998) och 2012 (2009). Detta tyder ju på att 

filmskaparen har ett intresse för katastroffilmer, men däremot säger det inget om huruvida det 

är apokalypsen som intresserar honom, eller någon annan faktor. Vi anser alltså att det är svårt 

att utan en ingående auteurstudie av filmerna avgöra i vilken grad Emmerich har varit med 

och bestämt filmernas utformning i filmskaparprocessen. Därför tycker vi att man ska vara 

försiktig när man uttalar sig om andras intresse, både gällande filmskapare och publik, utan en 

utförlig analys som stödjer påståendena. Vi anser alltså att Sanders förenklar bilden av varför 

                                                             
20 Sanders, s. 15-17. 
21 Ibid., s. 17. 
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det görs katastroffilmer när han skriver att de enbart påverkas av två faktorer eftersom det är 

så betydligt många fler faktorer inblandande i både filmskaparprocessen och i 

receptionsstadiet. 

 

Fortsättningsvis skriver Sanders att katastrofgenren är född ur action/äventyrsgenren men kan 

ta många olika former. Det är en genre som ständigt byter skepnad och som gömmer sig 

bakom många olika filmiska fasader. Typiska teman i katastroffilm är naturkatastrofer, 

olyckor (orsakade av antingen en oförklarlig händelse eller orsakade av människan), 

terrorister eller kriminella attacker, hot från rymden (antingen naturliga eller utomjordingar), 

eller så är de teknologisk orienterade (nukleära, datorer, vetenskap).22 
Sanders har 

karaktäriserat katastroffilmer genom att de innehåller bland annat följande koder och 

konventioner: 

 

 En hjälte eller hjältinna som lyckas överkomma katastrofen och rädda en liten grupp 

människor (även om hjälten kan dö på kuppen). 

 Karaktärer med olika bakgrunder och i stor utsträckning olika personligheter, kastas 

ihop av omständigheterna och deras interaktion/konflikt är nyckeln till filmens 

narrativ. 

 Ofta är ett barn, eller flera barn med i handlingen för att öka på dramatiken i 

narrativet. 

 De finns en öppningssekvens där huvudkaraktärerna lyfts fram och katastrofscenariot 

förebådas.   

 Orsaken till katastrofen kan ofta ledas tillbaka till människans inkompetens, 

inblandande eller övermod: även om det inte är beroende på dessa faktorer så är 

människans reaktion till katastrofen ofta bristfällig. 

 Katastrofens inledande påverkan resulterar i att många dör vilket gör att narrativets 

fokus hamnar på en mindre grupp människor. 

 Till och med karaktärer i den fokuserade gruppen kan komma att dö under filmen. 

 Skurkar, eller obehagliga karaktärer kommer till slut att dö, men mer sympatiska 

karaktärer är inte immuna från döden. 

 Det finns ofta ett romantiskt band mellan två karaktärer. 

 Eftersom de flesta katastroffilmer är gjorda i Hollywood, är USA ofta platsen för 

                                                             
22 Sanders, s. 18.   
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katastrofen och dess individer/armé räddar oftast dagen. 

 Filmerna har oftast en välkänd ensemble vilket ger åskådaren nöjet att spekulera i vem 

som kommer bli nästa offer. 

 Det finns ofta en moral och något att lära sig av individerna eller mänskligheten i 

slutet av filmen.23 

 

Sanders teori om att katastroffilmer under 2000-talet korsbefruktat sig med olika genrer 

antyder också att dystopi kan korsbefrukta sig med flera genrer. Detta eftersom vi kan se 

tydliga exempel på dystopiska teman i katastroffilmer. Vi kommer därför att 

undersöka/diskutera huruvida konventionerna för katastroffilm även går att finna i de filmer 

vi kommer att analysera. 

 

2.2 Apokalyptiska filmer 
Kirsten Thompson skriver i Apocalyptic dread: American film at the turn of the millennium att 

apokalyptisk rädsla kan definieras som en fruktan och ångest inför framtiden och vad man kan 

räkna med kommer att sluta i jordens undergång. Begreppet apokalyps kommer från det 

grekiska ordet apokalysis som betyder uppdaga eller avslöja. Apokalypsen förväxlas ofta med 

domedagen, olyckor, och katastrofer. Thompson skriver att dessa missförstådda associationer 

ger en överblick av vad Lois Parkinson Zamora kallar apokalypsens dialektala meningar - 

associationer med uppenbarelse, triumf, ordning och millenniet – vilket i sin tur leder in på 

vad Thompson kallar ”millennial dread” (fruktan inför millennieskiftet, förf. övers.) vilket 

hon skriver växte fram på 1990-talet. Hon skriver att ovanstående associationer har 

konvergerat till tron att i många domedagsscenarier är apokalypsen inte bara något dåligt, 

utan kan även lära oss en läxa så länge vi är kapabla att läsa tecknen.  

 

Thompson menar att apokalypsen under år 1995-2005 har varit mest framstående inom 

genrerna science fiction och katastroffilm. Hon understryker dock att filmerna mellan år 

1995-2005 sträcker sig bortom den traditionella synen på genrernas konventioner. Hon menar 

att dessa filmer har mer fokus på relationer inom familjen och familjens relation till samhället. 

Bland dessa nämner hon Signs (2002) och Se7en (1995).24 Vi anser att Thompson understryker 

en viktig poäng när hon skriver att vi kan lära oss något av apokalypsen. Många dystopiska 

                                                             
23 Sanders, s. 19. 
24 Kirsten Moana Thompson, Apocalyptic Dread: American Film at the Turn of the Millennium, State University 

of New York Press, Albany, 2007, s. 2-4. 
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filmer avslutas med en antydning om att nu när katastrofen eller apokalypsen ägt rum kan det 

bli bättre. Vi kommer i vår analys att gå in närmare på detta genom att beskriva en sådan 

nyckelscen i varje film. Hon har även rätt i att många dystopiska filmer under den perioden vi 

valt att undersöka har fokus på familjen. Det finns ofta en familje- eller kärleksrelation mellan 

några karaktärer i filmerna. Detta tar Sanders även upp som en konvention för katastroffilm. 

Vi ser alltså att de två subgenrerna på flera sätt liknar varandra. 

 

Enligt Thompson härstammar apokalyptisk litteratur från de delar av Bibeln och andra judiska 

och kristna verk som förkroppsligar en apokalyps eller uppenbarelse via en profetia om 

framtiden. I dessa berättelser kulminerar konflikterna i en världskatastrof där en 

Messiasliknande figur triumferar över det onda.25 Medvetenheten om jordens undergång 

reflekterar och bygger på hermeneutik, alltså tolkning av tecken som kan förutspå och 

förbereda oss inför framtiden. Fruktan inför millennieskiftet var en mer specifik manifestation 

av en bredare kontext av fruktan än den traditionella beskrivningen av apokalypsen. När något 

hemskt hände menade eskatologierna26 att detta hemska var ett omen om början till slutet. I 

första hand pekade man på krig och oron i Mellanöstern och sedan på naturkatastrofer och 

människoorsakade kriser. Thompson menar att anledningen till att dessa apokalyptiska 

fantasier har uppstått är för att de har utökats och konsekvent syftat på eller uttryckligen pekat 

på den verkliga historien om världen, vilken är fylld med alla sorters katastrofala och 

apokalyptiska händelser.27 

 

Vidare skriver Thompson att apokalyptism länge har haft en nära relation med science 

fictiongenren. Hon menar att båda vidrör fantasin om framtiden och en fruktan om att jorden 

ska gå under. Under 1990-talet kom en explosion av filmer från Hollywood som innehöll en 

apokalyptisk fruktan. Farhågor om millennieskiftet användes som bränsle för filmernas 

berättelser och man använde gamla format och anpassade dessa på nya rädslor. En samtida 

oro om global uppvärmning och klimatförändringar skildrades i halvsannolika 

domedagshandlingar och skapade ett kretslopp av katastroffilmer som utgör den mer senare 

eran med filmer som The Core (2003). Utveckling av specialeffekter möjliggjorde också nya 

                                                             
25 Thompson (2007), s. 4. 
26 Eskatologi är läran om de yttersta tingen. Betecknar den kristna läran om världens undergång, Jesu återkomst, 

den allmänna uppståndelsen, den yttersta domen. Begreppet eskatologi kom att tillämpas även på icke-kristna 

religioners föreställningar om de yttersta tiderna och kom att omfatta inte enbart världens undergång och 

förnyelse (allmän eskatologi) utan också det som händer den enskilda människan efter döden. 

http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/eskatologi Hämtat 2011-10-19. 
27 Thompson (2007), s. 5-6. 

http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/eskatologi
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visuella spektakel och eliminerade dyra inspelningar och stora statistteam.28  

 

Vi kan egentligen aldrig bevisa varför en genre är populär under en viss tid. Vi kan däremot 

forma ett antal antaganden kring det. Som Thompson skriver hade man kanske kunnat 

förvänta sig att apokalyptiska filmer skulle minska efter millennieskiftet år 2000 men de är i 

skrivandets stund fortfarande populära. Utomjordingar som invaderar jorden verkar inte ha 

gått ur modet vilket vi kan se i bland annat Cloverfield (2008), utmärkande är dock de ökande 

ekologifilmerna, som till exempel The Day After Tomorrow. Den fruktande apokalypsen 

handlar allt oftare om människans negativa miljöpåverkan på vår planet, något som även 

uppmärksammats i ett flertal dokumentärfilmer, som oundvikligen kommer att leda till 

jordens undergång. Vi ser alltså här hur gamla format anpassas på nya rädslor. Vår ökade 

medvetenhet om hur vi påverkar vår miljö och vad denna påverkan kan leda till i kombination 

med utvecklade specialeffekter möjliggör en ny apokalyptisk fruktan.   

 

2.3 Ekologifilmer  
Robin L. Murray och Joseph K. Heumann skriver i Ecology and popular film: cinema on the 

edge att när man studerar miljöaktivistiska filmer är diskussionen kring filmindustrins 

påverkan på miljön ofta bortglömd. På duken har filmer som An Inconvenient Truth starka 

miljömedvetna budskap men filmindustrin i Los Angeles påverkan på miljön ignoreras. 

Murray och Heumann skriver att enligt forskarna Charles J. Corbett och Richard P. Turco som 

forskar på UCLA Institute of the Environment, kan förklaringen till Los Angeles filmindustris 

påverkan vara att industrin drivs av många små och kortlevande produktionsbolag, snarare än 

stora långlevande bolag med stabila leverantörskedjor. Detta gör det svårt att utveckla 

långvariga miljövänliga praktiker.29 Trots detta noterar Corbett och Turco att vissa studior och 

projekt effektivt använder miljövänliga praktiker. Detta görs via allt från återvinning av skräp 

och scenografi till försök av effektiv energianvändning och miljövänliga byggnormer. 

Exempel på sådana produktioner är The Day After Tomorrow och Syriana (2005) som båda 

var koldioxidneutrala produktioner, vilket innebär att den koldioxid som släpptes ut via 

maskineri och fordon under produktionen återgavs via plantering av träd och investering i 

miljövänliga teknologier. Corbett och Turco noterar även att sedan 200230 har miljöbudskap 

ökat och lyfts fram i allt fler filmer och filmindustripublikationer. Murray och Heumann ser 

                                                             
28 Ibid., s. 12. 
29 Robin L. Murray, & Joseph K. Heumann, Ecology and Popular Film: Cinema on the Edge, SUNY Press, 

Albany, 2009, s. 1-2. 
30 Fram till 2009 när boken är skriven. 
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denna ökning som en hoppfull anledning till att fortsätta undersöka filmer i relation till de 

miljöbudskap de förmedlar. Murray och Heumann menar att samtida populära 

miljöaktivistiska filmer idag antingen använder en stark miljöaktiv retorik för att få publiken 

att agera eller så har filmerna uppenbara ekologimeddelanden gömda i komedi eller 

melodrama. Exempel på sådana filmer är The Day After Tomorrow och Ice Age: The 

Meltdown (2006).31  

 

Vidare skriver Murray och Heumann att som en reflektion av “the Green movement”, 

klasskampen och ett Hollywood under förändring under 1970-talet, var ekokatastroffilmer i 

förgrunden när det kom till miljömässiga budskap som fokuserade på skapandet av en tragisk 

ekohjälte. Filmerna lyfte fram ekohjältar vilka fungerade som domedagsprofeter med 

apokalyptiska meddelanden. 1970-talet ses som en period då miljörörelsen fick mainstream 

publikens godkännande. Miljörörelsen stöddes av en bred grupp av amerikaner, bland annat 

högerpolitiker under Richard Nixon som grundade Environmental Protection Agency (EPA).32 

Miljörörelsens inflytande på populärkulturen finns kvar även idag och kan ses i filmer som till 

exempel 28 Days Later och Children of Men.33 

 

Ekokritisk analys av filmer vilar enligt Murray och Heumann inte enbart på att rada upp 

uppenbara miljömeddelanden. Den involverar även en närmare studie av former, diskurser 

och historier som hjälpt till att definiera och undanskymma eventuella miljömedvetna 

tendenser som filmerna delar. Trots sina skillnader kan dessa filmer inspirera till miljövänliga 

åtgärder då de avslöjar mycket om den rådande ställningen inom miljöpolitik. Ekokritiska 

filmstudier kan alltså undersöka både innehållet i populärfilm och kritisera hur filmindustrin 

driver sin produktion.34  

 

Även i ekologifilmer kan vi alltså se exempel på dystopiska framtidsvisioner eller en 

människoorsakad katastrof. Det finns ofta en hjälte vars uppgift är att upplysa resterande 

karaktärer om en lösning. Många ekologifilmer är dessutom kategoriserade till bland annat 

science fiction. Murray och Heumann understryker ett viktigt faktum när de skriver att 

miljöbudskap under den senaste tiden lyfts fram i allt fler filmer och filmpublikationer. Precis 

som dem anser vi det viktigt att studera vilka underliggande miljöbudskap som finns i 

                                                             
31 Murray & Heumann, s. 2-3. 
32 Ibid., s. 92-93. 
33 Ibid., s. 107. 
34 Ibid., s. 205. 



18 
 

filmerna. Genom att ta hänsyn till ekokritiska studier kan vi undersöka innehållet i fiktiv film 

och i vårt fall de filmer med dystopiska inslag vi valt ut. De filmer vi har valt att analysera 

som berör ett miljörelaterat tema har även inslag av dystopi vilket gör att de platsar i vår 

studie. Vi tror alltså att det finns ett samband mellan ekologifilmer och dystopi. 

 

Alla de subgenrer som vi gått igenom ovan har en sak gemensamt; de lockar till sig 

människor som av olika anledningar fascineras av skräckinjagande scenarior om jordens 

undergång, mörka framtidsvisioner eller okända hot från exempelvis utomjordingar eller 

naturkatastrofer. De delar teman, visioner och konventioner som alla är utmärkande för 

dystopi.  

 

Vi har valt att lyfta fram forskningen om katastroffilmer, apokalyptiska filmer och 

ekologifilmer därför att vi tror att dessa kommer att vara applicerbara på de filmer vi kommer 

att analysera. Vi tror att genom att undersöka dessa subgenrer kommer vi att finna ett samband 

mellan dem och dystopi. Eftersom bristen på tidigare forskning om dystopi är stor har vi varit 

tvungna att leta efter annan forskning som går att relatera till dystopi. Vi menar att de 

subgenrer vi gått igenom alla har en potential att förmedla en negativ framtidsvision vilket är 

grunden för dystopi. De konventioner och teman som Sanders, Thompson, Murray & 

Heumann beskriver är liknande de som vi finner i dystopiska filmer. Eftersom dystopi inte är 

en erkänd filmgenre är det svårt att hitta tidigare forskning om dystopi som filmgenre. Det går 

med andra ord inte att hitta forskning om någonting som inte finns. Däremot är flera av de 

filmer vi kommer att analysera kategoriserade till andra erkända filmgenrer och vi väljer 

därför att istället lyfta fram dessa då de som sagt kan relateras till dystopi.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt går vi igenom vad genreteori är samt redogör för Rick Altmans 

semantisk/syntaktiska analysmetod. Eftersom vårt syfte är att ta reda på om dystopi kan utgöra 

en egen genre anser vi att det är av betydelse att redogöra för hur man kan definiera genre. 

Trots att genre är ett ämne som det finns stora mängder forskning kring, där en mängd teorier 

och metoder utvecklats för att studera ämnet, är det som vi tidigare nämnt samtidigt ett väldigt 

svårgripbart studieobjekt. Det är i studier av genre svårt att ta hänsyn till alla de teorier och 

metoder som finns att tillgå när man ska analysera varifrån genrer kommer, hur de utvecklas, 

förändras, distribueras osv. Filmer med dystopiska inslag kan finnas inom flera genrer – en 

dystopisk film kan exempelvis tillhöra skräck, action eller science fictiongenren. Detta 

innebär ett klassificeringsproblem av vad dystopiska filmer är, behovet att föra en 

genrediskussion är därför nödvändigt. 

 

3.1 Genreteori 
En genre kan beskrivas som en sammansättning av förväntningar vi har på en film och som 

sedan förkastas eller bekräftas. Genrer bryter upp generaliseringar av narrativ i igenkännande 

mönster, organiserade efter handling, karaktärstyper, mise-en-scène, soundtrack och andra 

element. Genrer bör förstås som temporära strukturer och inte som fasta kategorier.35 De 

definieras av osammanhängande kriterier snarare än via vad de har gemensamt.36 

 

Ordet genre betyder sort eller typ. Genrer kan vara mer eller mindre breda och många filmer 

kan platsa i flera genrekategorier. David Bordwell och Kristin Thompson skriver i Film Art – 

An Introduction att genrer påverkar filmindustrin i fråga om vad som ska produceras baserat 

på vad som är populärt för tillfället. Genrer bidrar med sätt att marknadsföra och skriva om 

film och de hjälper åskådaren att hitta en film de vill se.37 Vad som ger filmerna en gemensam 

identitet är delade genrekonventioner. Exempel på detta är ett visst mönster i handlingen, 

tematiska generella betydelser, filmtekniker eller ikonografi.38 

 

Andrew Dix skriver i Beginning Film Studies att genrer aldrig kan bli ett fast 

kategoriseringssystem utan bara bli tillfälligt identifierade eftersom de alltid kan kombineras 

                                                             
35 Andrew Dix, Beginning Film Studies, Manchester University Press, Manchester, UK, 2008, s. 163-164. 
36 Ibid.,s. 166. 
37 David Bordwell & Kristin Thompson, Film Art: An Introduction, 9. uppl., McGraw Hill, Boston [Mass.], 

2010, s. 328-329. 
38 Ibid., s. 330. 
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och omdefinieras av andra filmiska kategorier. Genrer har inte bara definierats utifrån 

textuella element utan även utifrån till exempel vilka känslor som skapas hos publiken efter 

att ha sett en viss grupp filmer.39 

 

Rick Altman skriver i ‟Cinema and Genre‟ att när man studerar genreterminologi är det viktigt 

att urskilja de funktioner genrer har för olika aktörer i filmprocessen. Altman belyser tre 

stycken han anser vara betydelsefulla: Den första är produktion, där genre ger en mall för 

produktionsbeslut. Kunskapen om genre ger möjlighet till kommunikation inom 

produktionsteamet. Den andra är distribution, där genre bidrar med en grundläggande metod 

för hur man kan skilja produkter från varandra, vilket ger ett sammanhang i kommunikation 

mellan producent, distributör och utställare. Den tredje är konsumtion, där genre beskriver 

standardmönster för åskådarens deltagande.40
  

 

Bordwell och Thompson menar att genom att vara medveten om genrekonventioner kan 

åskådaren snabbt orientera sig i filmen. Åskådaren har förväntningar på att genrefilm ska 

erbjuda något gemensamt men också variation. Samspelet mellan konventioner och förnyelse, 

igenkännande och nymodighet är därför centralt för genrefilm.41 Vidare skriver de att de flesta 

genrer och subgenrer etableras när en viss film blivit framgångsrik och vitt efterliknad. När 

flera liknande filmer uppstått börjar folk jämföra genrerna med varandra.42 Att genrer varierar 

i popularitet påminner om faktumet att genrer även är bundna till kulturella faktorer. Bordwell 

och Thompson skriver att många filmforskare menar att genrer är ritualiserande dramer som 

kan liknas semesterfirande – ceremonier som är tillfredsställande då de återbekräftar 

kulturella värden. Dessa hjälper oss också att glömma de mer störande aspekterna av världen. 

