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En postkolonial analys om det japanska

”Lost in Translation” och ”Still Walking” 



Sammanfattning

Uppsatsen använder postkolonial  teori  för att analysera och jämföra hur filmerna ”Lost in 

Translation” av Sophia Coppola (2003), och ”Still  Walking” av Hirokazu Koreeda (2008), 

skildrar Japan, japansk kultur och japaner. Valet föll på dessa två filmer av främst tre orsaker: 

de utspelar sig i Japan; är mer svårtolkade relationsdramer; och utspelar sig i nutid. I ”Still 

Walking”  företräder  Japan  sig  själv,  medan  amerikaner  företräder  Japan  i  ”Lost  in 

Translation”.  Innebär det egna företrädandet  en medmänskligare bild av japansk etnicitet? 

Vad avgör om en film präglas av en kolonial diskurs eller utgör en antikolonial skildring? 

Jämförelsen av filmerna förväntas besvara dessa frågor. Hermeneutiken som kunskapsideal 

tillåter att forskaren medvetandegör sina egna värderingar. Fokus i uppsatsen läggs på den 

hermeneutiska cirkeln, misstankens hermeneutik, samt den symtomala tolkningsstrategin som 

tar hänsyn till historiken gällande förhållandet mellan USA och Japan.  Forskningsresultatet 

visar slutligen att ”Lost in Translation” genomsyras av kolonial diskurs då det allomfattande 

budskapet är att väst och öst inte kan mötas. ”Still Walking” utgör däremot en antikolonial 

skildring som ger en mångtydig bild av japansk etnicitet. 
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1. Inledning 

Klass och etnicitet är exempel på maktordningar som påverkar en människas identitet  och 

ställning i samhället. Ett sätt att studera hur etnicitet skildras på film är genom postkolonial  

teori, som här används för att  analysera den amerikanska filmen ”Lost in Translation” av 

Sophia  Coppola  (2003),  och  den  japanska  filmen  ”Still  Walking”  av  Hirokazu  Koreeda 

(2008). Båda filmer har det gemensamt att de skildrar ”det japanska”, som här används som 

en gemensam beteckning för skildring av landet Japan, japansk kultur och människor med 

japansk etnicitet. Filmerna analyseras här utifrån representationen av japaner, valda stilistiska 

aspekter som berör åskådaridentifikation, samt bilden av Japan och japansk kultur. Syftet med 

uppsatsen är att jämföra hur filmerna skildrar det japanska, och detta för att resonera kring 

positiva respektive negativa skildringar av etnicitet. Historien visar många exempel på rasism 

där bl.a. judar, romer och svarta förtryckts genom orättvisa och främlingsfientliga skildringar. 

Men rasistiska skildringar är inte förpassat till historien, och också i modern tid används film 

som medel  för  att  producera  myter  och fördomar.  Genom hermeneutiken  som metod  för 

tolkning  vill  jag  medvetandegöra  min  egen  förförståelse,  och  motverka  att  subjektiva 

tolkningar förblir dolda. En viktig inspirationskälla till uppsatsen är en artikel av E. Koohan 

Paik om filmen ”Lost in Translation”. Koohan Paik kritiserar filmen för att vara rasistisk, och 

jag  har  därför  förutfattade  meningar  om  att  filmen  på  ett  ofullständigt  sätt  skildrar  det 

japanska.  I  övrigt  har  jag  förutfattade  meningar  om hur  amerikansk  film  framställer  det 

japanska, då en del komedier ger en negativ bild av japaner. Enligt min erfarenhet skiljer sig 

japansk och amerikansk film åt i skildringen av det japanska, där den avgörande skillnaden 

för mig är att jag kan identifiera mig med japaner i japansk film. Detta tror jag beror på att jag 

hittills sett amerikanska filmer där amerikaner tilldelats huvudroller med omfattande dialog, 

medan japaner endast utgör biroller med begränsad närvaro och dialog. Då analysen gäller två 

filmer  vill  jag betona  att  syftet  inte  är  att  generalisera  kring övrig amerikansk  respektive 

japansk  film.  Postkolonial  teori  är  ett  omfattande  ämne  och  jag  har  valt  material  som 

introducerar forskningsfältet,  samt några exempel på hur postkolonial teori kan användas i 

filmanalys. Det är allomfattande teorier som med undantag för Koohan Paik, inte specifikt 

berör skildringen av det japanska.  Då jag utan att  rangordna enbart  fokuserar på etnicitet, 

bortser  analysen  ifrån  andra  maktförhållanden.  För  en  heltäckande  utredning  om 

maktförhållanden i filmerna skulle det innebära att man tar hänsyn till fler maktförhållanden 

och  inte  bara  en  enda.  Pga.  arbetets  storlek  är  mise-en-scène  (miljö,  skådespelare, 

ljussättning) samt andra delar som påverkar filmens helhet, som intrig, musik etc. inte något 
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som  diskuteras  i  detalj.  Jag  prioriterar  vissa  element  mer  än  andra  och  ljussättning, 

skådespelare och ljud diskuteras inte överhuvudtaget. 

1.1. Problemformulering och frågeställningar

Problemformulering:  Vad  kännetecknar  och  avskiljer  ”Lost  in  Translation”  och  ”Still 

Walking” i deras skildring av det japanska? 

Frågeställningar:

1. Hur representeras japaner i ”Still Walking”, och hur representeras japaner i relation till 

amerikaner i ”Lost in Translation”? 

