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Handling
I denna den tredje av Toy Story-filmerna har Andy blivit
18 år och ska börja på universitetet. Pojkrummet ska
röjas, vilket orsakar oro bland leksakerna som fortfarande
finns kvar i hans rum. Allt som inte ska med till hans nya
studentrum ska nämligen upp på vinden eller till soptip-
pen. En grovsortering gör att cowboydockan Woody ham-
nar i den packning som ska till universitetet medan övriga
leksaker hamnar i en sopsäck. Men istället för att hamna
på vinden, som Andy planerat, så sker ett misstag och alla
leksakerna, inklusive Woody, körs istället till dagiset Sol-
sidan. Med på färden är också Barbie, kasserad av Andys
lillasyster Molly. 

På dagis finns alltid behov av leksaker. Det bådar gott.
Avdelningarna badar i pastellfärgat ljus och leksakerna

välkomnas hjärtligt av dem som redan finns på plats. Bar-
bie träffar den välklädde och välfriserade Ken och tycke
uppstår. Krambjörnen Teddy tar emot den nyanlända
gruppen och förklarar att leksakerna snart ska få en lek-
stund de sent ska glömma. De vet knappt till sig av upp-
hetsning. Bara Woody är avvaktande och längtar efter att
komma tillbaka hem, till Andy. Så han beger sig iväg,
innan den utlovade lekstunden kommer. Men de andra
väntar ihärdigt. Med viss förvåning noterar Buzz att alla
äldre leksaker snabbt smiter undan när barnens stojande
hörs. Han blir snart varse varför. Småbarnen griper sig an
dem med oanad destruktivitet. Leksakerna har aldrig
varit med om maken. Efter en våldsam och utdragen
attack är de totalt sönderbrutna och nerkladdade. De
bestämmer sig för att lämna dagiset. Men det visar sig att
den som en gång kommit in har svårt att slippa ut.

Buzz lyckas ändå ta sig ut från avdelningen och försö-
ker få kontakt med någon av de leksaker de tidigare träf-
fat. Det visar sig dock att de då så trevliga leksaksfigu-
rerna även har en annan, mörkare sida. Dagiset är knap-
past den idyll som det såg ut att vara, utan ett rigoröst
vaktat fängelse styrt av björnen Teddy. Några robotleksa-
ker och den oklanderlige Ken hör till hans mobb. För att
oskadliggöra det hot som Buzz plötsligt innebär så tas han
tillfånga och omprogrammeras till att bli aggressiv och
känslokall. Han är nu den perfekta fångvaktaren för sina
vänner, som blir inlåsta i lådor inne på avdelningen. Bar-
bie lierar sig med sina vänner och hamnar också i en låda.
Herr Potato Head gör våldsamt motstånd och isoleras i en
sandlåda utomhus.

Woody har under tiden hittats av den lilla flickan Bon-
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förvåning ser han att också Woody ligger bland de andra.
Det är med svårighet han lämnar ifrån sig honom. Men
efter att ha lekt tillsammans med Bonnie förstår han att
hon är den rätta för leksakerna. Det är dags för Andy att
gå vidare, att ta sig an sitt vuxenliv. 

Den nödvändiga leken
Öppningsscenens vilda västernäventyr visar sig vara
Andys fantasifyllda lek, valhänt registrerad av mammans
videokamera. Den ger en bra bild av hur lustfyllda och
utforskande barns lekar kan vara. Och vissa fortsätter att
leka även i vuxen ålder, vilket regissören John Lasseter är
ett exempel på. Hans filmer är inte bara tekniskt skickliga
utan innehållet präglas just av en smittande lekfullhet.
När den första Toy story-filmen kom 1995 var det den
första datoranimerade långfilmen och mottagandet var
översvallande. Till skillnad mot många andra uppföljare
så står både film nummer två och tre på egna stadiga ben.

Trots all uppskattning som Lasseter får så har han själv
en annan filmskapare i tankarna när han pratar om "värl-
dens största levande animatör". Lasseters husgud är ja-
panske Hayao Miyazaki och han menar att “Toy story” har
mycket att tacka hans filmer för. Det är i dem som Lasse-
ter finner inspiration om han stöter på problem som han
inte vet hur han ska lösa. Och sämre förebilder än upp-
hovsmannen till filmer som "Spirited away", "Det levande
slottet", "Min granne Totoro" eller "Ponyo" kan man verkli-
gen ha. Som en bugning åt Miyazaki finns i "Toy Story 3"
figuren Totoro med, som ett av Bonnies gosedjur. 