Genrer kan även fungera som ett sätt att distrahera publiken från verkliga sociala problem. 

Det har även diskuterats att genrer speglar olika tidpunkter i historien och dåvarande sociala 

värderingar. Filmforskare har diskuterat om detta är anledningen till att genrer varierar i 

popularitet. Bordwell och Thompson anser att oavsett om man studerar en genres historia, 

kulturella funktion eller representation av sociala trender är delade konventioner den bästa 

utgångspunkten.43 

 

                                                             
39 Dix, s. 172. 
40 Rick Altman, 'Cinema and Genre' i Geoffrey Nowell-Smith (red), The Oxford History of World Cinema, 

Oxford University Press, New York, 1996, s. 276. 
41 Bordwell & Thompson, s. 330-331. 
42 Ibid., s. 334. 
43 Ibid., s. 336-337. 
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3.2 Rick Altman 
Rick Altman skriver i Film/Genre att det inte kan tas för givet att filmgenre är samma sak som 

litterär genre. Han menar att man heller inte bör anta att filmgenreteori har en gemensam 

gräns till litterär genreteori, även om den till stor del härstammar från alster av litterära 

teoretiker.44 

 

Altman menar att i studier av genrer finns det varken ett unikt ämne eller en mall av liknande 

texter att utgå ifrån. Eftersom begreppet genre inte är närvarande på en viss plats under en viss 

tid kan det inte på ett adekvat sätt förstås via modeller som konst, litteratur teater eller film 

erbjuder. Altman anser att den äldsta klichén inom genrestudier är att en ensam text inte kan 

utgöra en genre. Mindre uppenbart, men dock lika viktigt, är faktumet att genrer aldrig byggs 

upp av enbart texter, hur många de än må vara.45 

 

Vidare skriver Altman att precis som alla andra kritiska konstruktioner skapas och bibehålls 

genrer genom återkommande användning av allmän terminologi46 och då inte bara som en del 

av igenkännbara mönster i allmän granskning utan även i annonser, affischer, etiketter, 

ikonografi, citat och andra intertextuella referenser. Ett fundamentalt problem inom 

genrestudier kommer från behovet av ett stabilt och lättidentifierat analysobjekt. Altman 

menar att genrekritiker har lånat en ontologi47, metodik och epistemologi48 utvecklad av konst- 

och litteraturkritiker som egentligen är till för andra studieobjekt och syften. Därför har 

begreppet genre reducerats till en samling texter eller textuella strukturer. Altman anser att 

man istället bör behandla genre som en komplex situation, en serie av sammanlänkade 

händelser som regelbundet repeteras enligt ett igenkännligt mönster. För att en genre ska 

kunna existera måste en stor mängd texter produceras, vitt distribueras, visas till en 

omfattande publik och mottas på ett enhetligt sätt. Traditionellt har genrekritik tenderat att 

behandla endast en viss aspekt av denna process som representativ för hela situationen. 

                                                             
44 Rick Altman, Film/Genre, BFI Publ., London, 1999, s. 12. 
45 Ibid., s. 83. 
46 Dels ett förråd av facktermer, dels läran om begrepp och termer och deras relationer. Utgångspunkten för 
terminologiarbete är en analys av begrepp och begreppssystem. Definitionen skall återspegla begreppets plats i 

begreppssystemet. http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/terminologi, Hämtat 2011-11-15. 
47 I modern mening läran om de begrepp eller kategorier som man behöver anta för att kunna ge en 

sammanhängande, motsägelsefri och uttömmande beskrivning och förklaring av (någon del av) verkligheten. Det 

system av antaganden om vad som finns resp. inte finns som förutsätts av varje enskild begreppsapparat, teori 

eller idésystem. http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/ontologi, Hämtat 2011-11-15. 
48 Kallas även kunskapsteori och är huvudgren av filosofin som studerar grundläggande frågor om framför allt 

kunskapens natur, objekt och källor, t.ex. Vad är kunskap? http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/kunskapsteori, 

Hämtat 2011-11-15. 

http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/terminologi
http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/ontologi
http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/kunskapsteori
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Altman understryker att ingen av dessa aspekter ensam utgör genren, istället finns genren 

någonstans i cirkulationen av mening som utgör hela processen.49 

 

Enligt Altman tillhör alla filmer en eller flera genrer men han understryker att det är en 

skillnad mellan filmgenre – som fokuserar på genrers beskrivande egenskaper som används 

vid distribution och klassifikationssyfte – och genrefilm vilket Altman menar är när 

genreidentifikation blir en formativ komponent i filmtittande.50 Han skriver att skapandet av 

en allmän benämning signalerar om början av en privilegierad period för en filmgenre som vi 

lyfter fram genom användandet av begreppet genrefilm. Altman menar att man tidigare alltför 

ofta har använt genrefilm ombytligt med den mer generella termen filmgenre. Altman 

beskriver genrefilm på följande sätt: 

 

Genre films are films produced after general  identification and consecration of a genre through 

substantification, during the limited period when shared textual material and structures lead 

audiences to interpret films not as separate entities but to generic expectations and against generic 

norms.51 
 

Altman skriver att Hollywood arbetar för att klassificera sina filmer till flera genrer för att på 

så vis dra fördel av det ökade intresset som denna strategi har på olika demografiska 

grupper.52 För att förstå hur genrer skapas, dess struktur och förändring formulerar Altman ett 

antal hypoteser om processen: 

 

1. Processen av genrekonstitution är inte begränsad till en livscykels eller genres första 

framträdande. 

2. Att ta en version av en genre som representant för genren som helhet är inte bara 

vanligt utan ses som ett normalt steg i omdefinieringen av en genre. 

3. Att skriva om filmhistoria är en av de grundläggande retoriska strategierna som följer 

omdefiniering av genrer. 

4. De flesta allmänna benämningar har tillräcklig auktoritet vilka de behåller för att utse 

nya genrer, även när de bara är delvis lämpliga. 

5. Alla grupper av filmer kan när som helst omdefinieras till en annan genre av samtida 

kritiker. 

6. Kritiker använder regelbundet funktionen som en genres livscykelform erbjuder vilken 

                                                             
49 Altman (1999), s. 84. 
50 Altman (1996), s. 277. 
51 Altman (1999), s. 53. 
52 Ibid., s. 57-59. 
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annars associeras med filmproduktion under omdefinieringsprocessen av en genre. 

7. Precis som genrer som utvecklas i studioledda livscykler, blir genrer skapade i 

kritikerinspirerade livscykler endast erkända genom att en hel industri imiterar och 

anammar dess kännetecken.53 

 

Att omdefiniera genrer är en av Hollywoods mest användbara retoriska resurser. Altman 

styrker sina ovanstående hypoteser om hur genrer skapas och omdefinieras genom att skriva 

att när Universal släppte Creature from the Black Lagoon (1954) hade monsterfilmer förvisats 

till att ses som b-produktioner. Science fiction var å andra sidan mycket populärt och 

Universal valde därför att genreklassificera Creature from the Black Lagoon som science 

fiction istället för som monsterfilm. Universal som sedan tidigare producerat en mängd 

skräckfilmer kunde på samma sätt omdefiniera dessa skräckfilmer till science fiction och på 

så sätt återutge sina gamla monsterfilmer med en ny genreklassifikation.54 Vi väljer att lyfta 

fram detta exempel då vi menar att Altman har en viktig poäng när han säger att en film kan 

klassificeras till flera olika genrer och även omdefinieras. Detta ser vi exempel på i dystopiska 

filmer som ofta tilldelas ett flertal genrer. Detta då dystopi för det första inte är en erkänd 

genre och vi anar att de även lockar en bredare publik i och med att de är kategoriserade till 

flera genrer vars konventioner åskådarna är medvetna om.  

 

3.2.1 Semantik och syntax  
Altman skriver att vi ibland hänvisar till allmän terminologi för att flera texter delar samma 

byggstenar (dessa semantiska element kan vara till exempel liknande ämnen, delade 

handlingar, nyckelscener, karaktärstyper eller igenkännbara klipp och ljud). Vid andra 

tillfällen erkänner vi allmänna samband då en grupp texter organiserar dessa byggstenar på ett 

likande sätt (dessa kallas syntaktiska aspekter och innebär exempelvis handlingsstruktur, 

karaktärers relation till varandra eller bild- och ljudmontage.) Att uppmärksamma textuell 

semantik producerar allmänna antaganden som har fördelen att de har stor tillämpbarhet, är 

lättigenkännliga och generellt enhetliga. Att studera genre via semantik har en viktig social 

funktion då semantiken tillhandahåller lätt delbara och genomgående passande vokabulär. På 

detta sätt behöver man inte se en hel film för att veta vilken genre den tillhör och man kan 

även räkna med att de flesta kommer dela ens slutsatser.55 

                                                             
53 Altman (1999), s. 77-82. 
54 Ibid., s. 78. 
55 Ibid., s. 89. 
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Altman lägger även fram den syntaktiska analysen och skriver att förespråkarna för den 

syntaktiska analysen menar att den semantiska analysen är alldeles för ytlig. De menar att 

semantiken endast erbjuder en stämpel, medan syntaktisk analys erbjuder en förståelse av 

textuella verk och därmed av den djupare strukturen som ligger till grund för de allmänna 

anknytningarna. Genom att framhäva en exklusiv huvudpart av texter som delar flera mönster 

kräver den syntaktiska analysen uppmärksamhet på mycket mer än individuella objekt eller 

bilder.56 Man vill alltså inte endast förklara och beskriva genren utan även förstå sambanden 

inom den.57 

 

Vidare skriver Altman att trots att kritiker inte alltid använt begreppen semantik och syntax 

har de under flera årtionden praktiserat någon version av dessa tillvägagångssätt, vanligtvis 

det ena eller det andra, då de har en outtalad rivalitet mellan sig. Underförstått är också att 

dessa två grupper anser att genre hittas antingen i semantiken eller i syntaxen. Altman menar 

att ett betydligt mer tillfredsställande resultat går att finna i hans alternativa hypotes: genom 

att regelbundet peka ut separata semantiska och syntaktiska likheter, får termen genre full 

kraft endast när semantiska och syntaktiska likheter är aktiva samtidigt. Med andra ord, 

istället för att se dessa två som alternativa tillvägagångssätt måste vi se semantik och syntax 

som samordnade. Altman anser att endast en samordnad semantisk/syntaktisk analys kan 

underlätta förståelsen för samspelet mellan de två.58 

 

För att demonstrera hur den semantisk/syntaktiska analysen är mest användbar tar Altman 

genren science fiction som exempel. Han skriver att science fiction genren till en början 

definierades av ett antal stabila semantiker och började med att låna syntaktiska relationer som 

tidigare etablerats av skräckgenren, bara för att på senare år röra sig mot de allt mer 

syntaktiska egenskaperna hos westernfilmen. Genom att upprätthålla samverkande 

beskrivningar enligt båda parametrarna kan vi därför undgå att klassificera filmer som 

exempelvis Star Wars (1977) till westerngenren, även om den delar vissa syntaktiska mönster 

med den. Alltså, genom att på allvar ta hänsyn till sambandet mellan semantik och syntax kan 

vi etablera en ny kontinuitet och relatera filmanalys till genreteori och genrehistoria.59 

 

                                                             
56 Altman (1999), s. 89. 
57 Ibid., s. 22. 
58 Ibid., s. 90. 
59 Ibid., s. 222. 
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Som vi nämnt tidigare är genrer inte fasta utan hela tiden under förändring och omdefiniering. 

Som vi har sett öppnar detta för alternativa läsningar av en film. Man kan därför anta att det 

oavsett vilken genre man studerar borde det finnas en hyfsat stor grupp av filmer att utgå 

ifrån. En av de grundläggande frågorna i studier av genrer är kanske: Var kommer genrer 

ifrån? Science fiction kan till exempel härledas till bland annat biblisk litteratur och pjäser 

från antiken. När en ny filmgenre uppstår, kan vi då verkligen säga att det är en ny genre 

baserad på egna konventioner eller är det en blandning av semantiska och syntaktiska 

egenskaper hos tidigare etablerade genrer som slagits samman och utvecklat en subgenre? 

Kanske är den nya genren egentligen bara en gammal genre under förändring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

4. Material och metod 
I detta avsnitt kommer vi att presentera och motivera den vetenskapliga metod som vi 

kommer att använda i vår analys samt redogöra för vilket material vi kommer att använda oss 

av. Vi kommer även att presentera hur vi har gått tillväga för att samla in materialet, vilket 

urval som gjorts, samt de problem som vi har stött på under arbetet. Förslag på andra 

tillvägagångssätt och analysmetoder kommer också att presenteras i detta avsnitt. 

 

4.1 Material och urval 
I denna uppsats har vi valt att vi analysera fem filmer som innehåller dystopiska inslag. För att 

kunna välja ut fem filmer var vi först tvungna att göra en lista på filmer som vi anser 

innehåller dystopiska inslag. Det är omöjligt för oss att se alla dessa filmer så denna lista är 

inte absolut, med vilket vi menar att vissa filmer kan innehålla mer dystopiska inslag än 

andra. Tanken är trots allt att kunna avgöra i vilken mån filmerna innehåller dystopiska inslag 

genom en genreanalys av fem av dessa filmer. Eftersom dystopi för tillfället inte räknas som 

en erkänd officiell genre har vi alltså valt filmer som vi anser innehåller dystopiska inslag. 

Observera att vi, som vi tidigare nämnt i avsnitt 1.3 Avgränsningar, enbart använder oss av 

amerikanska filmer (eller amerikanska samproduktioner) som producerats och distribuerats 

under åren 2000-2010. Vi vill också göra klart att det är en omöjlighet att ta med varenda film 

som gjorts under denna period (som kan innehålla dystopiska inslag) så vi vill därför betona 

att även denna lista är ett urval. Vi har tagit fram filmer med hjälp av google.se60, imdb.com 

och de filmer vi själva hört talas om, eller har sett. Med detta i åtanke satte vi samman och 

utgick från följande lista när vi valde ut filmer till vår analys: 

 

Artificial Intelligence: AI (2001) 

Planet of the Apes (2001) 

Equilibrium (2002) 

Minority Report (2002) 

Resident Evil (2002) 

Signs (2002) 

Terminator 3: Rise of the Machines (2003) 

The Day After Tomorrow (2004) 

I, Robot (2004) 

                                                             
60 Sökord: dystopiska filmer. 
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The Stepford Wives (2004) 

The Village (2004) 

AEon Flux (2005) 

The Island (2005) 

Serenity (2005) 

Sin City (2005) 

Syriana (2005) 

War of the Worlds (2005) 

Children of Men (2006) 

Ice Age: The Meltdown (2006) 

Idiocracy (2006) 

V for Vendetta (2006) 

I Am legend (2007) 

Cloverfield (2008) 

WALL-E (2008) 

2012 (2009) 

The Road (2009) 

Zombieland (2009) 

 

Av dessa filmer valde vi sedan ut fem stycken. Vi valde att bortse från att två av filmerna är 

producerade samma år när vi gjorde urvalet och koncentrerade oss istället på att försöka välja 

fem filmer från olika genrer. Det resulterade i att vi valde: The Day After Tomorrow, WALL-E 

(2008), War of the Worlds, The Road (2009) och Zombieland (2009). Anledningen till att vi 

valt just dessa filmer är att vi anser att alla innehåller dystopiska inslag men kan placeras 

inom olika genrer. Genreklassificeringen har vi hämtat från imdb.com. Eftersom filmerna 

kategoriserats till olika genrer redan innan vi påbörjat vår analys har vi har valt att endast 

använda imdb.com:s genreklassificering. Anledningen är att vi ansåg att det var bäst att utgå 

från enbart en källa för att få en enhetlig klassificering. Vi anser att fem filmer är tillräckligt 

för att besvara vårt syfte och frågeställningar. 

 

The Day After Tomorrow är regisserad av Roland Emmerich. Filmen kategoriseras som 

action, äventyr, drama, science fiction och thriller.61 WALL-E är en animerad film regisserad 

                                                             
61 http://www.imdb.com/title/tt0319262/, Hämtat 2011-11-10. 

http://www.imdb.com/title/tt0319262/
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av Andrew Stanton och en samproduktion mellan Pixar Animation Studios och Walt Disney 

Pictures. Den kategoriseras som animation, äventyr, familjefilm, romantik och science 

fiction.62 War of the Worlds är regisserad av Steven Spielberg och är en nyinspelning av 

Byron Haskins film med samma namn från 1953.63 Båda filmerna är baserade på Orson 

Welles nyhetssändning på radio från år 1938 som var en dramatisering av H.G. Wells science 

fictionroman The War of the Worlds. Welles spred panik genom att säga att jorden hade 

invaderats av marsianer.64 Spielbergs War of the Worlds kategoriseras som action, äventyr, 

drama, science fiction och thriller.65 The Road är regisserad av John Hillcoat och är baserad på 

Cormac McCarthys bok med samma namn från 2006.66 Filmen kategoriseras som äventyr, 

drama och thriller.67 Zombieland är regisserad av Ruben Fleischer och kategoriseras som 

action, äventyr, komedi och skräck.68 

 

The Day After Tomorrow och War of the Worlds uppfyller egentligen inte de krav vi satt upp 

på att filmerna ska komma från olika genrer. De är enligt imdb.com klassificerade till samma 

genrer. Vi valde att bortse från det i detta fall eftersom filmernas teman är helt olika. The Day 

After Tomorrow handlar om en människoorsakad miljökatastrof och i War of the Worlds är 

det utomjordingar som invaderar jorden.  