2. Hur påverkar kameravinklar, bildutsnitt och klippning åskådarens identifikation med 

karaktärerna i ”Still Walking” respektive ”Lost in Translation”?

3. Vad ger “Still Walking” för bild av Japan och japansk kultur, och vad ger ”Lost in 

Translation” för bild av Japan och japansk kultur i relation till USA och amerikansk 

kultur? 

2. Metod 

Analysdelen består av filmerna “Lost in Translation” och ”Still Walking”. Syftet är inte att 

studera hur filmer från skilda tidsepoker kan skilja sig åt i representation, och för att undvika 

den  problematiken  tog  jag  beslutet  att  jämföra  två  filmer  som är  relativt  nyutgivna,  vars 

handlingar  dessutom  utspelar  sig  i  nutid.  Tanken  bakom  detta  är  att  den  postkoloniala 

diskursen går att koppla till samtida maktförhållande som etnicitet. Ett annat mål var att båda 

filmer skulle vara relationsdramer som tilltalar en relativt seriös publik. Med andra ord fick 

det gärna vara kritikerrosade filmer. Amerikanska genrer som actionfilm, romantisk komedi 

osv. verifierar gång på gång de fördomar jag har om representation i den sortens film. De är 

filmer som mer eller mindre har rykte om sig att ha tvivelaktig syn på människa och samhälle 

men  ändå  accepteras  som underhållning.  Personligen  ser  jag det  som en större  utmaning 

kunskapsmässigt att välja filmer som enligt mig är mer mångtydiga. Första gången jag tittade 

på ”Lost in Translation” fick den mig att känna att Japan var ett mycket annorlunda land och 

att japansk kultur var ålderdomlig. Men det var först när jag såg om filmen i vuxen ålder som 

jag reflekterade över detta och ifrågasatte skildringen av det japanska. Sedan några år tillbaka 

började jag läsa den moderna japanska författaren Haruki Murakami.  Utifrån romaner och 
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noveller av Murakami tolkar jag det som att väst och öst är förenliga, då japaner skildras ha 

mycket gemensamt med människor ifrån västerlandet. Människors fasetterade personligheter 

uppmuntrar läsaren att identifiera sig med karaktärer och idéer i berättelserna. Jag upplever 

det inte som att känslor eller konflikter som tas upp är unikt för japaner. På samma vis som 

Murakami´s litteratur gör motstånd till en kolonial attityd, liknar ”Still Walking” till viss del 

Murakami´s  syn  på  det  japanska.  Ingen förväxlar  frossande  i  ”positiva  bilder”  med  anti-

rasism. Det faktum att filmen har en japansk regissör, japanska huvudpersoner etc. innebär att 

japaner företräder sig själva. Jämförelsen av ”Still Walking” och ”Lost in Translation” kan ge 

kunskap om och i  så fall  hur det  egna företrädandet  ökar chansen för en mera  solidarisk 

representation.  Genom att  jämföra filmerna hoppas jag tydligare kunna definiera  vad som 

utgör en kolonial diskurs, respektive en antikolonial skildring. Nutida verk vittnar dessutom 

om en aktuell  kolonial  diskurs, och uppmärksammar på så vis västerlandets hegemoni via 

konsten så som den existerar idag (2011).  Både avsändare och mottagare påverkas omedvetet 

av diskurser i samhället. För att motverka att konsten används som ett maktmedel som gör en 

åtskillnad  mellan  människor  med olika etnicitet,  behöver  man peka på vad som utgör  en 

osolidarisk respektive solidarisk skildring för att veta i vilken riktning man bör gå. 

Den hermeneutiska cirkeln är en central princip för hur man utvecklar förståelse och innebär 

att läsaren växlar mellan förståelse av  del och  helhet. Gripsrud (2002) menar att för att till 

exempel kunna förstå en del ur en film, kräver det att vi förstår filmen som helhet. Delarna 

kan också förändra hur vi förstår filmen som helhet. En djupare förståelse kräver dessutom att 

vi placerar helheten i en mer omfattande helhet, såsom historisk och social kontext. Genom att 

bli varse om omgivningen kan vi se till de faktorer som eventuellt kan ha påverkat texten, 

menar Gripsrud. Det kan verka som att massmedias texter är lättolkade då de är så vardagliga. 

Men en hermeneutisk tolkning kräver att läsaren försöker bortse från koder och kategorier 

som  vi  automatiskt  använder  för  att  förstå.  Man  kan  använda  nya  begrepp  från 

samhällsvetenskaperna  och därmed  främmandegöra  det  som är  självklart.  Detta  kallas  för 

självreflektion då det innebär att vi ska reflektera över vår person. Ett annat begrepp som 

Gripsrud lyfter fram är  misstankens hermeneutik som utgår ifrån att textens upphovsman i 

olika hög grad är omedveten om att man styrs av olika faktorer. Det kan till exempel vara ens 

egna  undermedvetna  eller  rådande  värderingar  i  det  samhälle  man  lever  i,  som 

upphovsmannen  omedvetet  förmedlar  i  sin  text.  Detta  benämns  som  en  symtomal 

tolkningsstrategi,  som innebär  att  forskaren kopplar texten till  relevanta  idéer om språket, 

psyket  eller  samhället  (Gripsrud,  2002  s  176-179).  Det  går  inte  att  vara  utomstående 
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observatör  när  man  studerar  medietexter.  Enligt  Gripsrud  stärks  hermeneutikens 

vetenskapskritiska  möjligheter  då  giltighetskriterium  för  kunskap  eller  sanning  frigör 

problemställningar, där forskaren får ta hänsyn till egna erfarenheter, värderingar och moral. 