Att skiljas åt
Meningen med livet kan man emellanåt fundera över. För
leksaker är frågan enkel. Det viktigaste för dem är att bli
lekta med. Samtidigt finns en gnagande oro för att bli
ersatta av andra, mer attraktiva leksaker. Varje loppis och
vårstädning utgör ett reellt hot och Woody och Buzz kon-
staterar suckande att en del av deras kompisar försvunnit
vid dessa tillfällen. Att Andys leksaker är skärrade då de
kastas ner i en sopsäck är därför inte att undra på. De är
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nie, och fått följa med henne hem och snart är han invol-
verad i lekar tillsammans med olika gosedjur. Trots att allt
egentligen är så bra som det kan vara är Woody ändå fast
besluten att ta sig hem till Andy. Men då han genom de
andra leksakerna får höra om skräckväldet på Solsidan
beslutar han sig för att rädda sina kamrater istället. 

Räddningsaktionen är ett våghalsigt projekt, men
Woody utarbetar en plan för hur de ska ta sig ut. Genom
samarbete lyckas de ta sig förbi både patrullerande bilar
och vakter. De lyckas också, genom raffinerad tortyr, att
få Ken att avslöja hur Buzz kan omprogrammeras till sitt
vanliga jag. Operationen går dock inte riktigt som tänkt
utan Buzz börjar prata spanska och uppvaktar Jessie med
eldig glöd. Men flyktförsöket fortskrider, tills de blir stop-
pade av Teddy. I det tumult som uppstår ramlar de alla
ner i en soptunna som precis då töms av en sopbil. 

Det är farligt i bilen, Buzz hamnar under en fallande tv
och tuppar av, för att vakna som sitt vanliga jag. Än värre
blir det när de når själva soptippen, men leksakerna, med
Teddy i släptåg, lyckas ta sig helskinnade förbi alla livsfar-
liga maskiner. När de tror sig vara i säkerhet inser de att
de på ett rullband transporteras mot en gigantisk eld, där
alla sopor bränns upp. Med hjälp av Woody kan Teddy ta
sig upp från bandet mot en nödstoppsknapp, under före-
vändning att han ska hjälpa dem alla. Men väl i säkerhet
finns ingen hjälpsamhet kvar. Han lämnar dem åt sitt öde.
Leksakerna driver oundvikligt mot den väldiga elden men
när allt verkar oåterkalleligt kommer hjälpen. De tre små
rymdfigurerna, som också tillhört Andy, räddar dem
mirakulöst. 

Med hjälp av en sopbil lyckas de ta sig tillbaka till Andy
och hoppar efter rengöring ner i en låda märkt "Till vin-
den". Woody tar plats i lådan som ska till universitetet,
precis som det var tänkt från början. Men efter ett tag
hoppar han ut, skriver en lapp och placerar på lådan med
alla leksakerna. När Andy läser lappen ser han fundersam
ut, men kånkar iväg lådan till bilen och kör efter anvis-
ningar hem till lilla Bonnie. Hon blir den nya ägaren till
leksakerna och får lova att ta väl hand om dem. Till sin



FILMHANDLEDNING UTGIVEN AV SVENSKA FILMINSTITUTET. TEL 08-665 11 00. WWW.SFI.SE/FILMISKOLAN

ju dessutom högst medvetna om hans ålder, och att 18-
åringar normalt lämnat den typ av lekar som de kan
involveras i. "Vi är körda, slut, passé", deklarerar herr
Potato Head, medan westerndockan Jessie hyperventile-
rar av stress. De är övertygade om att han ser dem som
skräp, trots att Woody enträget försöker övertyga om mot-
satsen.

Att Woody har rätt får de bekräftat i slutet av filmen,
när Andy lämnar över dem till lilla Bonnie. Han säger att
de betyder väldigt mycket för honom och berättar sedan
om dem alla. Om Jessie, den tuffaste tjejen i vilda västern.
Om snabba hästen Bullside och om Rex, den grymma och
blodtörstiga dinosaurien. Om trofasta hunden Slinky och
den coolaste leksaken av alla: rymdjägaren Buzz. Om det
förälskade paret Potato Head och den onde Dr. Fläskkot-
lett. Och slutligen Woody, hans allra käraste leksak. En
kompis som funnits med så länge han kan minnas, en
cowboy som är modig, snäll, klok och som aldrig sviker
utan som finns där vad som än händer. Det blir ett bra
avsked och överlämnande. Bonnie kommer att ta väl hand
om dem.