 

4.2 Metod  
Hemsidan imdb.com har som vi tidigare nämnt använts som inspiration vid valet av filmer. 

Under vårt arbete med teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning har vi i litterära källor 

även stött på exempel på dystopiska filmer som inspirerat oss till hur vi skulle lägga upp vårt 

arbete. Bland annat har John Sanders bok Studying disaster movies gett goda exempel på 

katastroffilmer och dess konventioner. Dessa beskrivs närmare i avsnitt 2.1 Katastroffilm. Vi 

kommer att göra en genreanalys av fem filmer hämtade från olika genrer för att se om dem, 

trots att de sedan tidigare är kategoriserade till olika genrer även kan tillhöra samma genre – 

dystopi. Vi kommer i vår analys att utgå från Rick Altmans semantisk/syntaktiska 

analysmetod. Vi kommer även att låna ett begrepp från neoformalismen: dominanten. Kristin 

Thompson skriver i Breaking the Glass Armour att dominanten är ett av de viktigaste 

                                                             
62 http://www.imdb.com/title/tt0910970/, Hämtat 2011-11-10. 
63 http://www.imdb.com/title/tt0046534/, Hämtat 2011-11-10. 
64 http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/orson-welles, Hämtat 2011-11-10. 
65 http://www.imdb.com/title/tt0407304/, Hämtat 2011-11-10. 
66 http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/cormac-mccarthy, Hämtat 2011-11-10. 
67 http://www.imdb.com/title/tt0898367/, Hämtat 2011-11-10. 
68 http://www.imdb.com/title/tt1156398/, Hämtat 2011-11-10. 

http://www.imdb.com/title/tt0910970/
http://www.imdb.com/title/tt0046534/
http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/orson-welles
http://www.imdb.com/title/tt0407304/
http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/cormac-mccarthy
http://www.imdb.com/title/tt0898367/
http://www.imdb.com/title/tt1156398/
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verktygen för filmkritiker. Hon beskriver dominanten på följande sätt:”The basic definition of 

the term is simple enough: the dominant is a formal principle that controls the work at every 

level, from the local to the global, foregrounding some devices and subordinating others.69 

Anledningen till att vi kommer att använda oss av detta begrepp trots att vi inte gör en 

neoformalistisk analys är för att vi anser att det är en bra utgångspunkt för att skapa förståelse 

för och ge en övergripande blick av en films struktur. Vi väljer att identifiera dominanten i 

filmerna först eftersom vi anser att detta kommer underlätta läsarens förståelse av analysens 

uppbyggnad. Vi menar att genom att börja med att identifiera dominanten skapas en röd tråd i 

analysen och vi kan med hjälp av dominanten motivera varför vi valt att studera just de 

semantiska och syntaktiska element vi presenterar. För att urskilja dominanten i filmerna 

kommer vi att göra en segmentering. En segmentering är en disposition av en film som bryter 

ner den i stora och små delar. Genom att göra en segmentering av en film får man möjlighet 

att uppmärksamma likheter och skillnader hos delarna i filmen samt att markera den 

övergripande formella progressionen.70 Segmenteringen av filmerna presenteras i bilagor 

längst bak i arbetet. 

 

Efter att ha identifierat dominanten kommer vi att göra en enskild analys av varje film. I dessa 

kommer vi ta ut de semantiska och syntaktiska element som vi anser stödjer dominanten. Vi 

kommer att använda oss av Altmans semantisk/syntaktiska analysmetod som vi presenterat i 

avsnitt 3.2.1 Semantik och syntax. Detta då vi håller med hans slutsats om att en semantisk 

analys inte är tillräcklig för att förstå sambanden inom genrer. Genom att identifiera 

semantiska och syntaktiska egenskaper hos filmerna hoppas vi finna likheter och skillnader i 

de olika filmerna som kan härledas till dystopi. Vi tror att genom att identifiera de semantiska 

elementen i filmerna och sedan undersöka hur de är organiserade kan vi få fram filmernas 

syntaktiska egenskaper. På detta sätt hoppas vi kunna skapa ett sammanhang där filmerna kan 

klassificeras till samma genre. 

 

Rick Altmans bok Film/Genre är publicerad 1999 men Altmans ovanstående syn på semantik 

och syntax är från början utvecklad i hans text A semantic/syntactic approach to film genre 

som första gången publicerades i Cinema Journal 23, no. 3 1984, vilken finns med som ett 

appendix i Film/Genre. Efter att ha beskrivit den semantisk/syntaktiska analysen som vi 

                                                             
69 Kristin Thompson, Breaking the Glass Armor: Neoformalist Film Analysis, Princeton University Press, 

Princeton, N.J., 1988, s. 89. 
70 Bordwell & Thompson, s. 72. 
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beskrivit den i avsnitt 3.2.1 Semantik och syntax föreslår Altman istället en 

semantisk/syntaktisk/pragmatisk analysmetod för att få en bredare teoretisk och historisk 

förståelse. Han skriver också att trots att semantisk/syntaktisk terminologi kan vara användbar 

när det kommer till att beskriva effekterna av allmänna diskurser är den inte tillräcklig för att 

avslöja eller förklara dem. Därför föreslår Altman en semantisk/syntaktisk/pragmatisk 

analysmetod.71 Han menar att pragmatisk analys ibland lyckas avslöja de meningsskapande 

institutioner som får mening att verka uppstå direkt från semantik eller syntax.72 Vi har i vår 

uppsats valt att inte diskutera filmernas diskurser och väljer därför att inte gå närmare in på 

Altmans syn på pragmatisk analys. Vi anser dock att den är viktig att nämna för att göra 

läsaren medveten om att Altman presenterar alternativa läsningar av filmer och dess genrer. 

 

Eftersom dystopi är ett relativt förekommande tema i fiktiva filmer hade vår analys kunnat 

genomföras via andra tillvägagångssätt än genom en genreanalys. Förslagsvis hade man 

kunnat göra en diskursanalys av ett antal filmer med dystopiska inslag för att se om filmerna 

på något sätt speglar rådande diskurser och sociala värderingar i samhället. Kan dystopiska 

filmer till exempel vara ett uttryck för oro om ett framtida tredje världskrig eller en 

världsekonomisk krasch? Man hade även kunnat genomföra en historisk analys och på så sätt 

försöka utreda om till exempel teknologiska eller ekonomiska förutsättningar har påverkat 

under vilka tidsperioder som dystopiska filmer varit särskilt förekommande. Ett annat 

alternativ hade varit att göra en semiotisk analys och titta på vilka tecken i filmerna som 

uppmanar åskådaren att själv agera för att till exempel minska miljöföroreningar. Vi anser 

dock att en genreanalys där fokus ligger på filmerna är den mest användbara i vårt arbete då vi 

vill urskilja dystopiska teman och element i filmerna och påvisa att de kan ta sig uttryck på 

olika sätt i olika genrer.  

 

4.3 Metodproblem  
De problem som vi stött på är att det är svårt att begränsa studien till enbart genre trots att vi 

anser att denna metod är mest effektiv för att uppnå vårt syfte. Begreppet dystopi är även svårt 

att klargöra. Det är komplicerat att förstå vad dystopi är utan att blanda in 

samhällskonstruktioner och sociala frågor. Vi har märkt att när man studerar dystopi är det 

väldigt lätt att komma in på diskurser eller fastna inom science fiction genren. Vi har därför 

försökt klargöra vad begreppet dystopi betyder för att läsaren ska kunna förstå och relatera det 

                                                             
71 Altman (1999), s. 207-208. 
72 Ibid., s. 211. 
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i förhållande till genre.  

 

Ett av de mest uppenbara problemen som vi nämnt i avsnitt 3. Teoretiska utgångspunkter har 

varit att definiera genre. Eftersom genrer kan klassificeras utifrån olika metoder och har flera 

olika funktioner är det svårt att begränsa sig till att enbart titta på hur genrers igenkännande 

mönster ser ut. Det är lätt hänt att man glider ifrån att studera enbart filmerna och kommer in 

på åskådarens känslor eller genrers funktion i filmskaparprocessen. Alternativa läsningar av 

genrer har alltså varit svåra att undgå.  

 

Eftersom det finns extremt många subgenrer är det svårt att avgöra till vilka genrer de filmer 

vi nämner i vårt urval tillhör. Av tidsbrist har vi inte kunnat se alla filmer vi nämner i urvalet 

för en närmare genreklassifikation och vi är medvetna om att det är möjligt att vi kan ha 

missat någon film, dels på grund av problemet med genreklassifikation, men också på grund 

av att det totala antalet filmer med dystopiska inslag som producerats under perioden 2000-

2010 är stort.  
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5. Analys 

I följande avsnitt följer en semantisk/syntaktisk genreanalys av filmerna The Day After 

Tomorrow, War of the Worlds, WALL-E, The Road och Zombieland. Analyserna kommer att 

utgå från respektive films dominant som vi kommer att styrka genom att presentera filmernas 

semantiska och syntaktiska egenskaper samt gemensamma objekt och iscensättningar som 

filmerna delar. Vi kommer att avsluta varje analys med att beskriva en semantisk nyckelscen 

som vi anser styrker dominanten för respektive film. 

 

5.1 The Day After Tomorrow 
The Day After Tomorrow utspelar sig i nutid och handlar om en klimatolog73 vid namn Jack 

[Dennis Quaid] som upptäcker att världen är på väg mot en ny istid på grund av att polerna 

smälter. Efter att en rad märkliga naturfenomen drabbat världen, försöker Jack att analysera 

hur lång tid mänskligheten har på sig innan istiden drabbar världen. Han försöker också 

informera USA:s regering om det annalkande hotet, men ingen tar honom på allvar förrän det 

är försent. Samtidigt är Jacks son Sam [Jake Gyllenhaal] fast i New York och Jack måste finna 

ett sätt att försöka nå sin son och rädda honom. 

                                                                                                                                              

Dominanten i filmen är det annalkande hotet av global uppvärmning och mänsklighetens 

hjälplöshet gentemot naturens krafter. Detta kom vi fram till genom att identifiera ett antal 

semantiska och syntaktiska egenskaper filmen har. De egenskaper som styrker dominanten i 

filmen är: karaktärstyperna och deras relation till varandra, ljus- och färgsättning samt platsen 

som filmen utspelar sig på. Vi kommer nedan att utförligt gå igenom alla dessa element för att 

visa dess betydelse för filmens dominant och genre.  

 

Det första semantiska elementet i filmen är karaktärerna. Filmen drivs av huvudkaraktären 

Jack. Han ser manlig ut eftersom han är lång och ser ut att vara relativt muskulös. Han 

presenteras redan i filmens inledning som en hjälte, då han räddar sitt teams utrustning undan 

en spricka i isen som hotar att förstöra den. Denna sekvens visar Jacks passion för sitt jobb 

som klimatolog. I sekvensen hoppar Jack över sprickan i isen för att rädda utrustningen och 

det är detta som låter åskådaren förstå att han är i god fysik, vilket inger en känsla av trygghet. 

Tidigt i filmen förstår vi också att Jack är en inflytelserik person. Detta förstår vi genom att 

                                                             
73 Klimatologi är läran om klimatet och dess orsaker och fenomen. 

http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/klimatologi, Hämtat 2011-11-17. 

http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/klimatologi
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han håller ett tal inför världens ledare på en konferens om global uppvärmning. Jacks karaktär 

kan här jämföras med en auktoritär politiker som till exempel Al Gore och hans beskrivning 

av global uppvärmning i dokumentären An Inconvenient Truth. 

 

All denna information om huvudkaraktären gör att Jack blir en karaktär som vi åskådare tidigt 

i filmen förlitar oss och skapar förväntningar på. Denna information lägger också upp 

förutsättningarna för resten av filmen. Om Jack enbart hade erhållit vissa av dessa semantiska 

egenskaper hade vi kanske inte förstått att han är en hjälte. Genom den syntaktiska 

organisationen av Jacks egenskaper, till exempel att han både är en kunnig klimatolog och att 

han är beredd att offra sitt liv för sitt arbete, förstår vi att han är en hjälte. Jacks egenskaper 

har även baksidor som speglas i familjelivet då han till exempel vid ett tillfälle i filmen 

glömmer att hämta Sam för att skjutsa honom till flygplatsen. Jack framställs som en far som 

har varit så engagerad i sitt jobb att han har gått miste om att engagera sig i sin familj. 

 

Sam är Jacks son och är i 20-årsåldern. Sam beskrivs som smart då han deltar i en akademisk 

tävling i New York. Sam är kär i Laura [Emmy Rossum] som också deltar i tävlingen. När 

katastroferna drabbar New York blir Sam och hans vänner tvingade att söka skydd i 

statsbiblioteket. Här tar Sam på sig ledarrollen och försöker rädda de andra människorna i 

biblioteket.  Dessa semantiska egenskaper gör att vi ser likheter mellan honom och Jack. Att 

Sam erhåller dessa egenskaper gör att vi på samma sätt som organisationen av Jacks 

egenskaper förstår att även han är en stark karaktär.  

 

Till följd av Jacks svagheter i familjelivet har han och Sam har en spänd relation. Detta förstår 

vi då Sam irriterar sig på Jack och de ofta är oense. Det är genom den syntaktiska 

beskrivningen av deras relation vi som åskådare förstår att de måste försonas innan det är 

försent. Relationen är intressant därför att den skapar en spänning i filmen. Handlingen 

bygger på att Jack ska rädda Sam från de annalkande naturkatastroferna och den spända 

relationen dem emellan gör att det blir extra viktigt att Jack lyckas. Varken Jack eller Sam kan 

påverka det annalkande hotet av naturkatastroferna och de är egentligen hjälplösa mot 

naturens krafter. Eftersom de båda erhåller framstående semantiska egenskaper som andra 

karaktärer saknar så upplevs de ändå som hjältar då de ändå kan rädda en liten grupp av 

människor och lyckas överleva katastroferna. 

 

Jack framställs alltså som en hjälte på två sätt, dels för att han vill motverka en ny istid och 



34 
 

för att han tar på sig uppdraget att rädda Sam och hans vänner i New York. Sam är den 

karaktär som motiverar Jacks handlingar men i förhållande till Jacks roll som driver 

narrationen framåt är han mindre betydelsefull för filmens berättarstruktur. Genom att lära 

känna karaktärerna och genom att bevittna deras utsatthet ser vi ett tydligt exempel på filmens 

dominant och vi förstår hur försvarslösa de är mot naturens krafter. Gruppen av människor i 

biblioteket är av betydelse eftersom det är med dem som åskådaren kan identifiera sig. Även 

familjerelationen mellan Jack och Sam är något många på något sätt kan relatera till. I och 

med att vi får en personlig bild av karaktärerna känner vi också mer sympati för dem. 

 

Det andra semantiska elementet som är utmärkande i The Day After Tomorrow är filmens ljus- 

och färgsättning. Det semantiska i detta fall är hur miljökatastroferna ser ut, alltså 

igenkännbara egenskaper som regn, blixtar, starka vindar och filmens mörka färgskala. Det 

syntaktiska är hur dessa egenskaper iscensätts. Filmen genomsyras av en blå/grå ton och det är 

ytterst sällan karaktärer eller rum lyses upp. Ett genomgående motiv i filmen är att blixtar 

används som ljussättning och det är också när detta motiv dyker upp som vi kan ana en 

annalkande katastrof. Himlen är i dessa sekvenser mörk och vi hör åskan mullra i bakgrunden. 

Det finns flera exempel som illustrerar detta. Ett exempel är när vi får se en man gå ut i 

morgonrock för att hämta tidningen. Åskan mullrar och himlen lyses upp av blixtar. Vi kan 

ana att ett oväder snart kommer att bryta ut och i nästa scen får vi se hur en tornadovarning 

utlysts i Los Angeles. En översiktsbild av staden visar hur ett flertal tornados uppstått och nu 

håller på att ödelägga staden. Samma sak illustreras under Sams vistelse i New York. Sam och 

hans vänner befinner sig på väg in i en hiss när strömmen går och de tvingas ta trapporna. När 

de befinner sig i trapphuset är det enda som lyser upp trapphuset blixtarna från gatan. Regnet 

öser ner och bristen på ljussättning bidrar till att filmen upplevs som mörk och vi kan ana att 

en katastrof är nära. Vi får strax därefter se hur en tsunamivåg väller in över Manhattan och 

översköljer Frihetsgudinnan. Himlen är mörkt blå/svart och lyses upp av kraftiga blixtar 

samtidigt som vi i en översiktsbild ser vattnet dra in över New York och förstöra allt i sin väg. 

Iscensättningen av miljökatastroferna och filmens mörka färgskala illustrerar dominanten 

både genom att förbereda åskådaren inför de annalkande katastroferna och för att visa hur 

hjälplösa människorna är när katastroferna inträffar.  

 

Det är endast i ett fåtal scener i filmen som solen skiner. Första gången är i inledningsscenen 

när Jack och hans team befinner sig på forskningsstationen på Antarktis. Solen skiner och 

snön lyser upp bilden. Känslan som skapas kan liknas lugnet före stormen. Andra gången 
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solen skiner är när Jack och hans kollega Jason [Dash Mihok] lyckats ta sig fram till New 

York. Solen skiner och himlen är nu ljusblå vilket skapar en stark kontrast till hur mörk 

resterande delar av filmen sett ut. De ljusa färgerna inger en känsla av hopp och att de lyckats 

med sitt uppdrag. De tyder även på att den värsta stormen dragit förbi och inger känslan av en 

vanlig dag där vädret är på väg att bli bättre. Kombinationen av de ljusa färgernas semantiska 

och syntaktiska egenskaper representerar lugn och en känsla av normalitet. 

 

Det tredje semantiska elementet som är av betydelse för filmens dominant är platsen filmen 

utspelar sig på. The Day After Tomorrow utspelar sig till största del i USA och det finns där ett 

flertal landmärken som under filmens gång förstörs. Vi får se glimtar av andra platser i andra 

länder men det vi ser är endast en indikation om vad som kommer att hända i USA. Vi får i en 

sekvens till exempel se förödelsen av katastrofen i Tokyo. I denna sekvens faller stora isblock 

från himlen och träffar byggnader, bilar och människor. Den första stad som drabbas av 

naturkatastrofer i USA är Los Angeles där Hollywoodskylten är ett av de första landmärkena 

som förstörs. Los Angeles ödeläggs sedan av ett flertal tornados. Vita huset avbildas i tre 

sekvenser, i den första sekvensen är det grått utomhus och det ligger löv på marken och det 

ser ut som en vanlig grå höstdag. I den andra sekvensen är himlen svart och toppen av Vita 

huset syns knappt i stormen. Det lyses upp av endast ett ensamt fönster och de blixtar som 

lyser upp himlen. I tredje sekvensen är Vita huset helt täckt av snö och det går knappt att 

urskilja att det är Vita huset vi beskådar. Genom att ta hänsyn till det syntaktiska 

händelseförloppet där USA:s landmärken successivt förstörs införlivas en känsla hos oss av 

att USA snabbt försvagas, vilket visar på människornas maktlöshet gentemot naturen. 

 

Nästa semantiska landmärke som är utmärkande för att skildra hur USA hotas av förgörelse är 

Frihetsgudinnan som även den avbildas i tre sekvenser. I den första sekvensen ser vi en 

översiktsbild av Frihetsgudinnan som översköljs av en tsunamivåg som sedan drar vidare in 

över Manhattan. I den andra sekvensen lägger sig ett istäcke över henne som sedan sprider sig 

vidare in över staden och även lägger sig över The Emipre State Buildning som då rasar i 

marken. I den tredje sekvensen lyser solen och vi ser hur Frihetsgudinnan är halvt täckt av snö 

men hennes överkropp reser sig ändå över snön. Genom att filmmakarna successivt försvagar 

platsen som filmen utspelar sig på så byggs det upp en spänning inför det annalkande hotet av 

miljökatastroferna. På detta sätt illustreras dominanten. 

 

Avslutningsvis vill presentera en semantisk nyckelscen som inger känslan av att det finns ett 
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moraliskt budskap som vi kan lära oss av. Vi kommer nedan kort att redogöra för denna scen: 

 

USA:s president håller ett tal till nationen från Mexiko och han säger följande: 

These past few weeks have left us all with profound sense of humility in the face of nature‟s 

destructive power. For years, we operated under the belief that we could continue consuming our 
planet‟s natural resources without consequence. We were wrong. […] Not only Americans but 

people all around the globe are now guests in the nations we once called The Third World. In our 

time of need they have taken us in and sheltered us. […]  

 

Samtidigt som han talar visas bilder på omfattningen av förödelsen världen över. Denna scen 

är en tydlig indikation på att naturkatastroferna trots dess förödelse ändå kan lära människorna 

i filmen att de i framtiden inte kan utnyttja jordens resurser som de tidigare gjort. Scenen ger 

också åskådaren samma indikation och är en påminnelse om vår påverkan på miljön.  