Läsaren existerar i en kontext och därmed kan en förståelse aldrig vara helt objektiv, menar 

hermeneutiken (op.cit. s 187-189). 

3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1. Begrepp inom postkolonial teori enligt Ania Loomba

Kolonialism är inte begränsat till europeiska erövringar, utan kan beskrivas som erövring och 

kontroll  över andra människors land och tillgångar,  menar  Loomba (Loomba,  2005 s 24). 

Imperialism är grunden till kolonialism. Kolonier är platsen för imperialismens erövring och 

kontroll.  Medan  kolonier  är  nödvändiga  för  kolonialismen,  behöver  imperialismen  inte 

kolonier, exempelvis behöver USA inte kolonier för sin imperialistiska maktutövning. I en 

mening är hela världen postkolonial, då kolonialismens tidsepok har passerat, och barnen till 

tidigare koloniserade folk lever på skilda håll i världen. Prefixet post i begreppet postkolonial 

syftar på en tid ”efteråt” som ideologiskt sätt kan tolkas som ”överskridet”. Loomba menar att 

även då det inte är ett direkt styre så som under kolonialismen, existerar det fortfarande länder 

som  kontrolleras  kulturellt  och  ekonomiskt  av  andra  länder  (op.cit.  s  27-28). 

Postkolonialismen är inte överskridet och efterträder inte kolonialismen i bokstavlig mening, 

utan istället bör postkolonialismen ses som ett ifrågasättande av koloniala maktförhållanden 

och kolonialismens konsekvenser. Människor som förflyttats på grund av kolonialismen och 

lever  i  metropoliska  kulturer  kan  också  ses  som  postkoloniala  subjekt.  Det  antikoloniala 

motståndets historia kan därmed kopplas samman med nutida kamp mot imperialismen och 

den dominerande västerländska kulturen (op.cit. s 32). Begreppet  stereotyp, menar Loomba, 

har  skapats  ur  kravet  att  sortera  bland information  och få  ”hanterbart  format”.  Det  är  en 

beskärd bild eller föreställning, som bidrar till att cementera en imaginär känsla av olikhet 

mellan  själv  och  annan.  Bevarade  skrifter  från  den  europeiska  koloniseringen  i  Afrika, 

Amerika och Asien under 1400- och 1500-talen framställer afrikanen, amerikanen och asiaten 

som  motsatsen  till  europén.  Skrifter  som  gör  en  åtskillnad  mellan  vit/svart, 

civilisation/barbari,  själv/annan,  är  exempel  på  konstruerade  skildringar  (op.cit.  s  71-73). 

Afrikaner,  judar och turkar är  exempel  på etniciteter  som betraktades  och framställdes av 

4



européer  som  lata,  aggressiva,  våldsamma,  giriga,  promiskuösa,  brutala,  primitiva, 

oskuldsfulla och/eller irrationella. Dessa var egenskaper som också fick beskriva arbetarklass 

och kvinnor i Europa vid samma tid (op.cit. s 119). 

Diskursanalyser syftar till att klarlägga representationers grund, genom en utredning av social 

och historisk kontext. Enligt Loomba bör därför resultat av studier inom kolonial diskurs att 

öka  förståelsen  av  koloniala  institutioner.  Kolonialismen  består  av  samverkan  mellan 

produktionen  av  kunskap,  ekonomisk  utsugning  samt  representation  av  icke-européer.  De 

koloniala  institutionerna  var  beroende  av  den  ideologiska  processen  där  de  koloniserade 

folken andragjordes. Man konstruerade och rekonstruerade stereotyper som exempelvis den 

”svarte våldtäktsmannen” enbart för koloniala ändamål (Loomba, 2005 s 107). En skildring 

som verkar andragörande främmandegör människor från andra kulturer och argumenterar för 

ett ”vi” och ”dem”. En individ kan bekräfta ekonomiska, kulturella och sociala system, även 

då det inte är hennes egentliga avsikt. Detta synsätt bekräftar marxismens tankegångar om att 

bakom varje idé finns en ekonomisk och social verklighet (op.cit. s 77). ”Gruppindelningar 

baserade på etnicitet, stam och andra faktorer är sociala konstruktioner och identiteter som har 

tjänat  till  att  både förtrycka och radikalisera  mänskliga  kollektiv.”  (op.cit.  s  131),  skriver 

Loomba. Genom att dela in människor i olika ”raser” hävdade man att det fanns en biologisk 

skillnad och därmed oföränderlig hierarki. ”Ras” förklarade en människans hudfärg, hennes 

kulturella och samhälliga egenskaper (op.cit.  s 75). Konstruktionen av ”ras” består av fyra 

sammanflätande faktorer: 1) vissa observerande kännetecken, 2) européernas egna behov, 3) 

fördomar om icke-européer, och 4) dynamiken i faktiska möten mellan européer och icke-

européer (op.cit. s 121). Loomba menar att även konstruerade ”rasskillnader” förvandlas till 

en verklig hierarki  bestående av kolonialistiska eller  rasistiska regimer och ideologier.  En 

analys  av  rasism  bör  resonera  kring  diskriminering  och  förtryck  som  ras  innebär  i 

verkligheten, samt kring det konstruerade begreppet ”ras” (op.cit. s 131). Konstruktionen av 

icke-européer som ”efterblivna” och ”underlägsna” legitimerades av rasskillnaden i diskursen. 