En som inte haft en lyckad separation är Teddy. Han är
både bitter och missunnsam. Hans aversion mot barn är
orubblig och likt ett mantra rabblar han att leksakerna på
dagis blivit övergivna, att de är oälskade och utstötta. När
Andys leksaker protesterar mot den enögda beskrivningen
blir han än mer spotsk. Inte ens när han överger dem på
soptippen, förvissad om att de ska brinna upp, kan han
motstå en spydig kommentar. "Var är ditt barn nu då?",
frågar han retoriskt.

Ändå är hans version av historien felaktig. Han var en
högst älskad nallebjörn, som under en utflykt av misstag
blev kvarglömd. Men känslan av att vara övergiven blev
den dominerande, och offerrollen ett alibi för det skräck-
välde han senare byggde upp på dagiset. Solsidan be-
skrivs av en av Bonnies leksaker som ett "förtvivlans
näste".  Det hierarkiska systemet styrs med järnhand och
det finns ingen som vill vara Teddys vän. De leksaker som
finns i hans närhet är det mer av rädsla än av vänskap. 

Hans förvanskade historieskrivning blir till slut hans
fall. Dockan Babyface, som också glömdes kvar på den

olycksaliga utflykten, har hela tiden blivit matad med
berättelsen om hur de båda dumpades och hon blir hans
effektiva redskap. Alla obehagliga uppgifter tar hon tag i.
Men då hon genom Woody förstår att hon hela tiden blivit
lurad, använder hon sina krafter till att handfast göra sig
av med Teddy. Det är hon som ser till att han hamnar i
den soptunna han mentalt befunnit sig i så länge.

• På dagiset Solsidan finns det många leksaker. Ändå kan
man undra om det finns lika många som i en del svenska
barns rum. Några forskare har funnit att varje barn i snitt
har 536 leksaker. Och då räknar de exempelvis en sats
med Lego som en leksak och inte några hundra, även om
man har så många bitar. Hur många leksaker har ni?
Räkna och skriv upp. Kryssa för de tio som ni tycker är
roligast att leka med. Jämför med era kompisar. Ser era
listor likadana ut?

• Andys leksaker är rädda för att bli kastade, för det är ju
vad som händer många leksaker när deras barn växer
upp. Men ibland kanske man sparar någon som känts spe-
ciell.  Har era föräldrar några leksaker kvar från att de var
små? Brukar de berätta om vad de lekte med när de var
små? Är det samma typ av lekar som ni leker? Och era
mor- och farföräldrar, vad lekte de? Intervjua någon äldre
person och fråga både vad de lekte och om de hade någon
leksak, som de kommer särskilt ihåg.

• Ken känner sig ibland missförstådd av de andra leksa-
kerna. Ibland avfärdar de honom lite nedlåtande som en
tjejleksak. Vad menar de egentligen med det? Vad är det
som avgör om det är tjej- eller killeksaker? Hur skulle ni
beskriva tjejleksaker? Hur skulle ni beskriva killeksaker?
Finns det leksaker som både tjejer och killar leker med?
Kan ni ge några exempel?

Lyckat samarbete
Det finns många filmer som beskriver flykten från ett
fängelseliknande ställe. Ofta är det några personer eller
figurer som tillsammans försöker ta sig ut, ett företag som
kräver att man kan lita på varandra. Så är det med Woo-
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dy, Buzz, Jessie och de andra leksakerna. Efter alla år till-
sammans hos Andy ser de på sig själva som en familj. I
sina lekar kan de vara varandras fiender, i verkligheten ser
det annorlunda ut.

Det är mycket som måste stämma för att de ska kunna
ta sig ut från dagiset. Utan informationen från leksakstele-
fonen skulle det nog inte gå. I den här typen av film finns
det ofta någon som på något sätt hjälper huvudpersoner-
na så de kan genomföra sin plan, men som inte är inblan-
dade på annat vis. Genom leksakstelefonen får Woody ve-
ta vilka faror de ska undvika för att ta sig ut. Den knepi-
gaste är den högljudda apan, som sköter övervakningen
och ögonblickligen slår larm om han ser någon misstänkt
rörelse på sina tv-skärmar. Annat att akta sig för är de pat-
rullerande bilarna och alla vakter, plus förstås den föränd-
rade Buzz.