 

5.2 WALL-E 
WALL-E är en animerad post-apokalyptisk film som handlar om roboten WALL-E [Ben 

Burtt] vars jobb är att rensa jorden från sopor. Människorna har tvingats lämnat jorden 

eftersom den täckts av höga sopberg och avgaser vilket har eliminerat all växtlighet. De har 

flyttat ut till ett rymdskepp i väntan på att robotar ska rengöra jorden. WALL-E är numer den 

enda fungerande roboten som finns kvar och han spenderar sina dagar med att samla ihop 

sopor. En dag anländer en ny robot till jorden i ett rymdskepp och WALL-E blir kär i denna 

robot som heter EVE [Elissa Knight]. Detta resulterar i att han följer efter henne när hon åker 

tillbaka till moderskeppet där alla människor befinner sig.  

 

Dominanten i WALL-E är jordens undergång till följd av en alltmer utvecklad teknologi. Vi 

kommer att styrka dominanten genom att identifiera ett antal semantiska och syntaktiska 

element som går att finna i filmen. De element vi kommer att beskriva är: ljudet, platserna 

filmen utspelar sig på samt huvudkaraktären WALL-E.  

 

Det viktigaste syntaktiska elementet i filmen är ljudets sammansättning. Vi vill betona att när 

vi beskriver detta element handlar det inte om att göra en ljudanalys där vi beskriver 

ljudspåren i filmen. Det handlar snarare om hur ljudet (eller avsaknaden av det) gör att vi kan 

identifiera karaktärers egenskaper, associera ljud med verkligheten och andra filmer samt hur 

ljudet styrker dominanten. Eftersom WALL-E är den enda roboten i funktion och det inte 
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finns några människor kvar på jorden existerar knappt någon dialog. De enda diegetiska74 ljud 

som hörs i den första delen av filmen, som utspelar sig på jorden, är musik från WALL-Es 

radio och tv, prat från rostiga digitala reklamskärmar samt de ljud som WALL-E och hans 

enda vän (som är en kackerlacka) gör ifrån sig. Även efter att EVE har anlänt till jorden förs 

ingen dialog. WALL-E kan bara säga hennes namn och det enda som hörs från EVE är 

typiska robotljud. De icke-diegetiska75 ljud som hörs i filmen består inledningsvis av vad man 

kan ana är en sång från en klassisk Hollywoodmusikal. En stor del av det resterande icke-

diegetiska ljudet i den första delen av filmen är dramatiskt och upplevs som en aning hotfullt.  

De semantiska ljuden är till exempel de ljud som vi associerar med robotar, alltså robotiska 

ljudeffekter. Ett annat exempel är pratet från reklamskärmarna vilket vi kan känna igen och 

koppla till verkligheten och riktig reklam. Dessa är alltså ljud som vi känner igen och kan 

associera till andra filmer eller liknande situationer. Ljudets syntaktiska egenskaper kan 

urskiljas genom hur de semantiska ljuden vi beskrivit är organiserade. Ljudmontaget i första 

delen av WALL-E, som i detta fall till stor del bygger på utelämnandet av dialog, visar på hur 

öde jorden är. Att det enda som finns kvar är sopor, en robot och en kackerlacka tyder på att 

det är människan som har förstört jorden. Detta styrks av reklamskärmarna som meddelar att 

människorna flyttat ut till rymden i väntan på att robotarna ska städa upp planeten. Vi 

kommer nedan ge ett exempel på hur de semantiska och syntaktiska ljuden samverkar i 

filmen. 

 

I inledningsscenen ser vi i en översiktsbild WALL-E som åker genom ett landskap av sopor. 

Kameran zoomar sedan in på WALL-E och hans vän kackerlackan och vi hör hur de för en 

sorts dialog. WALL-E ger ifrån sig typiska robotljud som pip och det skramlar när han åker 

över marken. Kackerlackan ger ifrån sig ett knäppande ljud som vi associerar till insekter. De 

åker vidare förbi ett antal reklamskärmar som berättar om hur människorna kan spendera sin 

tid i rymden och samtidigt spelas en dyster musik i bakgrunden. Alla dessa semantiska ljud 

och dess syntaktiska kombination bidrar till de associationer vi redogjort för i förra stycket. 

Denna scen är också ett exempel på avsaknaden av dialog och hur kombinationen av olika 

sorters igenkännbara ljud tillsammans kan berätta en historia. Genom att utelämna en 

                                                             
74 Diegetiskt ljud är ljud som har sin källa i filmens fiktiva värld. Exempel på diegetiska ljud är konversationer 

mellan karaktärer, ljud från objekt i berättelsen och musik som kommer från instrument som spelas i filmens 

fiktiva värld. Bordwell & Thompson, s. 284. 
75 Icke-diegetiskt ljud kommer från en källa utanför den fiktiva berättelsen. Det vanligaste icke-diegetiska ljudet 

är pålagd musik vars syfte är att öka filmens action. Ett annat exempel på icke-diegetiskt ljud är en berättarröst 

vilken är kroppslös och ger oss information som inte kommer från karaktärerna i filmen. Bordwell & Thompson, 

s. 284. 
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mänsklig dialog ger det åskådaren en känsla av att det är en övergiven plats som WALL-E 

befinner sig på. Ljudets betydelse i filmen blir således att skapa en bild av isolation och 

ensamhet. Detta kan härledas till dominanten eftersom den enda levande varelsen på jorden 

(med undantag för kackerlackan) är en robot, vars uppgift är att städa upp i röran som 

människan har skapat på jorden.  

 

Ljudet i den andra delen av filmen skiljer sig till stor del från den första delen. WALL-E 

befinner sig nu ombord på människornas moderrymdskepp Axiom. Axiom är fyllt av robotar i 

olika former och storlekar vars primära funktioner är densamma: att serva människorna 

ombord på skeppet. Människorna kommunicerar med varandra digitalt via dataskärmar i en 

virtuell verklighet och är helt omedvetna om vad som händer i det verkliga livet. Ljudets 

funktion i filmens andra del är att illustrera hur teknologin som människan själv uppfunnit 

tagit över och förvisat människor till att vara helt passiva i sitt agerande. Många av robotarna 

kan prata och upplevs därför som intelligenta medan människornas dialoger handlar om att 

vad de kan göra i den virtuella världen där allting är väldigt ytligt. Vi kommer att illustrera 

detta med ett exempel: 

 

Rydskeppet Axiom styrs av en autopilot som heter AUTO. AUTO kan prata och är tillräckligt 

intelligent för att förhindra kaptenen [Jeff Garlin] att vända om skeppet och återvända till 

jorden. Det diegetiska ljud som hörs är AUTO och kaptenen som brottas och skriker åt 

varandra. När kaptenen reser sig upp från golvet efter att ha brottats med AUTO är det icke-

diegetiska ljudet som vi hör det klassiska stycket ”Also Sprach Zarathustra”. Detta illustrerar 

robotarnas kontroll över människorna. Musikstycket ger en dramatisk känsla och detta skapar 

associationer till andra filmer, som till exempel 2001: A Space Odyssey. Den här scenen är ett 

exempel på att ljudet är betydligt mer närvarande i den andra delen av filmen. Med det menar 

vi att flera ljud hörs samtidigt och det är kombinationen diegetiskt och icke-diegetiskt ljud 

som är scenens syntaktiska egenskaper. 

 

Det andra semantiska elementet i WALL-E är platserna filmen utspelar sig på. Den första 

delen av filmen utspelar sig på jorden. Jorden är som vi tidigare nämnt täckt av sopor och 

människorna har lämnat över ansvaret att städa upp planeten till robotarna. Soporna har 

komprimerats och byggts till att likna höga byggnader. Det finns ingen växtlighet och luften 

är täckt av en grynig dimma som för tankarna till avgaser och föroreningar. Färgskalan är 

brun vilket förstärker denna bild. Med undantag från WALL-Es vän kackerlackan finns inga 
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levande varelser och planeten känns öde och enslig. Byggnaderna av sopor gör att staden ser 

tom och spöklik ut. När WALL-E åker genom staden passerar han flera robotar som är ur 

funktion vilket ger bilden av att det är en farlig plats där inte ens robotar kan överleva. Detta 

illustrerar hur människorna övergivit en förorenad plats som de själva har skapat och lämnat 

det upp till robotarna att rensa upp efter dem medan de temporärt söker skydd i rymden. Vi 

kan anta att det är människorna som både orsakat situationen samt genom deras teknologiska 

utveckling möjliggjort att de kunnat fly från jorden i väntan på uppröjning.  

 

Den andra platsen filmen utspelar sig på är i rymden på rymdskeppet Axiom. Ombord på 

skeppet lever människorna i en virtuell värld. De sitter i flygande stolar som de styr via den 

digitala skärm som är placerad framför dem. Människorna är överviktiga och lever på 

flytande föda. De kan inte röra sig på egen hand utan assisteras av robotar om de skulle ramla 

av stolen eller få problem med den. Alla människor har likadana kläder som är i samma färg 

och som de kan ändra färg på genom en knapp på stolen. Det finns robotar på rymdskeppet 

som tillmötesgår människornas behov och utbildar dem enbart om livet på Axiom. Alla 

robotar har olika arbetsuppgifter, olika färger och former och vissa kan prata. Miljön på 

skeppet domineras av reklamskyltar, genomfartsleder och lastutrymmen. Det finns ett stort 

soprum där soporna komprimeras och kastas ut i rymden. Alla dessa funktioner styrs av 

robotar och människorna verkar ha tappat kontrollen över verkligheten utanför den digitala 

världen. Axiom är byggt att efterlikna ett stort hotellområde där det finns en öppen yta med en 

pool. Där finns också parasoller som människorna får tillgång till genom olika 

knapptryckningar på sina stolar. Taket liknar en blå himmel och påminner om en solig dag 

utomhus. Poolen är helt outnyttjad då människorna inte är medvetna om att den finns. Axiom 

är inte designat så som vi är vana att se ett rymdskepp på film, utan ser snarare ut som en 

lyxkryssning. Vi har här ett bra exempel på filmens semantiska och syntaktiska egenskaper. 

Vi har det semantiska vilket är platsen rymden. Det syntaktiska är hur Axiom är konstruerat 

vilket vi associerar med en lyxkryssning. Genom att ta hänsyn till både det semantiska och 

syntaktiska förstår vi att människorna befinner sig i rymden på ett rymdskepp och inte på en 

lyxkryssning. 

 

Det tredje betydelsefulla semantiska elementet är huvudkaraktären i filmen. Vi väljer att 

fokusera på WALL-E och det han representerar. Han är en robot designad för att komprimera 

sopor vilket vi får reda på när vi ser honom göra just det. WALL-E är nyckeln till den fiktiva 

värld vi får uppleva av flera anledningar. Till att börja med är han ett resultat av en teknologi 
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människan utvecklat och förlitat sig på. Vi ser detta på flera sätt i filmen, dels då vi ser att 

WALL-E åker förbi ett flertal robotar som är ur funktion. Det märks också i den andra delen 

av filmen när WALL-E befinner sig på rymdskeppet där teknologin spårat ur och tagit 

kontroll över människorna som blivit slavar under sin egen uppfinning. WALL-Es centrala 

roll i filmen är att påminna åskådaren om att jordens resurser är begränsade oavsett vilken 

teknologi vi utvecklar för att lösa våra problem.  

Genom att iscensätta första delen av filmen på jorden kan åskådaren associera den fiktiva 

världen till vår verkliga värld. Via WALL-E skapas ett känslomässigt band och åskådaren 

sympatiserar med honom som måste ta hand om andras problem. WALL-E är en påminnelse 

till åskådaren om att det inte fungerar att arbeta runt ett problem utan att man måste gå till 

problemets kärna. I filmen ser vi hur WALL-E har samlat sopor i 700 år men att jorden är 

fortfarande täckt av sopberg. Att komprimera soporna och bygga hus av dem är alltså inte en 

hållbar lösning. WALL-E är även den som leder oss till människorna i rymden. Genom 

honom får vi tillgång till båda världarna. På rymdskeppet ser vi än en gång hur människorna 

förlitat sig på sina uppfinningar och själva inte anstränger sig för att lösa problemet med 

soporna. Vi får i en sekvens se hur alla sopor som samlas på skeppet hamnar i ett soprum, 

komprimeras (av en stor soprobot) och kastas ut i rymden. WALL-E är en robot vilket gör 

honom till ett semantiskt element och det är hans kombinerade handlingar som är det 

syntaktiska och skapar förståelse för filmens organisation hos åskådaren.  

 

Avslutningsvis vill vi beskriva en semantisk nyckelscen som lämnar åskådaren med ett 

moraliskt budskap och styrker dominanten. I scenen har människorna anlänt till jorden och 

kaptenen har precis planterat en planta och ett barn häller vatten över den. Han säger:  

 
This is called farming! You kids are gonna grow all kinds of plants. Vegetable plants, pizza 

plants… Hahahaha! It‟s good to be home!  
 

Scenen illustrerar hur okunniga människorna blivit om sitt eget ursprung under tiden de 

spenderat i rymden. Eftersom de har förlitat sig på att robotarna ska lösa deras problem 

har de glömt bort hur man lever på jorden. Det moraliska budskapet i denna scen är att 

påminna åskådaren om att jordens resurser inte är obegränsade och att vi måste ta hand 

om vår miljö.   
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5.3 War of the Worlds 
War of the Worlds utspelar sig i USA och handlar om Ray Ferrier [Tom Cruise] och hans två 

barn Rachel [Dakota Fanning] och Robbie [Justin Chatwin]. Under en helg som barnen ska 

spendera med Ray invaderas jorden av utomjordingar. Ray och barnen tvingas lämna New 

Jersey där de bor i ett försök att ta sig till Boston där mamman Mary Ann [Miranda Otto] 

förväntas befinna sig. På vägen möts de av utomjordingar som försöker utrota människorasen 

och människor som flyr i panik undan attackerna.  

 

Dominanten i War of the Worlds är införlivandet av realism i kaoset som uppstår vid en fiktiv 

apokalyps. De semantiska och syntaktiska element vi kommer att beskriva för att styrka 

dominanten är karaktärerna, de motiv som är utmärkande i införlivandet av realismen samt 

ljus- och färgsättningen.  

Bordwell och Thompsons skriver att begreppet realism är problematiskt därför att dess 

definition varierar beroende på vem som använder begreppet, i vilken kultur och vid vilken 

tidpunkt det används. Som exempel beskriver de en sekvens ur The Cabinet of Dr. Caligari 

(1920). I filmen avbildas ett hustak som inte stämmer överens med hur vi föreställer oss ett 

verkligt hustak, men eftersom scenen utspelar sig i fantasin hos en galning bör avbildningen 

av taket ändå inte ses som orealistisk.76 Realismen i War of the Worlds uttrycks på ett liknande 

sätt. Sannolikheten att utomjordingar skulle invadera jorden i ett försök att förgöra 

mänskligheten är inte realistiskt. Men eftersom vi vet att händelsen utspelar sig i en fiktiv 

värld kan vi ändå uppleva filmens mise-en-scène som realistisk. När vi skriver att om realism 

i denna analys syftar vi alltså inte på att händelserna är verklighetstrogna utan hur den fiktiva 

världens iscensättning (vilken vi är medveten om att den är just fiktiv) upplevs som realistisk i 

förhållande till vår verkliga värld. 

 

Det första semantiska elementet som är av betydelse i filmen är karaktärerna. Den viktigaste 

karaktären i filmen är Ray och hans relation till sina barn. Ray är en skild hamnarbetare och 

bor själv i ett radhus. Vi förstår tidigt i filmen att Ray lever ett ungkarlsliv och bryr sig mest 

om sig själv. Han har en spänd relation till sina barn vilket vi förstår när barnen ska spendera 

en helg hos honom. Till exempel har Ray inte någon mat hemma utan säger åt dottern Rachel 

att beställa hämtmat medan han själv går och lägger sig för att sova. Sonen Robbie hälsar inte 

                                                             
76 Bordwell och Thompson s. 119. 
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på Ray när barnen kommer och hälsar på. Robbie kallar heller inte Ray för pappa, vilket kan 

ses som ett tecken på deras spända relation. Ray upplevs inte som en hjälte i filmen utan det är 

snarare hans misslyckanden som sätts i centrum, vilket återigen belyses via den spända 

relationen han har till sina barn. Att han inte framställs som en hjälte gör att man som 

åskådare kan identifiera sig med honom och hans relation till sina barn uppfattas som en 

realistisk skildring av en sprucken relation orsakad av en skilsmässa. Som åskådare kan man 

identifiera sig med familjerelationerna i filmen vilket ökar känslan av realism. Rachel lider av 

klaustrofobi och är genom hela filmen panikslagen, skriker, eller är på gränsen till att skrika. 

Hennes beteende kan ses som en realistisk skildring av hur ett barn skulle reagera i en 

skrämmande situation. Rachel låter sig enbart tröstas av Robbie vilket är ytterligare ett 

exempel på barnens spända relation till Ray. Robbie framställs som en upprorisk tonåring och 

ignorerar allt Ray säger och ber honom göra.  

 

Inga andra karaktärer i filmen upplevs som viktiga för narrationen utan finns snarare där för 

att skildra människors förändrade beteende i kaoset som uppstår när utomjordingarna 

invaderar jorden. Kaoset som uppstår vid invasionen skapar panik bland människorna vilket 

kan ses som kärnan till deras beteende. Till exempel attackeras Ray, Rachel och Robbie av en 

folkmassa när de färdas i den enda fungerande bilen. Människor kastar sig mot och på bilen 

och när Ray väjer för en kvinna med ett barn i famnen kör han in i en lyktstolpe. Massan av 

människor som samlas runt bilen kan liknas vid zombies, med det menar vi att de alla kastar 

sig mot samma byte utan en tanke på vad de gör. De har ingen medkänsla för andra 

människor och deras beteende känns realistiskt med tanke på att de hotas att utrotas av 

utomjordingar. Situationen som sådan är inte realistisk men utomjordingarna kan ses som en 

metafor för hur människors beteende förändras när de möter ett hot. Det vi bevittnar i denna 

scen är människornas kamp för överlevnad till vilket pris som helst. Ett annat exempel är när 

Ray och Rachel tvingas söka skydd i en källare tillsammans med okänd man vid namn Harlan 

Ogilvy [Tim Robbins]. Till en början upplevs Harlan som snäll och hjälpsam men detta 

övergår sedan till galenskap och hans beteende blir alltmer irrationellt. Han pratar om att göra 

motstånd mot utomjordingarna och riskerar Ray och Rachels liv genom sitt beteende. Det 

framgår att Harlan förlorat hela sin familj vilket kan ses som en anledning till varför han 

uppför sig irrationellt. Trots att hans beteende kan ses som irrationellt känns hans reaktion 

realistisk i förhållande till vad han varit med om.  

 

Det semantiska i detta element är karaktärsbeskrivningarna av Ray, Rachel och Robbie samt 
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skildringen av resterande människors kaotiska gruppbeteende. Det syntaktiska är relationen 

mellan Ray och hans familj samt deras förhållande till resterande människors beteende. 

Genom Ray, Rachel och Robbie kan vi identifiera oss med karaktärer i filmen och genom 

deras relation till resterande människor får vi uppleva rädslan som infinner sig bland 

människorna på jorden och kaoset som uppstår vid apokalypsen.   