Hierarkin utifrån raser skapade framställningen av icke-européer samt bilden som européer 

hade av sig själva. Hur fungerar dessa motsatspar i de koloniserades representationer? Det är 

en fråga som postkolonial forskning försökt utreda (op.cit. s 117). Efter attackerna mot World 

Trade Center och Pentagon den 11 september 2001 har media bidragit till en hotbild av islam. 

Media framställer det som att araber inte går att sammanföra med västerlandet och att araber 

av  kulturen är våldsbenägna. Loomba nämner Etienne Balibars forskning om nyrasism som 

hävdar att en kulturbaserad idé om skillnad ersatt biologiska rasskillnader. Skillnader mellan 
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till exempel afrikaner och européer beror på kulturell olikhet, och inte genetisk olikhet. Men 

Balibar fastslår att  kultur kan ha samma funktion som natur, och att detta är en ny form av 

rasideologi  med samma utgång som biologiska skillnader  haft.  Balibar  exemplifierar  med 

samtidens  fientlighet  mot  araber  i  Europa,  en  fientlighet  som  han  menar  beror  på 

föreställningen att islam omöjligt går att förena med ”europeiskheten” (op.cit. s 254-255).

3.2.  Riktlinjer för filmanalys om etnicitet enligt Robert Stam och Louise Spence

Då filmen föddes i  takt  med imperialismens höjdpunkt,  gjordes hundratals  västernfilmer  i 

Hollywood,  där  man  framställde  historien  för  att  gynna  vita  amerikaner.  Amerikas 

ursprungsbefolkning porträtterades som ”inkräktare” på det land som i verkliga livet tillhörde 

dem, menar Stam och Spence (Braudy och Cohen, 2009 s 755). En ofullständig representation 

kan istället för stereotyper innebära en total frånvaro av en förtryckt grupp. Ännu vid 1950-

talet tillhörde representation av svarta ovanligheten i amerikansk film. Detta gav intrycket att 

det  inte  existerade  några  svarta  människor  i  USA.  Koloniala  attityder  kan  handla  om 

frånvaron av de förtrycktas språk. Icke-européer ska ofta tala obegripligt eller i bakgrunden, 

och  karaktärer  med  en  mer  betydande  roll  är  skyldig  att  behärska  européernas  språk. 

Betoningen på positiva bilder som motstånd till rasism på film innebär problem, enligt Stam 

och Spence. Teoretiker som enbart uppmärksammar bilder, oavsett om bilderna är positiva 

eller  negativa,  kan omedvetet  sägas reproducera rasism,  då man blir  blind för karaktärers 

komplexitet och förenklar genom att placera karaktärer i det utbud av förtryckta stereotyper 

som man tar för givet existerar. Enligt Stam och Spence bör en omfattande metod fokusera 

också på berättarstruktur, genre och bildspråk. Ett exempel på analys av bildspråk kan gälla 

åskådarpositionen i västernfilmer med vita kontra ursprungsfolk, en position som bygger på 

att skapa en identifikation med vita. Åskådaren får se vita från ”insidan” medan ursprungsfolk 

ses från ”utsidan”. Den vita familjens miljö är exempelvis ofta handlingens centrum, och vi 

sympatiserar  därför  med  dem.  Ofta  vet  vi  inget  om  ursprungsbefolkningen  som  blir 

osympatiska då dem tycks sakna motiv att angripa de vita karaktärerna. Point of view vinkel 

med vita karaktärer, utesluter dessutom en identifikation med ursprungsfolk (op.cit. s 757-

759). Men ett kolonialt perspektiv är möjligt även då de icke-vita ges tillgång till point of 

view, och därför bör en analys av karaktärens status även omfatta flera filmiska uttrycksmedel 

som exempelvis bildutsnitt,  ljud, musik, men också frågor om karaktär och intrig. Bildens 

storlek  och  varaktighet  kan  exempelvis  bidra  till  att  avgöra  karaktärens  status,  samt 

åskådarens möjlighet att ”sympatisera, förstå och identifiera” sig med karaktären ifråga. Vilka 
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karaktärer ges närbilder och vilka är placerade i bakgrunden? Får en karaktär agera, betrakta 

eller enbart dyka upp, att bli betraktad och reagerad på? Med vem tillåts publiken närhet? är 

exempel på frågor som Stam och Spence anser bör ställas i den typ av forskning som berör 

rasism. Det finns filmer som medvetet inte ger icke-vita subjektiv vinkel, det är filmer där 

åskådaren  inte  uppmuntras  att  identifiera  sig  med  någon  specifik  karaktär  utan  där  flera 

personer  är  lika  viktiga.  Dessa  filmer  bör  inte  dömas  utifrån  kriterier  om identifikation. 

Slutligen avgör kulturell medvetenhet hos publiken, och det finns avvikande läsningar som 

tolkar  texten  annorlunda  en hur  majoritet  uppfattar  innebörden.  En anti-rasistisk  film kan 

uppfattas  som  rasistisk  och  vice  versa.  Iakttagelser  består  av  åskådarens  kulturella 

förväntningar som man överför på filmen, menar Stam och Spence (Braudy och Cohen, 2009 

s 763-765).