Alla har sina uppdrag. Woody och Slinky överlistar apan
och visar att en rulle tejp kan tysta den skränigaste. Herr
Potato Head lyckas genom förolämpningar hamna i isoler-
ingscellen på gården, för att därifrån kunna signalera när
kusten är klar. Med tårar och smicker får Barbie Ken att
släppa henne ur sin fångenskap. Att den väna dockan sen
överfaller honom och utsätter honom för den grövsta tor-
tyr kan han inte förutse. Fastbunden tvingas han åse hur
hon river sönder kläder ur hans garderob vilket får honom
att erkänna allt. Till och med hur Buzz, som under tiden
tillfångatagits av Rex och de andra, ska kunna program-
meras om till sitt vanliga jag. Men när själva operationen
genomförs hålls en av knapparna inne för länge och Buzz
genomgår en oväntad förvandling. Inte bara att han börjar
prata spanska, han uppför sig också eldigt latinskt. Span-
jor eller inte, lojaliteten finns återigen hos de gamla vän-
nerna. Och även om deras plan inte går helt enligt ritning-
arna så lyckas de ändå till sist slippa ut från Solsidan. 

• Rymningen från Solsidan är både fantasifull och spän-
nande. Hur gjorde leksakerna egentligen när de skulle ta
sig ut? Fundera tillsammans och beskriv vilka egenskaper
de olika figurerna har. Vem är ledaren? Vem är den modi-
gaste av leksakerna? Vem är mest ängslig? Skulle de ha
klarat sig utan någon figur? Varför tycker ni så?

• Med hjälp av färger kan man förstärka filmens berät-
telse. Om man ser en skräckfilm, till exempel, så har den
ofta andra färger än en kärleksfilm. Kommer ni ihåg hur
det såg ut när leksakerna först kom till dagiset? Vilka fär-
ger var det då? Använde man samma färger när leksa-
kerna skulle rymma? Hur tycker ni att man påverkas av
färger? Är det någon färg som känns "gladare" än andra?
Någon som känns lite otäck? 

• Babyface kan vara riktigt skrämmande. Hon gör alltid
som Teddy bestämt och bryr sig inte om protester från de
leksaker som drabbas. Fundera tillsammans på några sce-
ner där ni tycker att hon var otäck. Vad var det som gjorde
att ni uppfattade henne så? Kommer ni ihåg hur hon var
filmad? (grodperspektiv och ibland subjektiv kamera)
Fanns det något i hennes utseende som gjorde att ni tyckte
att hon var lite läskig? Tyckte ni så från början?

Att vilja bestämma 
Woody och Teddy är båda ledare, men deras syn på sig
själva och andra skiljer sig åt. Det påverkar förstås också
de andra leksakerna som de har kring sig. Det har också

betydelse för hur berättelsen slutar. För nog kan Teddys
slut verka snöpligt. En sopåkare hittar honom och plockar
upp honom av nostalgiska skäl. Han hade en likadan nalle
själv som barn. Teddy binds fast längst fram på sopbilen
och på detta fastsurrade sätt får han sedan framleva sina
dagar, i ett inferno av sopor, eld och oväsen. Det hade han
knappast väntat sig, den maktfullkomlige Teddy. Som
straff är det lika utstuderat som vilket som helst i Dantes
klassiska Gudomliga komedi.

• Beskriv Woody. Försök hitta tre ord var som ger en bild
av hur han är. Skriv upp de egenskaper ni kommer på. Vad
är viktigast för honom? Hur är han mot sina kompisar?
Hur får han de andra leksakerna att göra som han själv
vill? Beskriv sedan Teddy på samma sätt. Jämför era bil-
der av de två leksakerna. Vilka likheter finns mellan dem?
Vilka skillnader? 

• Barbie är en tuff tjej. Hon vågar ifrågasätta Teddys
skräckvälde och säger att all makt ska utövas med folkets
samtycke. Och då fyller Ken i att Teddy byggt sin makt
som stenar i en pyramid, med sig själv högst upp. Vad
menar Ken med det? Hur skulle det annars kunna se ut?
Vad hände på Solsidan efter att Teddy lämnat dagiset?
Vem bestämde då?
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