 

Det andra semantiska elementet som är viktigt för införlivandet av realism är de motiv som är 

utmärkande i filmen. När utomjordingarna börjar invadera jorden inträffar en rad oförklarliga 

fenomen. Ett exempel på detta är att all elektricitet slås ut. Detta är det första steget bort från 

det moderna samhället vilket innebär att människorna i filmen står utan till exempel 

fungerande bekvämligheter som fläktar, och nödvändigheter som kylskåp. Därefter stannar 

alla klockor och i och med det förlorar karaktärerna i filmen tidsuppfattningen som vi i 

verkligheten är så medvetna om och beroende av. Vi kan även ana att alla batterier slutar 

fungera då mobiltelefoner stängs av och bilar blir obrukbara. Detta medför att 

kommunikationen i landet bryts vilket kan vara en anledning till paniken och kaoset som 

sprids bland människorna i filmen. Här kan man som åskådare relatera till dagens 

kommunikationssamhälle och det är lätt att föreställa sig att panik skulle bryta ut om all 

kommunikation plötsligt skulle upphöra att fungera. När vi inte har möjlighet att 

kommunicera via till exempel mobiltelefoner vill vi kunna ta oss till varandra, men även den 

möjligheten försvagas i filmen då bilarna slutar fungera. Dessa motiv ger en bild av vad som 

skulle kunna hända om alla dessa teknologier slogs ut i vårt verkliga samhälle. Karaktärerna i 

War of the Worlds blir isolerade från omvärlden och från varandra vilken skapar en rädsla och 

otrygghet. Kaoset som uppstår i filmen känns som en naturlig reaktion på vad som skulle 

kunna inträffa om en liknande ödeläggelse ägde rum i verkligheten. Dessa händelser är 

semantiska och är av vikt för dominanten utan att vara beroende av en närmare syntaktisk 

analys av dess organisation. Detta därför att varje enskild semantisk händelse vi gett exempel 

på ensam kan bidra till kaoset som uppstår i filmen. 

 

Ett annat motiv som förstärker bilden av realism är hur samhället successivt faller sönder. När 

utomjordingarna anländer till jorden och börjar attackera människorna faller byggnader 

samman, marken skakar och det bildas en spricka i asfalten. Detta scenario liknar en 

jordbävning. Det semantiska här är utomjordingarna, alltså de figurer vi ser i bild. Dessa 

associerar vi till andra utomjordingar vi sett i andra filmer. Om det inte vore för 

utomjordingarna hade man kunnat tro att det är en naturkatastrof som ägde rum. Genom att 
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även ta hänsyn till utomjordingarnas syntaktiska egenskaper, alltså faktumet att vi associerar 

utomjordingarnas egenskaper (till exempel att de är ofredliga) med andra utomjordingar från 

liknande filmer (med liknande egenskaper) som exempelvis utomjordingarna i Independence 

Day, förstår vi att det förstörda landskapet inte uppstått av en naturkatastrof utan att jorden är 

under invasion. Även i Independence Day är utomjordingarna ofredliga och ämnar förgöra 

mänskligheten. Genom att vi kan identifiera utomjordingarna i War of the Worlds och 

associera dem med andra utomjordingar förstår vi sambandet mellan det 

jordbävningsliknande scenariot och invasionen.  

Det tredje semantiska elementet i filmen som styrker dominanten är färg- och ljussättningen. 

Färgsättningen i filmen är neutral och färgskalan är alldaglig. Utomjordingarna och 

rymdskeppen är gråa och går i samma ton som resten av omgivningen. Detta ger ett samlat 

intryck av realism på så sätt att färgskalan i filmen påminner om åskådarens verklighet. Det 

medför i sin tur att det är lättare för åskådaren att föreställa sig att händelserna som äger rum i 

filmen, skulle kunna ske på riktigt. Den enda färgen som sticker ut i War of the Worlds är 

färgen röd. Den röda färgen kommer av att utomjordingarna suger ut blod från människorna 

och spottar ut det över marken. Vi antar att den röda färgen används i syfte att skrämma 

åskådaren, eftersom den i denna film, associeras med död. Allt blod som ligger på marken, 

representerar döda människor. Den röda färgen associeras ofta med kärlek, men denna 

association bleknar i ljuset av det makabra sätt i vilket människorna antas dö på i filmen. 

Detta resulterar i att man som åskådare känner en stark känsla av obehag när denna röda färg 

möter den verklighetstrogna färgskala som finns i filmen. Det är tack vare de semantiska 

färgskalorna i filmen i relation till den syntaktiska organisationen av dessa färgskalor, som 

den röda färgen kan passa in i filmens verklighetstrogna färgsättning. Med det menar vi 

exempelvis att blodet på marken uppstår först långt in i filmen, när många realistiska element 

redan har införlivats (till exempel karaktärsbeskrivningarna eller ett ovan beskrivit motiv) – 

vilket gör att blodet på marken känns realistiskt för åskådaren i relation till vad som tidigare 

hänt i filmen. 

 

Vi ser tidigt i filmen hur himlen täcks av mörka moln när utomjordingarna anländer. Det 

börjar blåsa och blixtra vilket i resterande delar av filmen är ett tecken på att utomjordingarna 

närmar sig. En del scener utspelar sig på natten och bristen på elektricitet gör att filmen till 

stor del domineras av mörker. Det enda som lyser upp dessa scener är bränder orsakade av 

utomjordingarna, strålkastarlampor från utomjordingarnas skepp och i en sekvens även 
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gatlyktor då elektriciteten ännu inte försvunnit på platsen de befinner sig. Dessa scener 

varieras med scener som utspelar sig på dagen då himlen är upplyst av solen men fortfarande 

molnig. Trots att de är mitt inne i apokalypsen finns det fortfarande natt och dag och detta i 

kombination med det ostabila vädret ökar känslan av realism. Vi uppmärksammas om att 

dagarna fortgår och det molniga vädret påminner om en annalkande storm. Den enda scenen 

där solen lyser är filmens sista scen då Ray och Rachel tagit sig fram till Boston där de 

återförenas med Robbie och Mary Ann. Det blåser fortfarande men himlen är nu ljus vilket 

inger en känsla av att de har klarat sig undan faran. Ljusets semantiska egenskaper är det 

enligt oss typiska starka ljuset som utomjordingarnas skepp avger vilket vi förknippar med 

andra rymdskepp. De mörka scenerna och det dåliga vädret är också något vi förknippar med 

till exempel en naturkatastrof. Genom att ta hänsyn till ljusets syntaktiska egenskaper kan vi i 

detta fall förstå att ljuset och vädret orsakas av utomjordingarna. 

 

Den sista scenen i War of the Worlds är en semantisk nyckelscen som styrker dominanten och 

lämnar åskådaren med ett moraliskt budskap. Ray och Rachel har nått fram till Boston där de 

träffar Rachels mamma och Robbie som har överlevt. Gatan de befinner sig på är tom och 

fylld av övergivna hus och bilar. Miljön upplevs som realistisk i förhållande till vad som skett. 

Rachel springer mot mamman och skriker ”Mom!” De kramas och gråter i lycka. Ray iakttar 

dem på avstånd, som om han inte är helt delaktig i deras återförening. Mamman vänder sig 

om mot Ray och viskar ”Thank you”. Dörren öppnas och vi ser Robbie uppenbaras. Han går 

mot Ray som säger: ”Robbie” och ser chockad, lättad, och arg ut på samma gång. Robbie 

säger: ”Hi Dad, hi Dad”. De kramas och Ray ler. Lyckan när de återförenas känns som en 

realistisk reaktion och inger känslan av att familjen i slutändan är det centrala för att hitta 

lyckan i en numera post-apokalyptisk värld. Det moraliska budskapet som lämnas åskådaren 

är alltså att det trots kaoset alltid är viktigt att värna om familjen. 

 

5.4 The Road 
The Road handlar om en man och hans son som försöker överleva i en skrämmande värld där 

kannibalism och våld hör till vardagen. Jorden har gått under men som åskådare får man 

aldrig veta hur det har gått till. Huvudpersonerna i filmen presenteras aldrig vid sina namn 

utan de kallar varandra pappa [Viggo Mortensen] och son [Kodi Smit-McPhee]. Under deras 

kamp för överlevnad färdas de längs en väg söderut i hopp om att finna mat, andra ”goda” 

människor och värme.  
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Dominanten i The Road handlar om överlevnad till varje pris i en mörk post-apokalyptisk 

värld där de flesta människor har gett upp hoppet om en ljusare framtid. De semantiska och 

syntaktiska element som styrker dominanten är: ljus- och färgsättning, ljudet och klipptempot.  

 

Det viktigaste semantiska elementet i filmen som är av betydelse är ljus- och färgsättningen. 

The Road domineras av mörker och gråa landskap. Detta mörker kontrasteras med ett fåtal 

tillbakablickar som skildrar tiden före apokalypsen. I de tidiga tillbakablickarna skiner solen 

och det finns starka färger. Färgerna i dessa scener inger en känsla av värme och lycka som 

inte existerar i några andra scener efter apokalypsen. Efter apokalypsen finns ingen elektricitet 

och den enda ljuskällan människorna har tillgång till kommer från eld vilket gör att nätterna är 

otroligt mörka. Detta ser vi exempel på varje kväll när mörkret lägger sig och den enda 

ljuskällan pappan och sonen har tillgång till är en eld. Solen skiner aldrig under dagarna utan 

bilderna täcks av damm och en grå dimma. Med undantag av ljuset från elden upplever vi att 

det inte finns någon iscensatt ljussättning. Detta mörker i kontrast till tillbakablickarna ger 

åskådaren känslan av att det blir värre och värre och att inte finns något hopp kvar. Vi tror att 

ljuset representerar en trygghet eftersom ljuset är både en nödvändlighet för överlevnad och 

en bekvämlighet som tagits ifrån dem. I och med att denna trygghet har tagits ifrån 

karaktärerna skapas en otrygg och farlig värld.  

 

Filmen domineras av en gråskala där färgerna är bleka och kalla. Det gråa dammet ser ut att 

täcka alla färger och har lagt sig som en hinna över hela jorden och alla dess färger. Till och 

med havet har mist sin blåa färg och floderna har färgats gula. Det finns ingen växtlighet och 

himlen är täckt av moln och är lika grå som marken. Färgerna i kombination med 

ljussättningen ger en känsla av att karaktärerna lever i total misär. Bilderna av landskapet ger 

ett sken av att det är en död plats där ingen växtlighet kan överleva. The Road ser nästan ut att 

vara svart/vit på grund av de bleka färgerna, men det som skiljer filmen åt från riktiga 

svart/vita filmer, är att det inte finns någon vit färg. Den vita färgen är i svart/vita filmer ofta 

den färgen som lyser upp bilden men i The Road har det vita ljuset ersatts av grått. Detta är en 

påminnelse till åskådaren om att det inte finns något ljus. Det är möjligt att urskilja vissa 

färger som gult och rött. Det gula representeras främst genom elden. Både som deras källa till 

värme och mat men också som ett hot mot deras överlevnad genom omfattande skogsbränder. 

Det gula återkommer när pappan och sonen ska tvätta sig i en flod som har färgats gul. Detta 

kan associeras med att vattnet förgiftats av någon sorts förorening och ger en känsla av att 
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jorden är förgiftad och håller på att dö. Den röda färgen i filmen utmärker sig genom att 

representera både kärlek, samhörighet och lycka, men också blod vilket signalerar fara och 

hot. Exempel på detta ser vi i två scener.  

 

Den första är när pappan och sonen hittar en Coca Cola burk. Burken är röd och innehåller en 

dryck sonen aldrig prövat förut. Pappan ger den till sonen som skrattar och dricker av den. 

Sonen ger sedan burken till pappan och vill att han ska smaka. Detta är exempel på kärlek och 

det starka band som finns mellan pappan och hans son. Denna scen är en av de få i filmen där 

karaktärerna ler och vi ser i dem en glimt av glädje och ett förlorat liv. Ett annat exempel på 

samhörigheten mellan far och son är ett ögonblick då de ser en färgglad regnbåge och 

bestämmer sig för att bada. Även i denna sekvens skrattar de och vi ser hur färgerna här 

representerar en kort stund av lycka. Det finns också exempel på hur den röda färgen används 

i syfte att signalera fara och hot. Exempel på detta är en scen där pappan och sonen går genom 

skogen och ser dödsskallar som satts upp på pinnar i marken. Vi ser hur snön har färgats röd 

av blod och strax därefter hör vi en kvinnas skrik. Vi ser därefter hur banditer skjuter kvinnan 

och hennes barn. I denna scen används den röda färgen för att visa att den kan bryta bandet av 

kärlek mellan människor. Den röda färgen har alltså motsägelsefulla betydelser i The Road 

och denna kollision är ett hot mot samhörigheten mellan far och son. Det semantiska i detta 

element är det vi känner igen från andra filmer, exempelvis den röda färgen och de mörka 

dagarna och landskapet. Landskapet kan associeras till en mörk höstdag. På grund av den 

syntaktiska organisationen av bilderna i filmen (som till exempel tillbakablickarna som på en 

gång ger åskådaren information om att jorden har gått under) förstår vi att det är en post-

apokalyptisk värld vi bevittnar. 

 

Det andra semantiska elementet som är av betydelse i filmen är ljudet. Det viktigaste ljudet i 

filmen är det diegetiska ljudet som domineras av dialogen mellan pappan och sonen. Dialogen 

är viktig på flera sätt. Till exempel är den viktig för att skapa en förståelse för åskådaren om 

karaktärernas känslor till varandra, det som hänt och det som kan komma att hända. Pappan är 

väldigt rättfram mot sin son och pratar med honom som om han vore vuxen. Vi förstår att han 

gör detta för att förbereda sonen inför framtiden när han inte längre kommer att vara där. Vi 

antar att han inte ser någon anledning till att dölja det hemska som sker för att skydda sonen 

utan att det snarare är bättre att berätta sanningen. Detta leder till långa argsinta diskussioner 

mellan pappan och sonen eftersom de har olika syn på livet. Pappan verkar ha gett upp hoppet 

om att det kommer att bli bättre och han har tappat tron på att det finns några goda människor 
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kvar i världen. Sonen är som alla barn, en aning naiv och han tror gott om alla människor som 

de möter. Hans reaktion när de möter andra människor skiljer sig från pappans, som istället är 

misstänksam och är beredd att antingen skjuta förövaren eller begå självmord för att inte falla 

offer för kannibalism. Trots allt hemskt de är med om håller de ihop och i deras dialoger låter 

de sig tröstas av varandra. Genom dialogen håller de sig vid liv och de är vad pappan kallar 

bärare av ”elden”, vilket åskådaren förstår innebär att de fortfarande har livsglöd. Dialogen 

avslöjar också att pappan enbart bär denna glöd på grund av sin kärlek till sonen. 

 

Utöver dialogen finns inte mycket diegetiskt ljud. Alla djur har dött så det finns till exempel 

inget fågelkvitter. Det enda diegetiska ljud som hörs är ljus som exempelvis eldar som 

sprakar, träd som faller, floder som porlar, vind och regn. Det finns alltså inga ljud som vi 

åskådare känner igen från den moderna värld vi lever i. Avsaknaden av ljud gör att varje ljud 

blir en indikation om att något kommer att hända. Denna stillhet bryts enbart vid ett fåtal 

tillfällen när pappan och sonen stöter på andra människor. Dessa människor är ofta banditer 

som reser runt och plundrar, mördar och överlever på kannibalism. De diegetiska ljud som 

härstammar från naturen associerar vi med en värld som håller på att falla samman. Övriga 

diegetiska ljud såsom bilar och pistolskott orsakas av de människor som har överlevt 

apokalypsen. Det är enbart i tillbakablickarna vi hör diegetiskt ljud som vi associerar med vår 

egen vardag, till exempel pianospel, fågelkvitter och hundskall. Dessa påminner åskådaren 

om det liv som en gång existerat för karaktärerna och denna kontrast gör stillheten i den post-

apokalyptiska världen ännu mer påtaglig.  

 

Det icke-diegetiska ljudet domineras av en tystlåten dramatisk musik. Musiken påminner om 

det diegetiska pianospel vi hör i tillbakablickarna och på så sätt finns en ständig koppling 

mellan nu och då. Ett annat viktigt icke-diegetiskt ljud är berättarrösten som görs av pappan. 

Det han berättar handlar om vad som har hänt och hur han förbereder sonen inför den dag han 

själv inte kommer att finnas där. Berättarrösten återkommer fler gånger i filmen och följer 

pappan och sonens väg som en slags dagbok. Det semantiska ljudet i The Road är de ljud vi 

hör och känner igen, både det diegetiska och icke-diegetiska ljudet som exempelvis dramatisk 

musik, vinden som viner och regnet som smattrar. Det är deras sammansättning som är det 

syntaktiska och som skapar ovanstående associationer. Genom att ta hänsyn till både ljudets 

semantiska och syntaktiska egenskaper förstår vi att karaktärerna lever i en mörk, öde, post-

apokalyptisk värld där folk har förlorat hoppet om en bättre tillvaro och kämpar för att 

överleva.  
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Ett viktigt element som styrker dominanten är klipptempot. När det kommer till klippning kan 

det vara svårt att skilja på vad som är semantiskt och vad som är syntaktiskt. Vi kommer 

därför att ge en kort redogörelse för de två egenskaperna och hoppas att det ska underlätta 

läsarens förståelse för resterande del av analysen. Det semantiska är alltså varje enskild 

tagning för sig. Tagningar vi känner igen och kan relatera till liknande tagningar från andra 

filmer. Det syntaktiska är hur dessa tagningar är organiserade, alltså själva klippningen. 

Filmen skiljer sig från andra dystopiska filmer genom sitt långsamma klipptempo. 

Klipptempot är estetiskt tilltalande och understöder atmosfären i filmen snarare än är 

handlingsdrivande. Översiktsbilder av karga landskap varieras med närbilder på pappan och 

sonen. Kameran inger på detta sätt känslan av att karaktärerna är väldigt isolerade och 

ensamma. I översiktsbilderna håller sig kameran på avstånd från karaktärerna som går bort 

från kameran och vi ser endast deras siluetter. Sedan klipps bilden och vi ser en ny 

översiktsbild där pappan och sonen istället går mot kameran som även här håller sig på 

avstånd. Detta ger en känsla av att karaktärerna har färdats länge och långt.  

 

Efter dessa översiktsbilder kommer ofta en scen där pappan och sonen har en lång dialog med 

varandra. Under dessa närbilder fokuserar kameran länge på den som talar och bilden klipps 

enbart när denna har talat klart som för att visa reaktionen från den som lyssnat. I dessa scener 

där fokus ligger på dialogen klipps bilden sällan i jämförelse med mer actionladdade filmer 

som till exempel 2012. Det långsamma klipptempot gör att kameran upplevs som en åhörare i 

konversationen. Karaktärerna talar aldrig direkt in i kameran men eftersom den upplevs som 

åhöraren känns det som att den som talar pratar direkt till åskådaren. Det finns också flera 

scener där pappan och sonen sitter nära varandra och pratar och kameran visar en 

helkroppsbild över de båda. Denna iscensättning visar samhörigheten mellan dem utan att de 

behöver uttrycka det via en dialog.  