3. 3. Den rasistiska innebörden i ”Lost in Translation” enligt E. Koohan Paik

Vad har filmen för politisk och historisk kontext? Vad och vem framställs inte i filmen? Vilka 

underliggande sociala konventioner bekräftas i filmen? Detta är frågor som enligt  Koohan 

Paik bör utredas i forskning kring huruvida Coppola´s film ”Lost in Translation” är rasistisk 

eller inte. Koohan Paik menar att filmen skildrar japaner som pajaser och inte som människor. 

Japanernas enda funktion är att bete sig lustigt och få publiken att skratta. Filmen förlöjligar 

japaner enligt den förutfattade meningen att de inte kan skilja på bokstäverna ”l” och ”r”. 

Förklaringen till att filmen anklagas för att vara rasistisk är att man som publik inte skrattar 

”med  japanerna”,  utan  ”åt  dem”.  Johns  kommenterar  över  ett  japanskt  rockband  liknar 

filmens budskap i övrigt: när asiatiska ungdomar härmar ”Rolling Stones” är det patetiskt, att 

västerlänningar härmar rockgruppen är emellertid normalt. Koohan Paik betonar samtidigt att 

den  rasism  och  diskriminering  som finns  i  ”Lost  in  Translation”  är  nekandet  att  skildra 

japaner  som  mänskliga  varelser.  Enbart  en  negativ  representation  kvalificerar  inte  som 

diskriminering. Liknande diskriminering som det japanska utsätts för i filmen går att hitta i 

många  filmer  där  kvinnan  i  stället  utgör  offret  för  diskriminering.  Medan  de  kvinnliga 

karaktärerna är  objekt,  får  den manliga  karaktären oftast  egenskaper som gör honom mer 

komplex. Enligt Koohan Paik är filmen diskriminerande då den enbart framställer amerikaner 

som mångtydiga,  dvs.  mänskliga.  Vad har  filmens  budskap för  politisk  betydelse  då den 

utesluter  en  grupp,  eller  gör  karikatyrer  av  en  grupp?  Koohan  Paik  menar  att  det  får 

konsekvensen  av  ett  ”andragörande”  som  i  praktiken  legitimerar  exempelvis  angrepp, 

ockupation eller våld mot gruppen som det gäller. Budskapet är att gruppen inte klarar sig 
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utan västerlänningars hjälp, då västerlänningar ”vet bättre”. Inställningar som att ”de behöver 

vår militär för demokratisering”, eller ”de behöver vår ekonomiska modell då de inte lyckats 

skapa en dräglig levnadsstandard” tycks hävda att gruppen är oförmögen till självständighet 

och måste företrädas av västerlandet. Koohan Paik menar att huvudperson, intrig och miljön i 

”Lost in Translation” utgörs av och är beroende av ”andragörandet” av japaner. En orsak till 

huvudpersonernas  främlingskap  och  ensamhet  är  just  den  japanska  stadens  oförmåga  att 

välkomna dessa människor in i gemenskapen. Det är också på grund av kulturkrocken som 

Charlotte  och Bob finner  och förälskar  sig i  varandra.  Det  är  karikatyrer  av japaner  som 

möjliggör huvudpersonernas samhörighet, humorsekvenserna samt intrigen i sin helhet, och 

hela filmen skulle därför tillintetgöras utan tillgång till dessa karikatyrer. Koohan Paik vänder 

sig emot de argument som hävdar att ”andragörande” är en oskyldig konstruktion, eller en 

förutsättning för filmens dramaturgi. Konst existerar inte i något vakuum, dvs. den är inte 

isolerad  från  en  politisk  kontext.  Logiken  för  ”andragörande”  har  förändrats  med  tiden. 

Istället för att bomba en grupp till lydnad, hjärntvättar man människor med konstens hjälp. 

Engelsk litteratur har i årtionden haft ”andragörande” som norm, och filmen är mottaglig för 

samma idéer. Koohan Paik konstaterar ”andragörande” i huvudpersonernas mentalitet i ”Lost 

in Translation”. De har en överlägsen attityd som bygger på att österlandets kultur är oförenlig 

med västerlandet.  Detta  trots  att  filmen utspelar  sig  i  Japan,  ett  land som har  överlägsen 

teknologi,  social  välfärd  och  bildning.  ”Överlägsenhet”  är  ordet  som enligt  Koohan Paik 

definierar huvudpersonernas uppträdande i filmen. Varken Bob eller Charlotte anstränger sig 

för att kommunicera på japanska. I scenen där Charlotte välkomnas av en instruktör i ikebana, 

verkar hon ointresserad av en dialog med japaner. Detta förstärks av att Bob talar amerikanska 

då  han gör  sig  rolig  över  japaner,  och  de japaner  som inte  förstår  amerikanska  kan inte 

försvara sig. ”Lost in Translation” är ett exempel på hur man låter egenskaper som utmärker 

imperialismen såsom överlägsenhet och okunnighet få definiera USA:s nationella identitet, 

menar Koohan Paik (http://www.arc.org/racewire/031112e_paik.html, 2010-11-13). 

3.4. USA:s inflytande över Japan - en historisk kontext

I  första  världskriget  1914  gick  Japan  i  allians  med  Storbritannien  och  segrade  i  kriget. 