 

Avslutningsvis vill vi beskriva en semantisk nyckelscen som illustrerar dominanten och inger 

en känsla av hopp. Sonens pappa har precis dött och han träffar en man och hans familj på 

stranden. Kvinnan i familjen säger: “We were following you, did you know that? We saw you 

with your papa. You‟re so lucky. We were so worried about you, but now we don‟t have to 

worry about a thing. How does that sound? Is that ok?”. Sonen svarar: ”Ok”. Denna scen visar 

hur denna familj överlevt och lyckats behålla livsglöden i den post-apokalyptiska världen de 

lever i. Vi får inte veta hur men vi förstår att familjen överlevt vilket styrker dominanten. När 
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pojken träffar dem får åskådaren ett hopp om att han kommer klara sig trots att hans pappa 

gått bort. 

 

5.5 Zombieland 
Zombieland är en parodi på andra zombiefilmer och handlar om att ett virus spridits i USA 

och har infekterat den större delen av befolkningen och gjort dem till zombies. Filmens 

huvudkaraktär är Columbus [Jesse Eisenberg] som har överlevt pandemin därför han har gjort 

upp ett antal regler för att hålla sig vid liv. Reglerna bygger på att undvika zombies genom att 

alltid följa ett antal säkerhetsåtgärder som exempelvis att hålla ”flåset” uppe och alltid skjuta 

en zombie två gånger för att vara säker på att den är död. Han försöker ta sig till sina föräldrar 

i Columbus och under sin resa genom USA slår han följe med en skjutgalen man vid namn 

Tallahassee [Woody Harrelson] som är på jakt efter USA:s sista twinkie. Tillsammans möter 

de systrarna Wichita [Emma Stone] och Little Rock [Abigail Breslin] som är på väg till 

Pacific Playland i Kalifornien. Den omaka gruppen slår följe och tillsammans reser de genom 

ett land som är fyllt av zombies.  

 

Dominanten i Zombieland är sökandet efter gemenskap i fiktiv värld fylld av zombies. 

Dominantens seriösa underton döljs i en parodi där vår verkliga världs små problem 

kontrasteras med en kamp för överlevnad från människoätande zombies. De semantiska och 

syntaktiska element som styrker dominanten är karaktärerna och miljön.  

Karaktärerna och deras relation till varandra är de semantiska och syntaktiska element som 

driver handlingen framåt. Huvudkaraktären Columbus är filmens berättarröst och han 

introducerar sig själv som en ensamvarg. Han är i 25-årsåldern och innan pandemin bröt ut 

spenderade han sina dagar och nätter med att spela World of Warcraft. Efter pandemin brutit 

ut har han hållit sig vid liv genom att följa sina regler och hålla sig för sig själv. Han lider av 

ett flertal självutnämnda handikapp och fobier som till exempel skräck för clowner och IBS77.  

Hans största dröm är att träffa en tjej och få stryka hennes hår bakom örat. Columbus 

karaktärsdrag gör att åskådaren inledningsvis upplever honom som nördig och feg. Genom 

hans roll som filmens narrator och det han säger, förstår vi att filmen är en komedi. Till 

exempel beskriver Columbus att när viruset spred sig var tjockisarna de första att bli bitna. 

Hans ordval när han beskriver vad som hänt och sina regler är vad vi anser vara typiska för 

komedigenren. Exempelvis ser vi en kvinna som blir biten av en zombie och hör Columbus 

                                                             
77 Irritable Bowel Syndrome vilket innebär att man har en irriterad mage. 
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berättarröst säga ”[…] This lady could have avoided becoming a human Happy Meal”. Det är 

med hjälp av den syntaktiska organisationen av exempelvis bilder på ovan nämnda tjockisar 

som jagas av zombies i slow motion i kombination med Columbus neutrala tonläge, (där han 

lugnt beskriver det som hänt som är ett naturligt fenomen), som gör att vi förstår att det är en 

komedi vi bevittnar. I denna komiska beskrivning av världen förstår vi ändå att Columbus är 

ensam. Vi ser exempel på detta när Columbus pratar om sin familj som han aldrig varit nära 

men ändå ska leta upp. Det finns alltså en seriös underton i den komiska skildringen.  

 

En annan viktig karaktär är Tallahassee som personlighetsmässigt är Columbus motsats. Han 

har en förkärlek för att skjuta ihjäl zombies och letar planlöst efter världens sista twinkie. Han 

ser ut som och agerar som en cowboy. När Columbus och Tallahassee möts för första gången 

står de båda redo att skjuta varandra med ett gevär. Kameran zoomar in på deras ansikten och 

i bakgrunden hörs syrsor och plingande ljud vilket gör att denna scen påminner om en duell i 

en westernfilm. Denna semantiska iscensättning bryts av att Columbus skakar i armarna och 

sedan sträcker ut tummen som för visa att han vill lifta med Tallahassee som har en bil. 

Miljön de befinner sig i bryter också illusionen om att det är en westernfilm. Det är alltså den 

syntaktiska organisationen som gör att vi förstår att de befinner sig i Zombieland och inte i 

öknen. Det framgår senare i filmen att Tallahassee har förlorat sin son i pandemin vilket kan 

vara förklaringen till hans förkärlek för att döda zombies. Åskådaren förstår att trots sitt tuffa 

yttre är även Tallahassee ensam.  

 

Systrarna Wichita och Little Rock beskrivs till en början som elaka då de stjäl Columbus och 

Tallahassees bil och vapen. Med hjälp av återblickar får vi se att deras yrke innan pandemin 

spred sig var att lura folk på pengar. Wichita och Little Rock slår så småningom följe med 

Columbus och Tallahassee och karaktärerna utvecklar känslor för varandra trots att de alla 

egentligen bestämt sig för att de klarar sig bäst själva. Sedermera förstår åskådaren att alla 

karaktärer egentligen är ensamma men att de tillsammans kompletterar varandra och blir som 

en familj. Tallahassee får rollen som en fadersfigur för gruppen, Columbus får en flickvän och 

på detta sätt förstår vi att Wichita och Little Rocks roll i filmen är att komplettera familjen.  

 

Skildringen av zombierna i filmen anser vi är en parodi av andra zombiefilmer som 

exempelvis 28 Days Later och Dawn of the Dead (2004). Vi ser exempel på detta då 

zombierna i Zombieland är smarta (de attackerar när folk sitter på toaletten), äter vanlig mat 

och blir tjocka och de är lika snabba som människorna. Dessa egenskaper är inte de 
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semantiska egenskaper vi vanligtvis associerar med zombies. Då zombiernas utseende i 

Zombieland överensstämmer med andra zombiefilmer förstår vi att filmmakarna syftar till att 

göra narr av genren. Zombierna i Zombieland delar tillräckligt många semantiska egenskaper 

med andra zombies för att vi ska identifiera dem som zombies men då de även har andra 

semantiska egenskaper förstår vi att de är en parodi vi bevittnar. 

 

Vi anser att miljön i filmen är typisk post-apokalyptisk. Filmen utspelar sig i ett landskap som 

har ödelagts av en pandemi. Vägarna är fyllda av övergivna bilar och städerna är tomma på 

människor. Alla byggnader och platser upplevs som stilla och ensliga vilket inger känslan av 

att de är spökstäder. Detta är de semantiska kännetecken vi associerar med ett post-

apokalyptiskt samhälle. Karaktärerna reser genom USA i olika bilar som de hittar längs 

vägen. Dessa bilar är alltid fungerande och det verkar finnas obegränsad tillgång till bensin. 

Det verkar också finnas gott om vapen då karaktärerna alltid har ett flertal vapen tillhands. De 

matbutiker de besöker är fulla med mat och dryck som fortfarande är ätbar. Allt detta tyder på 

att det inte var speciellt länge sedan som pandemin bröt ut. Det övergivna landskapet vittnar 

om att pandemin brutit ut snabbt och att människorna var oförberedda och därmed inte lyckats 

överleva. Detta förtydligas då karaktärerna i filmen aldrig träffar på några människor i 

städerna utan endast zombies. 

 

En kontrast till denna dystopiska framtidsvision är färgerna i miljön. Miljön är färgglad och 

skiljer sig från till exempel The Road där färgerna domineras av en gråskala. I Zombieland 

skiner solen, växtligheten blomstrar och färgerna är ljusa. Denna färgglada miljö förstärker 

känslan av att filmen är en parodi. Om vi återgår till exemplet ovan då Columbus och 

Tallahassee möts för första gången ser vi tydligt denna kontrast. De står på en väg omringade 

av övergivna bilar samtidigt som solen skiner och en komisk scen utspelar sig mellan 

karaktärerna. Miljön utgör basen för filmens handling. Den skapar förutsättningarna för 

karaktärernas agerande som driver handlingen framåt. Den är också en förutsättning för 

dominanten. Det folktomma landskapet gör att karaktärerna trots sina olikheter dras till 

varandra. I sin ensamhet finner de gemenskap hos varandra. Genom den post-apokalyptiska 

skildringen av samhället i kombination med zombierna förstår vi att det är en zombiefilm. 

Kontrasten vi beskrivit vänder upp och ner på de konventioner som går att finna i vanliga 

zombiefilmer. Detta gör att filmen kan ses som en blandning av en post-apokalyptisk film och 

en komedi vilket resulterar i en parodi där filmskaparna driver med grundgenren som i detta 

fall är zombiefilmer. Vi kan alltså hitta motsägelsefulla semantiska kännetecken i miljön. 
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Både post-apokalyptiska och komiska. Genom att koppla samman de semantiska elementen 

med de syntaktiska som är kombinationen av de båda förstår vi att Zombieland är en parodi.  

 

Avslutningsvis vill vi redogöra för filmens sista scen då vi anser att det knyter samman 

dominanten med begreppet dystopi. Det är en semantisk nyckelscen som innehåller en 

moralisk underton. I denna avslutande scen sammanfattar Columbus vad han lärt sig under 

mötet med de andra karaktärerna samtidigt som han säger adjö till åskådaren. Columbus säger 

följande: 

 

 
“That face, that‟s me, realizing that those smart girls in that big black truck and that big guy in that 

snakeskin jacket, they were the closest to something I‟d always wanted, but never really had. A 

family. I trusted them and they trusted me. Rule number 32: Enjoy the little things. Tallahassee got 

his twinkie and even though life would never be simple or innocent again, as he savors that spongy 
yellow log of cream, we had hope, we had each other. And without other people, well, you might 

as well be a zombie.” 
 

 

Denna monolog bekräftar till att börja med dominanten i och med att Columbus medger att 

han alltid har varit ensam men nu funnit gemenskap. Monologen har också starka inslag av 

dystopi eftersom Columbus verkar ha förlorat hoppet om att mänskligheten kommer att 

återhämta sig. Trots detta håller han hoppet uppe så länge de är tillsammans. Slutligen 

innehåller monologen ett moraliskt budskap. Columbus säger att utan vänner och närstående 

kan man lika gärna vara en zombie. Detta i kombination med att vi tidigare fått veta att han 

kallat sig en ensamvarg stärker budskapet av att man ska ta vara på varandra och småsaker 

som gör livet lite bättre. 
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6. Avslutande diskussion  
I detta avsnitt presenteras resultatet av analyserna och sätts i relation till den tidigare 

forskning vi har presenterat. Inledningsvis följer en redogörelse för varje enskild film där 

respektive film kopplas till tidigare forskning. Under nästa punkt sätts den tidigare 

forskningen i relation till dystopi och resultatet av analyserna. Sedan följer de slutsatser vi 

dragit efter att ha genomfört analyserna. Avsnittet inleds med en genrediskussion kopplad till 

genreteori och den semantiska/syntaktiska analysmetod vi använt oss av. Slutsatserna av 

analysen kopplas sedan till dystopi och ikonografi. 

6.1 The Day After Tomorrow 
The Day After Tomorrow är ett typiskt exempel på hur John Sanders beskriver en 

katastroffilm. Genom vår analys av The Day After Tomorrow har vi kommit fram till att 

filmen innehåller flera av de konventioner som Sanders presenterar. Till exempel finns det 

hjältar i filmen som i detta fall är Jack och Sam som lyckas överkomma katastrofen och rädda 

en liten grupp av människor. Ett annat exempel är att katastrofen orsakats av människans 

ignorans i förhållande till miljöförstöring. Ytterligare ett exempel är att det finns ett 

romantiskt band mellan Sam och Laura och att platsen filmen utspelar sig på är USA. The 

Day After Tomorrow är ett extremt tydligt exempel på en katastroffilm och den avviker inte på 

något sätt från mallen för katastroffilm så som Sanders beskriver den. Vi tror att det beror på 

att det är en mainstreamfilm vars syfte bland annat är att tillfredställa åskådare som gillar den 

här typen av film och kan ha sett liknande filmer tidigare som till exempel Independence Day 

och Armageddon (1998).  

 

The Day After Tomorrow är också intressant därför att den innehåller ett starkt 

ekologibudskap och därför går filmen även att relatera till Robin L. Murray och Joseph K. 

Heumanns studie om ekologifilmer. Som vi redan nämnt i avsnitt 2.3 Ekologifilmer, tror vi att 

det finns ett samband mellan ekologifilmer och dystopi. Vi tror att sambandet grundas på att 

katastrofen i ekologifilmer är människoorsakad och handlar om miljöförstöring. Dystopin i 

filmen är alltså ett uttryck för hur vi i verkligheten förhåller oss till vår miljö och en 

påminnelse om att jordens resurser inte är oändliga. Eftersom filmen även är en 

koldioxidneutral produktion kan vi anta att den medvetet vill föra fram ett miljöbudskap. Vi 

anser även att om produktionen inte hade varit koldioxidneutral hade filmens budskap blivit 
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motsägelsefullt. Vi kan självklart inte veta hur filmskaparna eller studion har resonerat under 

produktionen men vi kan ändå anta att de vill föregå med samma exempel som filmens 

budskap förmedlar.   

 

Kirsten Moana Thompson menar att apokalyptisk rädsla hela tiden anpassas på nya format. 

The Day After Tomorrorw är ett exempel på detta då vi idag är allt mer medvetna om 

miljöförstöring och det annalkande hotet av att till exempel oljan ska ta slut. Denna nya rädsla 

tar i The Day After Tomorrow form i en ny istid som människorna blivit förvarnade om men 

valt att ignorera. Thompsons apokalyptiska rädsla är relaterad till att åskådaren är medveten 

om ett annalkande hot och därför intresserar sig för denna typ av filmer. Vi tror inte att 

åskådare som ser filmer som The Day After Tomorrow går och väntar på apokalypsen utan 

snarare intresserar sig för filmernas tema och genre. Vi tror även att det kan finnas fler 

faktorer iblandade men för att få svar på varför folk intresserar sig för filmer med 

apokalyptiskt tema måste man ta hänsyn till fler faktorer än enbart en. Förslagsvis skulle man 

till exempel behöva göra en receptionsanalys för att undersöka varför publiken väljer att se 

denna typ av film.  

  

6.2 WALL-E  
WALL-E är i Sanders bemärkelse inte en katastroffilm. En katastrof har ägt rum men vi skulle 

kalla filmen post-apokalyptisk snarare än en katastroffilm. WALL-E har däremot starka inslag 

av science fiction då den bland annat utspelar sig i rymden, innehåller en utvecklad teknologi 

och att huvudkaraktären är en robot. Teknologin i filmen framställs som något som 

människan har tappat kontrollen över. Filmen utforskar baksidan av en utvecklad teknologi, 

vilket vi nämnt är utmärkande för science fiction. Teknologin i WALL-E presenteras som en 

misslyckad utopi. Detta ser vi till exempel genom att människorna i filmen förlitat sig på 

teknologin vilket har lett till att de glömt bort att ta hand om planeten vilket följaktligen lett 

till att jorden täckts av sopor. Denna dystopiska framtidsvision är det centrala temat i WALL-

E. Trots att det är en animerad familjefilm präglas den av starka miljöbudskap om vad som 

kan hända om vi inte ändrar på hur vi lever idag. Även detta är ett exempel på dystopiskt 

tänkande.  

 

WALL-E är alltså också ett tydligt exempel på en ekologifilm såsom Murray och Heumann 

beskriver ekologifilmer. Vi anser att filmen har ett uppenbart ekologimeddelande gömt i en 

humoristisk barnfilm. Enligt Murray och Heumann uppmanar ekologifilmer till miljövänliga 
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åtgärder och speglar den rådande ställningen inom miljöpolitik. Efter att ha studerat innehållet 

i WALL-E håller vi med Murray och Heumann om detta påstående. Vi tror att genom att väva 

in en miljöaktiv retorik i en barnfilm når man ut till en yngre publik och kan uppmana denna 

publik att tidigt använda miljövänliga praktiker. WALL-E kan ses som ett exempel på en 

tragisk ekohjälte då han har drabbats av människans ignorans och tvingats leva ensam kvar på 

jorden bland sopbergen. Genom att låta WALL-E bli kär i EVE gömmer filmskaparna 

ekologimeddelanden så att hans hjälteroll inte blir lika framträdande. Här kan vi jämföra 

WALL-E med karaktären Jack i The Day After Tomorrow eftersom Jack också är ett bra 

exempel på en ekohjälte såsom Murray och Heumann beskriver det. Skillnaden mellan dem är 

att Jack kommer med domedagsprofetior och apokalyptiska meddelanden medan WALL-E 

kommer med lösningen. WALL-E räddar inte planeten medvetet utan det sker indirekt genom 

hans kärlek till EVE. Det är inte lika uppenbart som i Jacks fall att WALL-E är en ekohjälte 

men de har ändå samma roll i filmerna, vilket är att förmedla ett miljöretoriskt budskap. Vi 

anser att WALL-E är ett modernt sätt att presentera en ekohjälte på.   

 

WALL-E innehåller även vad Thompson kallar för apokalyptisk fruktan. I filmen tar det form 

av att människorna förlitat sig på en utvecklad teknologi och tappat kontrollen över sina liv. 

Detta ser vi exempelvis genom att människorna lever i en virtuell värld och att all 

kommunikation sker genom maskiner. Detta är ett exempel som kan verka skrämmande för 

åskådaren eftersom vi i vår verkliga värld förlitar oss på och är beroende av teknologi i vårt 

vardagsliv. Utöver miljöförstöringar är det alltså skrämmande att vår teknologi utvecklas allt 

snabbare och vi inte vet vad som kommer att ske i framtiden. Kommer till exempel datorer att 

bli smartare än människor som fallet är i The Matrix (1999)?  

 

 

6.3 War of the Worlds 
Thompsons teori om att apokalyptisk fruktan handlar om framtiden och en fruktan om att 

världen ska gå under går att relatera till War of the Worlds då denna fruktan är grunden för 

filmens handling. I filmen finns enligt oss inga dolda ekologimeddelanden eller komiska 

skildringar av apokalypsen. Istället använder man sig av motiv som går att finna inom science 

fiction som till exempel utomjordingar som hotar att invadera jorden. Vi tror inte att 

människor oroar sig för att utomjordingar ska ta över planeten men tanken om att jorden 

skulle gå under är skrämmande. Thompson menar att apokalyptisk fruktan kan ta olika form 

och i War of the Worlds är det viktiga för handlingen att jorden går under och inte hur. Som vi 
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skrivit tidigare kan vi inte säga något om varför människor lockas av att se dessa 

apokalyptiska skildringar utan enbart konstatera att fruktan inför apokalypsen är grunden för 

filmens utformning. 

 

War of the Worlds uppfyller vissa av Sanders konventioner för katastroffilm genom att det till 

exempel finns ett barn med i handlingen för att öka dramatiken i narrativet och att det finns en 

öppningssekvens där huvudkaraktärerna lyfts fram och katastrofscenariot förebådas. Detta ser 

vi exempel på under presentationen av Ray och hans familj, samt kaoset som uppstår vid 

invasionen. Vi skulle säga att War of the Worlds är en katastroffilm och att den även har 

starka inslag av science fiction. Filmen är dystopisk därför att den är en realistisk skildring av 

det kaos som uppstår på jorden när människor inte längre har tillgång till normala 

bekvämligheter. Invasionen från utomjordingar är enligt oss inte realistisk men som vi 

tidigare nämnt är det apokalypsen som är i fokus.  

 

6.4 The Road 
The Road är en post-apokalyptisk film och innehåller vad Thompson kallar för apokalyptisk 

fruktan. Denna fruktan tar sig uttryck genom att skildra människorna som rovdjur som tappat 

greppet om vad som gör dem mänskliga. Trots att denna fruktan finns i filmen skulle vi inte 

kalla filmen för en apokalyptisk film. Detta då den inte fokuserar på själva apokalypsen och vi 

inte får veta hur jorden har gått under. The Road skiljer sig från andra post-apokalyptiska 

filmer eftersom den fokuserar på vad som händer med människorna istället för orsaken till 

apokalypsen. Med detta menar vi alltså hur människors beteende förändras efter en apokalyps 

i kampen för överlevnad. Filmen är heller inte en katastroffilm såsom Sanders beskriver 

katastroffilmer av samma anledning. 

 

Vi anser att The Road innehåller väldigt starka inslag av dystopi. Den värld vi får ta del av i 

filmen är det värsta möjliga framtidsscenariot vi kan tänka oss. Det finns i filmen ytterst få 

ljuspunkter och ingen känsla av att det kommer att bli bättre. Vi får aldrig veta karaktärernas 

namn vilket tyder på att det inte längre är viktigt att ha ett namn eller en identitet. Det enda 

som är viktigt är överlevnad. Vi skulle påstå att detta scenario är ett typiskt exempel på 

dystopi. Thompson menar att apokalyptiska filmer avslutas med en antydning om att det kan 

bli bättre efter katastrofen. I The Road finns ingen sådan antydning. Det finns dock i 

slutscenen ett litet hopp om att pojken kommer att överleva.  
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Vi får som sagt aldrig veta hur jorden gått under, detta lämnas upp till åskådaren att tolka. Vi 

anar dock att det är någon sorts miljökatastrof som ägt rum. Det gråa landskapet, gula 

floderna, döda träden med mera tyder på att jorden dött. The Road innehåller heller inget 

tydligt ekobudskap såsom Murray och Heumann beskriver det och därför skulle vi inte kalla 

filmen för en ekologifilm utifrån de kriterier vi presenterat tidigare. Däremot speglar filmen 

ändå en skrämmande bild av vad som kan ske med vår planet. Som vi nämnt är fokus i filmen 

inte själva apokalypsen och därför anser vi att filmen inte lever upp till varken Sanders, 

Thompsons eller Murray och Heumanns kriterier. Vi menar att filmens största fokus är den 

dystopiska framtidsvisionen. 

 

6.5 Zombieland 

Zombieland skiljer sig från de andra filmerna därför att det är en komedi. Detta gör det svårt 

att jämföra filmen med konventionerna för katastroffilmer, apokalyptiska filmer och 

ekologifilmer. Filmen innehåller förvisso element vi känner igen från till exempel 

apokalyptiska filmer men gör samtidigt narr av dem. Eftersom Zombieland precis som The 

Road inte fokuserar på själva apokalypsen är det svårt att kategorisera den till Sanders, 

Thompsons och Murray och Heumanns subgenrer. Däremot anser vi att filmen innehåller 

starka inslag av dystopi då den utspelar sig i en igenkännande post-apokalyptisk värld. Det 

humoristiska i filmen är vad som händer med karaktärerna under deras resa i zombievärlden. 

Detta är dock det enda komiska. Jorden har fortfarande gått under och är fylld av zombies. 

Eftersom filmen innehåller dystopiska element anser vi att den trots att den är en komedi 

också är en dystopisk film.  

 

6.6 Dystopi i relation till tidigare forskning 
Genom ovanstående reflektioner har vi visat att de filmer vi har analyserat innehåller flera än 

bara en av de subgenrer vi har presenterat. Zombieland och The Road är undantaget och vi 

anser att det beror på att filmerna inte går att knyta direkt till de subgenrer vi presenterat utan 

att de är post-apokalyptiska filmer. Även WALL-E är en post-apokalyptisk film men vi anser 

att detta faktum är underordnat de andra subgenrerna då den post-apokalyptiska 

iscensättningen används som ett sätt att föra fram ekologibudskapet. Det intressanta med post-

apokalyptiska filmer är att de vilar på vetskapen om att en katastrof av något slag redan har 

inträffat vid filmens start. Detta innebär att filmskaparna tidigt i filmernas narrativ presenterar 

åskådaren för olika sorters motiv och element som hjälper åskådaren att skapa en bild av vad 
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som hänt. Mängden motiv och element som åskådaren får ta del av varierar och det ser vi i de 

filmer vi har analyserat. I The Road är filmskaparna mycket återhållsamma med information 

om apokalypsen medan händelserna i Zombieland som lett till jordens undergång noga 

redogörs för. Detta tror vi beror på att temat i filmerna skiljer sig avsevärt åt. I Zombieland är 

det av mer betydelse att spegla hur zombierna har tagit över därför att fokus ligger på 

zombies. I The Road ligger fokus på karaktärerna och deras relation till varandra i en 

fasansfull värld. Gemensamt i båda filmerna är dock att filmskaparna med hjälp av olika 

verktyg ändå skapar en värld som vi åskådare kan associera med post-apokalypsen. Dessa två 

filmer har vi alltså inte kunnat direkt knyta till den tidigare forskning som vi har presenterat. 

Ändå anser vi att de båda är dystopiska filmer. Alltså krävs det att vi pekar ut vad i de olika 

subgenrerna som går att knyta till dystopi. Vi anser också att vi måste förklara varför 

Zombieland och The Road ändå går att knyta samman med The Day After Tomorrow, WALL-E 

och War of the Worlds. 

 

Vi anser att katastroffilmen och den apokalyptiska filmens anknytning till dystopi är den mest 

uppenbara. Katastroffilmen och den apokalyptiska filmen går ut på att förmedla en 

annalkande katastrof och i detalj beskriva vad som händer med karaktärerna i filmen och 

samhällets förfall i relation till katastrofen. Oavsett om katastrofen har uppstått till följd av 

utomjordingar som i War of the Worlds, eller till följd av människans ignorans och 

förbrukning av jordens resurser som i The Day After Tomorrow, så bevittnar vi en apokalyps. I 

båda filmerna koncentrerar man sig på att skildra själva katastrofen och lämnar därmed den 

post-apokalyptiska världen efter katastrofen, åt fantasin. Dessa katastrofscenarier ger en 

skrämmande bild av en värld som går under. Att filmernas tema skiljer sig så markant åt, 

anser vi egentligen inte är av betydelse eftersom dystopin kopplas till faktumet att jorden och 

samhället såsom vi känner igen det, går under. Vi anser att det är bevittnandet av jordens 

undergång som är det skrämmande i filmerna och inte frågan om hur det går till. Begreppet 

dystopi vill som vi tidigare nämnt också förändra människans beteende innan denna mörka 

fiktiva värld vi tar del av i filmerna sker i verkligheten. Vi anser att alla filmer vi har 

analyserat indirekt vill påverka oss till en förändring. War of the Worlds och Zombieland 

kanske är de minst uppenbara exemplen på detta, men vi tror att det är med små medel i dessa 

filmer som filmskaparna vill yrka människan till en förändring. I Zombieland kan det till 

exempel vara att få människor att vakna upp och inse att vi behöver varandra och att ingen 

människa mår bra av att vara ensam. I filmen ger de en bild av detta genom att förvandla 

människorna till köttätande zombies. I War of the Worlds kan det vara att visa upp en 
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skrämmande bild av hur illa människor behandlar varandra. I The Road har man gått snäppet 

längre och gjort människor till kannibaler, allt för att överleva dagen. Vi menar att dessa 

filmer med sina olika teman visar upp en fiktiv bild av hur det kan bli i framtiden om vi inte 

förändrar vårt beteende. 

 

Ekologifilmen är vid första anblick inte lika direkt kopplad till dystopi. Men det är när man 

vill förmedla ett budskap som i WALL-E och The Day After Tomorrow som dystopin 

införlivas. I dessa filmer anser vi att man vill påverka människan att ändra den dåliga 

relationen många människor har till miljön och yrka på en förändring i samhället. Om ingen 

förändring sker, kan den apokalyptiska och post-apokalyptiska världen som vi bevittnar i 

filmerna, ske i det verkliga livet. Vi anser att ekologifilmen är mer direkt kopplad till 

realismen och därmed en mer uppenbar uppmaning till åskådaren att förändra sina vanor.  

 

The Road och Zombieland är varken katastroffilmer, apokalyptiska filmer eller ekologifilmer 

och därför kan man ifrågasätta varför de trots detta ändå kan vara dystopiska filmer. Det beror 

på flera faktorer. Dels, därför att vi omöjligen kunnat redogöra för alla subgenrer som kan 

vara kopplade till dystopi, men också för att den post-apokalyptiska filmen har starka band till 

katastroffilmen, den apokalyptiska filmen och ekologifilmen. Vi menar att den post-

apokalyptiska filmen är indirekt beroende av att en katastrof av något slag har skett, (på grund 

av miljöförstöring, utvecklad teknologi, utomjordingar, zombies etcetera) vilket har lett till 

apokalypsen (där samhället drastiskt har förändrats och miljontals människor har dött) vilket 

slutligen har resulterat i den post-apokalyptiska värld vi bevittnar i The Road, Zombieland och 

även i WALL-E. Vi anser att den post-apokalyptiska filmen är starkt kopplad till dystopi därför 

att den egentligen tar vid där den apokalyptiska filmen slutar. Vi får i den post-apokalyptiska 

filmen istället för att bevittna katastrofen och jordens undergång, bevittna vad som hänt eller 

händer med de karaktärer som överlevt apokalypsen. Det är fortfarande en skrämmande mörk 

bild av en möjlig framtid, filmen väljer bara att koncentrera sig på nya fasor och problem i 

den nya världen som har skapats efter apokalypsen. 

 

Vi anser alltså att dystopi kan vara kopplat till flera genrer men att begreppet är beroende av 

att kunna förmedla en skrämmande fiktiv framtid och en dystopisk film yrkar på något sätt till 

en förändring i samhället eller i människors beteende. Den tidigare forskningen i denna 

uppsats i relation till filmerna vi har analyserat visar tydligt hur dystopi införlivas i de olika 

subgenrer vi har redogjort för. Subgenrer uppstår vanligtvis ur redan existerande genrer eller 
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genrer som är under omdefiniering och vi ser att dystopi är ett inslag i både katastroffilm, 

apokalyptiska filmer och ekologifilmer. Vi anser efter att ha genomfört vår analys därför att 

även dystopi kan ses som en subgenre. 

 

6.7 Slutsatser  
Vårt syfte med denna uppsats har varit att ta reda på om dystopi kan utgöra en egen genre. 

Den här uppsatsen har varit ett exempel på hur man kan studera hur en genre kan ta form och 

analyseras. Bordwell och Thompson skriver att samspelet mellan konventioner och förnyelse, 

igenkännande och nymodighet är centralt för genrefilm. Vi har i vår analys kommit fram till 

att det finns en stor grupp filmer med liknande konventioner och teman som går att jämföra 

med varandra och som går att relatera till dystopi. Filmerna vi har analyserat delar 

konventioner och teman men det finns även variation bland dem. Vi menar att om åskådaren 

är bekant med konventionerna för dystopi kommer de att kunna relatera en grupp filmer till 

dessa konventioner. Genom att analysera fem filmer med hjälp av Rick Altmans 

semantisk/syntaktiska analysmetod har vi kunnat identifiera ett antal återkommande teman, 

egenskaper och element som filmerna delar. Vi har genom att identifiera dessa i filmerna vi 

har analyserat kommit fram till egna konventioner för dystopiska filmer. Vi har kommit fram 

till att konventionerna för dystopiska filmer är följande: 
 

 Det finns ofta en familj- eller kärleksrelation som handlar om att hitta samhörighet i 

misären. 

 Far och son relationer är vanligare är mor och dotter relationer. 

 Huvudkaraktären är ofta en smart manlig karaktär som vet hur man ska agera under 

eller efter apokalypsen/katastrofen. 

 Det finns ofta inslag av motiv som härstammar från genren science fiction. 

 Människans agerande eller ignorans är på ett eller annat sätt orsaken till 

apokalypsen/katastrofen. 

 Det finns ofta en överhet som försöker mörklägga eller strunta i de problem som 

dystopin medför. 

 Platsen som filmen utspelar sig på är en igenkännande plats någonstans på jorden där 

landskapet förstörts eller förstörs under filmens gång. 

 Ljuset och färgen i filmen domineras ofta av mörker. 

 Filmen innehåller ett moraliskt budskap som vi kan lära oss av. Detta presenteras ofta i 

filmens avslutningsscen. 
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 Det finns trots all misär en glimt av hopp i filmens slutskede. 

 

Av de fem filmer vi analyserat innehåller inte alla filmer alla dessa konventioner. För att 

klargöra vad vi menar med detta ger vi ett exempel. Sanders har lagt fram ett antal 

konventioner för katastroffilm som vi tidigare har redogjort för. Filmer som innehåller vissa 

av dessa konventioner kategoriseras som katastroffilmer. Dessa filmer behöver dock inte 

innehålla alla konventioner, men de innehåller tillräckligt många. Samma sak är det med de 

fem filmer vi kategoriserat till dystopi. Filmerna innehåller inte samma konventioner eller alla 

konventioner men de delar tillräckligt många för att de alla ska kunna kategoriseras till 

subgenren dystopi. 

 

Vi vill understryka att när vi skriver att de filmer vi analyserat tillhör subgenren dystopi menar 

vi inte att de inte tillhör de andra genrerna de sedan tidigare blivit tilldelade. En film kan 

tillhöra flera genrer och vi menar att dystopi är en av dem. Till exempel har vi Zombieland 

som tidigare kategoriserats till genrerna komedi, action, äventyr och skräck. Vi anser att 

filmen också kan tillhöra subgenren dystopi, utan att för den delen ta bort de tidigare 

kategoriseringarna. Vi menar inte att vi har gjort subgenren dystopi officiell med denna studie, 

men genom vår analys anser vi att har vi kommit fram till tillräckligt många konventioner för 

att lägga fram ett förslag som tyder på att dystopi kan vara en subgenre. Bordwell och 

Thompson menar att genrer och subgenrer etableras när en viss film blivit framgångsrik och 

vitt efterliknad. För en närmare definiering av dystopi som subgenre tror vi att det eventuellt 

kan behövas en närmare analys av fler filmer. Vi tror att detta kommer leda till att man kan 

identifiera fler konventioner och en större grupp filmer som går att koppla till dystopi.  

 

För att ytterligare styrka våra slutsatser har vi också lyckats identifiera en gemensam 

ikonografi i filmerna vi har analyserat. Stephen Neale skriver i Genre and Hollywood att 

ikonografi betyder vetskapen om bildmotivens innebörd och utveckling.78 En genres 

ikonografi består av återkommande symboliska bilder som för mening från film till film.79 

Neale lyfter fram att begreppet ikonografi tillämpat på film, kan vara problematiskt. Han 

menar att det i många genrer är svårt att lista definierande karaktäristiska egenskaper därför 

att många genrer som exempelvis den psykologiska skräckfilmen och det romantiska dramat, 

                                                             
78 Stephen Neale, Genre and Hollywood [Elektronisk resurs], Routledge, London, 2000, s. 11-12. 
79 http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/ikonografi, Hämtat 2011-11-15 

http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/ikonografi
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saknar en specifik ikonografi. Därför skriver han att det inte är någon slump att de teoretiker 

som tillämpat ikonografi på genreanalys diskuterar begreppet i relation till de fåtal genrer där 

begreppets användning passar bra in, såsom gangsterfilmen och westernfilmen.80  

 

Vi valde att inte identifiera en viss ikonografi i varje film eftersom filmerna redan var 

tilldelade olika genrer. Att identifiera en ikonografi i varje film skulle innebära att vi enbart 

skulle komma fram till en ikonografi som går att härleda till de genrer som filmerna redan är 

tilldelade. Det går inte att jämföra filmers ikonografi med varandra om de tillhör olika genrer 

eftersom syftet med ikonografi är att finna återkommande symboliska bilder inom en genre 

som för mening från film till film. En ikonografi delas av en grupp filmer och skapar 

förståelse och mening om genren som gruppen av filmer tillhör. Det skulle därför inte hjälpa 

oss i denna studie att i analysen identifiera en ikonografi för varje film eftersom vi är ute efter 

att identifiera en gemensam ikonografi som går att koppla till dystopi. Genom att använda oss 

av Altmans semantisk/syntaktiska analysmetod så har vi lyckats identifiera ett antal 

semantiska element som är återkommande i alla filmer.  

 

Genom att studera deras syntaktiska egenskaper har vi förstått sammanhangen mellan 

elementen. Genom att förstå de semantiska och syntaktiska elementen så kan vi därför hitta en 

gemensam ikonografi som vi kan härleda till genren dystopi. Denna ikonografi består av de 

element som vi har identifierat i filmanalyserna. Det är detta som har varit problemet med att 

diskutera ikonografi i förhållande till genre i vår uppsats. Då alla filmer inte delar samma 

konventioner så har vi haft problem med att finna en gemensam ikonografi eftersom termen 

gemensamt omedvetet indikerar att de delar alla konventioner. Trots detta problem anser vi 

dock att eftersom vi har identifierat ett antal konventioner som filmerna delar, bör filmerna 

också dela en ikonografi för dystopi. De återkommande symboler vi har identifierat med hjälp 

av de filmer vi har analyserat och som vi anser är ikonografin för dystopi är till exempel ett 

övergivet förstört lanskap, en manlig huvudkaraktär, karaktärernas kamp för överlevnad och 

att en katastrof/apokalyps har inträffat eller kommer att inträffa. Vi vill betona att vi enbart har 

kommit fram till detta resultat genom att analysera de filmer vi valt ut, och ikonografin för 

dystopi skulle kunna komma att förändras eller utvecklas om vi hade analyserat fler filmer. 

Genom att vi har lyckats identifiera en gemensam ikonografi och konventioner i filmerna 

anser vi att vi har besvarat vårt syfte och att dystopi kan ses en egen subgenre.  

                                                             
80 Neale, s. 14. 
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7. Sammanfattning 

Vi valde att ägna denna uppsats till området dystopiska filmer därför att vi fann det intressant 

att vi associerar en grupp filmer till begreppet dystopi, trots att dystopi inte är en erkänd 

filmgenre. Först ansåg vi att det var viktigt att redogöra för begreppet dystopi. Dystopi syftar 

till att försöka förändra samhället vi lever i idag, för att undkomma en mörk framtid där 

ingenting är bra. Dystopi har ursprungligen växt fram genom science fictionlitteraturen och 

finns idag att finna inom en rad olika genrer och format som exempelvis i tv och i tidskrifter. 

Syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida dystopi kan klassificeras som en egen 

genre genom att bland annat undersöka om filmerna vi analyserat delar tillräckligt många 

gemensamma konventioner.  

 

Genom att studera filmernas dominant och dess viktigaste semantiska och syntaktiska 

egenskaper ämnade vi att ta reda på om det gick att koppla samman dessa element med 

begreppet dystopi. Vi begränsade vår studie genom att enbart välja filmer som är producerade 

och distribuerade mellan år 2000 – 2010. Detta därför att det har gjorts många dystopiska 

filmer under denna period. Vi har valde också att enbart studera amerikanska produktioner 

eftersom de flesta dystopiska filmer under denna period är av amerikanskt ursprung. Vi valde 

fem filmer som alla tillhör olika genrer då vi ville undersöka i vilka former dystopi kan 

komma till uttryck inom olika flera genrer. Sedan redogjorde vi för tidigare forskning som 

handlar om tre subgenrer: katastroffilm, apokalyptisk film och ekologifilm.  