Området  från  hela  västra  Stilla  havet  bort  till  Hawaii  tillhörde  japanskt  territorium,  med 

undantaget för Filippinerna som var en amerikansk koloni. USA intog samtidigt Hawaii och 

basen  ”Pearl  Harbor”  (Ottosson  och  Ekholm,  2007  s  249-251).  1919  gjorde  Japan  ett 
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uttalande: fredstiden borde resultera i en förklaring om rasernas jämlikhet. Det japanska folket 

och ledarna menade att västerländsk rasism var en viktig orsak till varför japaner inte kunde 

erkännas som jämbördigt med andra folk. Flera delstater i USA hade rasåtskillnadspolitik och 

1924 lagstiftade man en nollkvot för immigration från främst Japan, men också några andra 

länder. Högsta domstolen beslöt att förbjuda amerikanskt medborgarskap för japaner. Denna 

lag verkade till mitten på 1960-talet. I sin bok ”Mein Kampf” talade Hitler illa om japaner, 

och  propagerade  för  en  raspolitik  som  hela  Asien  fann  diskriminerande.  Tyskland  ville 

använda Japan i nazismens maktspel och gav sken av att överge rastänkandet och visade vilja 

till  en  dialog  med  Asien.  Japan  gick  i  pakt  med  Tyskland  och  Italien  1940.  USA:s 

utrikesminister krävde att Japan gick ur pakten och lämnade ifrån sig Vietnam och Kina. Man 

gav ultimatum och 1941 stängde man gränsen för japansk handel. Japan kunde inte längre 

importera exempelvis olja och stål av USA, något som försatte landet i kris. Tokyo svarade 

genom en blixtattack mot USA:s flotta på Hawaii. Enligt Ottosson och Ekholm fanns det två 

bakomliggande motiv till attacken: dels drömmen om ett självständigt japanskt imperium; och 

dels det första antikoloniala kriget i världshistorien. Målet var att västmakterna skulle tvingas 

erkänna sin hegemoni  i  Östasien.  Men USA var tekniskt  överlägset och tillsammans med 

Australien började man erövra öar. Ottosson och Ekholm menar att USA:s krig mot Europa, 

propagandamässigt var ett krig mot fascister och nazister, inte mot italienare eller tyskar. I 

krigsföringen  mot  Japan  verkade  det  däremot  inte  existera  några  ”goda”  japaner,  utan 

propagandan framställde japaner som ”japs”, ”apor” eller ”ohyra”. Japan vägrade att lägga 

ned vapen och USA svarade med att bomba två städer i Japan: Hiroshima och Nagasaki. I 

Hiroshima förintades nästan 100 000 människor på en minut. Några dagar efter bombningarna 

erkände Japan sig besegrade. Japans kapitulation i andra världskriget förändrade den japanska 

mentaliteten på flera vis, menar Vargö. Landet hamnade i en underordnad position gentemot 

omvärlden. Detta resulterade i en blandning av nya och traditionella ideal, där det utländska 

och det inhemska förenades (Vargö, 2004 s 14). Enligt Lundestad fanns ett huvudmotiv till 

bombdådet: att uppmärksamma USA:s makt och styrka. Man hoppades att bomberna skulle 

vinna Sovjetunionens respekt för USA:s intressen,  och man var orolig för en skandal om 

omvärlden fick reda på att landets administration slösat bort miljarder dollar för ett vapen som 

inte snabbade  på  Japans  kapitulation  (Lundestad,  2004  s  140).  Strax  efter  kapitulationen 

ockuperades  Japan  av  USA.  Japan  hade  aldrig  tidigare  varit  ockuperat  men  förhållandet 

mellan  japaner  och  amerikaner  stärktes  under  dessa  år,  och  nya  generationer  japaner 

uppfostrades med föreställningen om den vänlige ”storebror Amerika” (Ottosson och Ekholm, 

2007 s 296-297). USA gav under tre års tid, tre miljarder dollar till Japan. 1952 återfick Japan 
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officiellt sin självständighet, vilket ledde till ändring av flera ockupationsreformer. Lundestad 

menar  att  USA fortsatte  ha  stort  inflytande  över  landet.  Japaner  och  ockupationsregimen 

enades  om  att  amerikanska  militära  styrkor  och  baser  skulle  bort  ifrån  landet,  men 

Washington såg istället till att fredsavtalet hade ett säkerhetsavtal som innebar att USA fick 

fortsätta ha basen i Japan. Japan var enligt ekonomisk standard på väg att bli en stormakt och 

USA välkomnade japanska varor på marknaden, i en strategi för att bidra till Japans tillväxt. 

År 1965 gick USA från ett handelsöverskott till ett handelsunderskott gentemot Japan. 1980 

kom en tid då omvärlden kände sig hotad av Japans framsteg. USA:s ledamöter slog sönder 

en japansk radio på trapporna till kongresshuset som en symbolisk gest emot konkurrensen. I 

början av 1990-talet såg Japans ekonomi en drastisk mindre tillväxt, exporten upphörde men 

handelsöverskott  gentemot  USA  och  Europa  var  fortfarande  ett  faktum  (Ottosson  och 

Ekholm, 2007 s 331-332). Med USA:s underskott försökte man övertala Japan att öka sin 

import.  Enligt  USA är Japans krispaket för att rädda en fallande ekonomi inte tillräckligt. 

2004 när Lundestad skriver kapitlet,  finns ännu ingen tillväxt på den japanska marknaden. 