 

Våra teoretiska utgångspunkter utgår från genreteori och tar sedan upp de för vår uppsats, 

viktigaste punkterna. Vi utgick från Rick Altmans framlagda teorier kring genre och 

fokuserade på att reda ut begreppen semantik och syntax. Därefter redovisade vi vårt material 

som bestod av ett flertal dystopiska filmer som gjorts under tidsperioden vi valt ut. Sedan 

gjorde vi ett urval som resulterade i att filmerna vi valde att analysera blev The Day After 

Tomorrow, WALL-E, War of the Worlds, The Road och Zombieland. Vi valde att göra en 

semantisk/syntaktisk analys av dessa fem filmer som är hämtade från olika genrer. Vi inledde 

analyserna med att identifiera filmernas dominant vilket är ett begrepp hämtat från 

neoformalismen. Genom att under analysen löpande identifiera semantiska och syntaktiska 

element i filmerna lyckades vi sammanställa ett antal konventioner för dystopi. Utifrån 
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analyserna lyckades vi även identifiera en gemensam ikonografi i filmerna vilket i 

kombination med våra framlagda konventioner styrker vår slutsats att dystopi ska kan ses som 

en egen subgenre. 
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Bilagor 
 

Segmentering av The Day After Tormorrow 
 

1. Stationen på Antarktis 

a) Isblock bryter sig loss. 

b) De hittar växthusgaser i isen. 

2. Konferens i New Delhi  

a) Jack förutspår en ny istid och hänvisar till Kyotoprotokollet.  

b) Vicepresidenten menar att ekonomin tar lika stor skada som miljön. 

c) Jack möter professor Terry Rapson.  

3. Sam i New York 

a) Sam sitter med sina kamrater Laura och Brian på ett flyplan och hamnar mitt i en 

storm. 

b) Sam deltar i akademisk tävling med Laura och Brian. 

c) Sam pratar med Jack som ber honom ta sig hem så fort som möjligt. 

4. Klimatet över jorden förändras  

a) Två forskare upptäcker att en boj i Atlanten visar på att havstemperaturen sjunkit. 

b) I Tokyo faller isblock från himlen, det snöar i New Delhi, Los Angeles drabbas av ett 

flertal tornados och ödeläggs, djuren i New York beter sig oroligt och från rymden ser 

astronauter ett stormmoln över jorden. 

c) Två astronauter blickar ner över jorden och ser hur ett stort stormmoln börjar bildas. 

5. Vad förändringen innebär 

a) Påverkan i Nordatlanten och Australien. 

b) Jack och hans team kommer fram till att den nya istiden kommer inträffa inom 6-8 

veckor. 

6. Kaos i New York 

a) Djuren har smitit från sina burar. 

b) Frihetsgudinnan översvämmas och en tsunamivåg sveper in över Manhattan. 

c) Sam räddar Laura från vågen och de tar skydd på statsbiblioteket. 

7. Ny istid konfirmeras inom 7-10 dagar 

a) Jack träffar presidenten som bestämmer sig för att följa Jacks plan och evakuera alla 

invånare i de södra staterna söderut. 

b) Jack och hans fru enas om att Jack ska hämta Sam i New York. 



 
 

8. Jack ger sig av mot New York 

a) Jason och Frank följer med Jack. 

b) Deras bil fastnar i snön och de tvingas fortsätta till fots. 

c) Frank faller igenom ett glastak till en galleria och offrar sitt liv för Jack och Jason ska 

kunna fortsätta. 

9. Samtidigt i statsbiblioteket 

a) Sam råder alla att följa Jacks råd om att stanna inomhus. En liten grupp väljer att 

stanna och bränner böcker för att hålla sig varma och hämtar mat ur godismaskiner.  

b) Sam berättar för Laura om sina känslor för henne. 

c) Det visar sig att Laura blivit blodförgiftad och Sam, Brian och J.D ger sig ut i kylan 

för att hämta medicin på båten som fastnat utanför biblioteket. På båten blir de 

attackerade av vargar som rymt. 

d) Temperaturen sjunker drastiskt och en ”våg” av is sköljer över Manhattan. Sam, Brian 

och J.D tar med sig den mat och medicin de kan och springer tillbaka mot biblioteket 

och hinner precis in genom dörrarna innan isen hinner ikapp dem. 

10. New York 

a) Jack och Jason tar skydd när stormen drar förbi och beger sig sedan vidare mot New 

York där de hittar Sam och gruppen av människor i biblioteket.  

b) De går tillsammans ut från biblioteket och blir räddade av helikoptrar från U.S Army.  

11. Presidentens tal och räddningsoperationen inleds 

a) Vicepresidenten som blivit president håller ett tal där han klargör att de inte längre kan 

utnyttja jordens resurser som de tidigare gjort och uttrycker tacksamhet mot de länder 

som tagit emot amerikanska miljöflyktingar. Han säger att en liten grupp människor i 

New York (Sams grupp) klarat sig undan stormen och att de nu kan börja leta efter 

överlevande. 

12. Avslutning 

a) Två astronauter ser ner på jorden som vars norra halvklot är täckt av is. 

b) Solen skiner och helikoptrar flyger in över New York där människor gått ut på taken i 

väntan på räddning. 

 

 

 



 
 

Segmentering av WALL-E 

1. Inledning på jorden 

a) jorden är täckt av sopor. 

b) WALL-E är den enda överlevande och spenderar sina dagar med att komprimera 

soporna till stora högar. 

c) Jorden har blivit fylld med sopor och människorna har flyttat till ett rymdskepp i 

väntan på att planeten ska rensas upp. 

d) På kvällarna tittar WALL-E på film tillsammans med en kackerlacka som han bor ihop 

med. 

e) WALL-E samlar på sådant han tycker är utstickande och viktigt. En dag hittar han en 

planta i en sko. 

2. WALL- E träffar EVE 

a) Nästa dag landar ett rymdskepp och ut kommer EVE. 

b) Hon flyger runt på jorden och scannar marken samtidigt som WALL-E följer efter 

henne i smyg.  

c) När EVE först ser WALL-E är hon misstänksam och skjuter mot honom. WALL-E 

försöker hålla EVEs hand vilket hon inte går med på. Till slut lyckas han övertala 

henne att följa med tillbaka till hans skjul.  

3. Hemma hos WALL-E 

a) WALL-E visar EVE filmen och dansar. EVE vill fortfarande inte hålla WALL-Es 

hand. 

b) WALL-E visar EVE plantan vilket aktiverar henne. Hon tar plantan från WALL-E och 

stoppar in den i en kapsel i sig själv och går in i viloläge. 

c) WALL-E förstår inte vad som händer men bestämmer sig för att ta hand om EVE och 

tar med henne ut på dagarna och de ser på solnedgången tillsammans. 

4. Resan från jorden till Axiom 

a) Ett rymdskepp landar på jorden och skeppet tar med sig EVE som fortfarande är i 

viloläge och WALL-E följer i smyg med på rymdskeppet som lyfter ur ett berg av 

sopor. 

b) Vi ser ovanifrån hur jorden blivit brun och täckt av sopor samtidigt som rymdskeppet 

färdas ur galaxen. 

c) På moderskeppet Axiom möts de av robotar som försöker rengöra WALL-E och EVE. 

d) EVE förs bort av robotar.  



 
 

5. På Axiom 

a) WALL-E följer efter EVE och hamnar mitt i rusningstrafik av robotar och människor. 

Människorna sitter flygande stolar och kommunicerar via dataskärmar. 

b) Robotarna styr på Axiom och gör det så bekvämt för människorna att de slipper tänka 

och agera själva. 

c) WALL-E träffar för första gången en människa. Han råkar välta ur människan ur sin 

stol och presenterar sig själv. Människan presenterar sig som John. 

6. På kaptensbryggan 

a) WALL-E följer efter robotarna som för EVE till kaptenen McCrea som är lika passiv 

som de andra människorna på skeppet. Vi ser via bilder på tidigare kaptener att 

människorna blivit tjockare och tjockare. 

b) När EVE öppnas är plantan borta och hon förklaras vara ur funktion och tas till 

reparation. 

c) McCrea bestämmer sig för att lära sig om jorden.  

7. WALL-E och EVE efterlyses 

a) WALL-E tror att EVE blir skadad av reparationsrobotarna och försöker rädda henne 

vilket leder till att han av misstag släpper ut alla andra robotar som är inne för 

reparation. 

b) WALL-E och EVE efterlyses som farliga på hela Axiom.  

c) Det visar sig att de andra robotarna stulit plantan från EVE och tänker skicka ut den i 

rymden. 

d) WALL-E hoppar på skeppet för att rädda plantan och hinner precis ut innan det 

exploderar. 

8. Planering för återresa till jorden 

a) WALL-E och EVE flyr och lyckas ta sig till kapten McCrea med plantan. 

b) AUTO försöker hindra kaptenen och visar honom en film där kaptenen får veta att 

man misslyckats rengöra jorden.  

c) McCrea bestämmer att de ska åka tillbaka till jorden och ber EVE och WALL-E ta 

plantan till huvuddäcket men AUTO försöker hindra dem.  

d) WALL-E skadas av AUTO och skickas ned i sopnedkastet. EVE följer efter och 

lyckas rädda honom. 

e) WALL-E och EVE lyckas ta sig förbi alla robotar med plantan till huvuddäcket och 

alla människor åker dit för att se vad som pågår. 

9. På huvuddäcket 



 
 

a) Skeppet börjar luta och alla människor ramlar ur sina stolar. 

b) Via en dataskärm ser människorna McCrea resa sig upp och gå. 

c) McCrea lyckas övermanna AUTO och styr Axiom mot jorden. 

d) WALL-E lyckas se till att plantan hamnar på plats med skadas allvarligt. 

10. Tillbaka på jorden 

a) Axiom landar och människorna facineras av planeten. 

b) EVE lyckas reparera WALL-E men WALL-E känner inte igen henne. EVE håller 

WALL-Es hand och sjunger. WALL-E tar hennes hand och återfår sitt minne. 

c) Kaptenen förklarar vad man kan odla på jorden för alla människor och det börjar växa 

plantor på jorden igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Segmentering av War of the Worlds 

1. Rays barn kommer för att bo hos honom över helgen 

a) Ray har dålig kontakt med barnen, bråkar med Robbie som stjäl hans bil och drar iväg. 

b) Efter att ha sovit vaknar Ray och märker att himlen ser underlig ut. 

c) Ett flertal blixtar slår ner över staden. All elektricitet slås ut och batterier slutar 

fungera. 

2. Ray går ut för att undersöka platsen där blixtarna slagit ner 

a) På vägen möter han Robbie som han säger åt att gå hem och ta hand om Rachel. 

b) Blixtarna har orsakat hål i marken. 

c) Ur hålen reser sig en stor maskin som börjar skjuta ihjäl människor. Ray springer hem. 

3. Ray och hans familj lämnar staden 

a) Ray för barnen till deras mammas hus. 

b) Mamman har åkt till Boston så de övernattar i huset. 

c) Under natten har maskinerna skapat förödelse runtomkring dem och ett plan har störtat 

precis utanför huset. 

d) En reporter visar Ray hur utomjordingarna åkt via blixtarna ner i maskinerna. 

4. Ray och barnen försöker nå Boston via en färja  

a) De tvingas lämna sin bil då kaos uppstår i kön till färjan. 

b) De lyckas komma ombord på färjan. 

c) Ett flertal maskiner samlas runt båten och människorna som inte fick plats på den. Ray 

och barnen lyckas simma i land. 

5. Robbie lämnar Ray och Rachel  

a) Robbie vill ansluta sig till armén.  

b) Maskiner samlas återigen omkring dem. 

c) Ray tar med sig Rachel och söker skydd i en källare. 

6. Mannen Ray och Rachel träffar i källaren är underlig 

a) Mannen vill attackera utomjordingarna och bygga en tunnel under jorden. 

b) När utomjordingarna släpps ner i källaren där de söker skydd för att undersöka om det 

finns liv där riskerar mannen Ray och Rachels liv genom att försöka attackera 

utomjordingarna.  

c) Ray lyckas stoppa honom. 

d) Ray dödar mannen då han är ett hot mot Rachels liv. 

7. Rachel blir rädd och springer ut ur huset 



 
 

a) Ray och Rachel blir fångade av maskinerna och placeras i en bur tillsammans med en 

grupp människor. 

b) Utomjordingarna suger upp människor från buren in i maskinen. 

c) När Ray sugs upp placerar han en bomb inne i maskinen och den exploderar. Ray och 

Rachel blir fria. 

8. De når Boston 

a) Ray märker att maskinerna inte har ett skyddsnät över sig längre. Han säger åt en 

soldat att skjuta maskinen.  

b) Maskinen slås ned och ut faller en död utomjording. 

c) De når barnens mamma och alla kramas. 

9. Berättarröst 

a) Utomjordingarna dör därför att de inte byggt upp ett immunförsvar mot bakterier som 

finns på jorden och som människorna är immuna mot. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Segmentering av The Road 

1. Inledningsscen 

a) En man och en gravid kvinna vaknar av skrik och det ser ut som om det brinner 

utomhus. 

2. På Vägen 

a) Samma man och en pojke vaknar av en jordbävning. 

b) Mannen och pojken går genom ett öde landskap och letar efter mat och en berättarröst 

(mannen) berättar otydligt att för några år sedan stannade klockan, solen slutade lysa, 

alla djur dog, på vägarna finns flyktingar och banditer och att kannibalism är vanligt.  

c) Mannen och pojken slår läger och pratar om pojkens mamma som vi förstår är död. 

d) Mannen lär sin son hur han ska skjuta sig själv om det skulle bli nödvändigt. 

3. Tillbakablick 

a) Mannen och kvinnan pratar om att begå självmord som de andra familjerna i området. 

b) Kvinnan spelar piano och hennes vatten går. Hon säger till mannen att hon inte vill 

föda barnet. 

4. På Vägen 

a) Pappan och sonen vaknar av att en bil med banditer närmar sig. 

b) Pappan och sonen gömmer sig i skogen men blir upptäckta av en av banditerna. 

c) Banditen hotar med att döda sonen och pappan skjuter banditen. 

d) Pappan och sonen flyr och när de kommer tillbaka dagen efter har de andra banditerna 

stulit deras tillhörigheter och ätit banditen som pappan sköt. 

e) Pappan och sonen fortsätter vandra. 

5. Tillbakablick 

a) Mamman säger att hon ska lämna pappan och sonen. Mannen ber henne stanna men 

hon försvinner ut i mörkret. 

6. På Vägen 

a) Pappan och sonen fortsätter sin vandring och kommer fram till ett hus där de går in. 

b) I källaren hittar de utsvultna människor. 

c) Banditerna/kannibalerna kommer hem och pappan och sonen tvingas gömma sig på 

toaletten. De är redo att skjuta sig själva om de skulle bli upptäckta.  

7. Vandringen på Vägen fortsätter 

a) Pappan och sonen kommer fram till pappans barndomshem. 

b) Sonen ser en pojke men pappan säger att han inbillar sig och de fortsätter sin vandring. 



 
 

c) De kommer fram till ett nytt hus där de hittar en lucka/bunker i marken.  

d) I bunkern finns mat och de får sig en lyxmåltid. De duschar i huset och sover i 

bunkern. 

e) Pappan vaknar och hostar blod. De hör en hund skälla och tvingas lämna bunkern. 

8. I skogen 

a) Pappan och sonen avviker från vägen och går in i skogen där de ser döskallar på pålar 

och blod i snön. 

b) De ser en mamma och hennes barn fly från och bli skjutna av banditer. 

9. Vid havet 

a) Pappan har blivit sjukare och hostar blod. 

b) Havet är brunt och stranden är täckt av sopor. 

c) Sonen blir sjuk och pappan simmar ut till ett strandat skepp. Medan sonen sover blir 

de rånade på alla sina tillhörigheter av en okänd man. 

d) De springer efter mannen och kräver under pistolhot mannen att ge tillbaka deras 

tillhörigheter. 

10. Tillbaka på Vägen 

a) Pappan och sonen hittar en skalbagge och ser den förundrat flyga. 

b) Pappan blir skjuten i benet av en pil. Han skjuter tillbaka med en pistol och de flyr. 

11. Tillbaka vid havet 

a) Pappan är mycket sjuk och drömmer om mamman och tiden innan apokalypsen. 

b) De gör upp läger och dagen efter är pappan död. 

c) Det går en till natt och dagen efter träffar sonen en man på stranden. 

d) Mannen berättar att han har två barn, en hund och en fru och frågar om sonen vill följa 

med honom eller inte. 

e) Sonen är rädd att mannen ska vara ond men när han träffar familjen förstår vi att han 

kommer att följa med dem. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Segmentering av Zombieland 

1. Columbus berättar att ett virus har förvandlat människor till zombies 

a) Columbus försöker nå sina föräldrar i Columbus då han hoppas att de lever. 

b) Han har gjort upp regler som hjälper honom att överleva i Zombieland. 

c) Han berättar att han varit en ensamvarg innan viruset slog till men att han faktiskt 

saknar människor. 

2. Columbus möter Tallahassee 

a) De slår följe då Tallahassee har en bil 

b) Tallahassee berättar att han letar efter en twinkie. 

c) De åker till ett köpcetrum. 

3. I köpcentrumet 

a) Columbus och Tallahasse möter systrarna Wichita och Little Rock. 

b) Systrarna lurar Columbus och Tallahasse och tar deras vapen och bil. 

4. Columbus och Talllahassee hittar en ny bil 

a) När de fortsätter sin resa ser de bilen systrarna stulit av dem stå vid väggrenen. 

b) Tallahassee undersöker bilen medan Columbus vaktar deras nya bil. 

c) Systrarna lyckas återigen överlista killarna och de tar kontroll över bilen. De låter 

dock Columbus och Tallahassee följa med dem. 

d) Systrarna är på väg till Pacific Playland och Columbus bestämmer sig för att strunta i 

att åka till Columbus. 

5. De åker till Hollywood 

a) De övernattar i Bill Murrays hus. Tallahasse och Wichita möter Bill Murray som är 

utklädd till zombie men lever. 

b) Columbus skjuter ihjäl Bill Murray då han tror att Murray är en zombie. 

c) Systrarna lämnar Columbus och Tallahassee då de inte vill bygga upp för starka band 

till dem. 

6. Systrarna åker till Pacific Playland 

a) De sätter på strömmen till parken och åker karuseller. 

b) Zombierna ser ljusen och ljuden och lockas dit. Systrarna tar skydd uppe i en karusell. 

7. Columbus vill rädda systrarna 

a) Columbus som är kär i Wichita vill åka till parken och rädda dem. 

b) Tallahassee planerar att åka till Mexiko men ändrar sig och tillsammans åker de till 

Pacific Playland. 



 
 

8. Pacific Playland 

a) Columbus får ansvaret att rädda systrarna medan Tallahassee försöker döda 

zombierna. 

b) Tallahasse lyckas döda zombierna och överlever. 

c) Columbus räddar systrarna. 

9. Tillsammans lämnar de Pacific Playland 

a) Tallahasse får sin twinkie. 

b) Columbus säger att utan vänner och familj kan man lika gärna vara en zombie.  