2006 har försvarssamarbetet mellan Japan och USA utvecklats ytterligare. På den japanska 

orten Okinawa befinner sig merparten av alla amerikanska militära resurser, detta på grund av 

det hot som Nordkorea utgör. USA vägrar stänga baser eller  dra tillbaka trupper när läget 

bedöms vara oroligt. Enligt Vargö är det ett paradoxalt problem: Okinawa både ”drabbas” av 

amerikanska soldaters närvaro, samt är beroende av den ekonomiska stimulans som militären 

för med sig. Om det skulle vara möjligt med ”verklig fred” i Nordkorea, kan det leda till 

diskussioner  huruvida  soldaternas  närvaro  behövs.  Men  Japans  ekonomiska  bidrag  till 

amerikanska baser, gör det lönsammare för amerikanska skattebetalare att behålla trupperna 

på  Japansk  mark.  Vargö  menar  att  ett  tillbakadragande  av  amerikansk  militär  i 

stillahavsregionen skulle gör Japan desto mer beroende av USA. Inget grannland finner det 

önskvärt att Japan får verka över sin egen utrikespolitik och försvarsmakt.
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4. Filmanalys

”Lost in Translation” handlar om den amerikanske skådespelaren Bob som är i Tokyo för att 

spela in en reklamfilm. På hotellet möter han Charlotte som följt med sin man John som är där 

pga. arbetet. Bob och Charlotte spenderar några dagar i varandras sällskap och fattar tycke för 

varandra. 

”Still Walking” handlar om en japansk familj i Japan. Det är årsdagen av drunkningsolyckan 

då äldsta sonen Junpei omkom och mor Toshiko och fader Kyohei som är i 70-årsåldern har 

samlat familjen för att minnas. Familjen är splittrad och när dottern Chinami och sonen Ryota 

kommer med sina familjer ökar spänningarna allt eftersom. 

4.1. Representationen av japaner i relation till amerikaner i ”Lost in Translation”

Representationen  är  en  del  av  filmens  helhet,  och  med  detta  vill  jag  understryka  den 

hermeneutiska  cirkeln  i  min  metod.  Min  tanke  är  att  filmen  (helheten)  tillför  något  till 

representationen (delen), och att representationen i sin tur kan vara ett viktigt element för att 

tolka filmen som helhet. Enligt Stam och Spence kan en rasistisk eller kolonial representation 

innebära  att  man  helt  utesluter  en  grupp  på  grund  av  etnicitet.  I  ”Lost  in  Translation” 

medverkar  människor  med  japansk  etnicitet  men  det  är  de  vita  amerikanerna  Bob  och 

Charlotte som är filmens huvudpersoner. Filmen utspelar sig enbart i Japan men japaner är 

begränsade till biroller och statistroller. En kolonial diskriminering kan vara frånvaron av de 

förtrycktas språk. Icke-européer får för det mesta tala obegripligt eller agera i bakgrunden, 

och för en större medverkan i filmen måste de behärska kolonisatörens språk, menar Stam och 

Spence. Dessa tankegångar tycker jag väl stämmer in på hur japaner representeras i ”Lost in 

Translation”.  Då  majoriteten  talar  obegripligt  eller  i  bakgrunden,  medan  japaner  som 

behärskar lite engelska ges en något större roll, som i fallet med den prostituerade kvinnan. 

Fastän filmen kategoriseras som ett drama har den många komiska scener, och det komiska är 

inte begränsat till människor med japansk etnicitet. Men den hermeneutiska cirkeln gör att jag 

tolkar  detta  i  relation  till  filmen  som  helhet,  något  som  avslöjar  en  ojämnlikhet  i  hur 

människor med japansk etnicitet framställs. Visst skrattar jag någon gång ”åt amerikaner” och 

inte ”med amerikaner”. Men jag skrattar ”åt amerikanen” vid totalt två tillfällen; när Bob inte 

förstår  hur  man  styr  träningsmaskinen;  och  när  Bob  sitter  i  baren  men  glömt  ta  bort 
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klädnyporna  i  ryggen på kostymen  från fotograferingen.  Detta  i  jämförelse  med  att  jag i 

nästan alla scener där japaner medverkar skrattar ”åt japaner”. För det första beror det helt 

enkelt på att japanernas funktion är att agera egendomligt och endimensionellt. För det andra 

beror det på att huvudpersonerna, med vilka jag identifierar mig med, skrattar ”åt japaner” 

istället för ”med japaner”. Men båda dessa faktorer vilar på samma grund: ”andragörandet” av 

japaner.  I  scener där japaner och amerikaners  vägar korsas framhävs en tydlig  distinktion 

mellan  grupperna.  Vad  är  det  i  representationen  (helheten)  som  skapar  denna  åtskillnad 

(delen)  frågar  jag  mig?  En  faktor  som  skapar  åtskillnad  är  språket  eller  ”talets  gåva”. 

Japanerna  har  nästan  ingen  dialog  värt  att  tala  om.  När  de  talar  engelska  talar  de 

amatörmässigt,  och  när  de  talar  japanska  förstår  varken  karaktärerna  i  filmen  eller  icke-

japanskspråkig åskådare vad som sägs. Den prostituerade kvinnan och Bobs fotograf pratar 

dålig engelska, medan regissören till reklamfilmen; läkaren som undersöker Charlotte; en man 

i väntrummet; och ikebana-instruktören pratar japanska för döva öron. Koohan Paik berättar 

hur  ”Lost  in  Translation”  upprepande  gånger  understryker  att  flertalet  japaner  saknar 

förmågan att skilja på bokstäverna ”l” och ”r”. När en prostituerad kvinna säger till Bob: ”Ni 

ska liva upp mina strumpor” istället för det korrekta: ”ni ska riva upp mina strumpor”, verkar 

avsikten vara att åskådaren ska skratta ”åt japaner” och inte ”med japaner”. Likadant är det 

när regissören till Bobs reklamfilm säger ”Lat pack” istället för ”Rat Pack” och ”Loja Moore” 

istället för ”Roger Moore”. En annan åtskillnad som filmen gör är att framhäva hur japanen är 

mindre än amerikanen. Detta tycker jag påminner om Loombas beskrivning av rasbiologin där 

man fokuserar på fysiska drag som t.ex.  hudfärg, och hävdar att det  finns överlägsna och 

underlägsna raser. Andragörandet innebär som under kolonialismen att man även skildrar sig 

själv.  Japanernas ”litenhet”  skildrar Bobs ”normalstorlek”:  Japanska tofflor är  för små för 

Bobs fötter; Bob måste huka sig i duschen som enbart verkar justerad för kortväxta; Japanska 

rakhyvlar är mindre än Bobs lillfinger; I scenen där Bob åker hissen på hotellet är han ett 

huvud högre än japanerna, Bob är centralperspektivet medan han omges av flera japaner; rent 

bildmässigt blir det en mycket stark effekt – vad japaner är små! tänker åskådaren. Enligt 

Koohan Paik är filmen speciellt kränkande mot japaner som man anser försöker efterlikna 

västerländsk kultur. Men om man ser till helheten, som är representationen av japaner  och 

amerikaner komplicerar det Koohan Paiks teori. Visst är Johns kommentar om att japaner är 

nördiga och därför inte borde försöka likna rockstjärnor fördomsfull,  men detta framhäver 

samtidigt  hans  egen  hopplösa  imitering  av  rockstjärnor  till  den  yttre  stilen  med  t.ex. 

solglasögon  inomhus.  När  han  avböjer  champagne  på  morgonen  och  kritiserar  Charlottes 

rökning pga. hälsoskäl verkar dessutom myten som är signifikant för rockstjärnan så avlägsen 
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den  kan  bli.  En  annan  imitatör  är  Kelly  som  är  en  amerikansk  filmstjärna  som  ska 

marknadsföra  sin  film  i  Tokyo.  På  en  presskonferens  säger  Kelly  att  Japan  är  hennes 

favoritland av de asiatiska länderna eftersom hon sympatiserar med buddhismen, men implicit 

antyder filmen att hon bara är naiv då hennes glammiga livsstil är allt annat än buddhistisk. 

När hon möter John säger hon några japanska fraser, som ett försök att ta till sig kulturen. Vid 

en scen när Bob ringer hem till sin fru, säger han sig vilja börja äta nyttigare mat, som japansk 

mat.  Kelly,  John och Bob kan därför  sägas  vilja  härma  japansk kultur,  en imitation  som 

filmen framställer lika tillgjord som den som görs av japaner. Samtidigt kan både amerikaners 

och japaners imitation  av varandra  sägas förstärka skillnader  mellan  kulturerna  och i  den 

meningen göra filmen rasistisk. I vart  fall  om vi kopplar det till  Loombas beskrivning av 

”kultur” som ersättning för ”natur”. Imitation är i filmen något konstlat och destruktivt och 

om det  är  det  enda  sättet  för  väst  och  öst  att  mötas,  propagerar  man  därmed  för  att  en 

sammanföring mellan väst och öst skulle få negativa konsekvenser. En annan skillnad kan 

sägas omfatta samtliga åtskillnader: japaner är en homogen grupp medan amerikaner är en 

heterogen grupp. Här är jag överens med Koohan Paik gällande att japaner framställs som 

”omänskliga”.  Då  japaner  utgör  bakgrunden  får  de  inte  existera  på  egen  hand  som fritt 

subjekt.  De  är  alla  själlösa  objekt.  Den  prostituerade  kvinnan,  Charlottes  vänner,  Bobs 

arbetskamrater  etc.  är  komiska  och  osårbara  stereotyper,  ”hanterbara  format”  tänkta  att 

underlätta vår läsning av filmen. Utifrån Stam och Spence kan man säga att amerikaner tillåts 

agera  och  betrakta  –  medan  japaner  enbart  dyker  upp,  blir  betraktade  och  reagerade  på. 

Konsekvensen av det blir att åskådaren bekantar sig med de amerikanska huvudpersonerna 

och t.o.m.  några amerikanska  biroller  som Kelly och  John,  medan det  inte  skapas  någon 

möjlighet för åskådaren att förstå och sympatisera med japaner. Karikatyrer av en grupp i en 

film resulterar i ett ”andragörande” som kan rättfärdiga angrepp, ockupation eller våld mot 

gruppen, menar Koohan Paik. Detta tankesätt  kopplar jag till  den historiska kontexten där 

USA ockuperade Japan efter 1945 och sedan dess haft ekonomiskt och kulturellt inflytande i 

Japan. ”Andragörandet” kan i denna mening vara en av USA:s imperialistiska metoder att 

kontrollera Japan. Koohan Paik hävdar att konsten blivit ett viktigt medel för ”andragörandet” 

av  olika  grupper,  något  som  jag  kopplar  till  Loombas  resonemang  kring  diskurs. 

Kolonialismen  konstruerade  och  rekonstruerade  stereotyper  liknande  dem vi  ser  i  filmen, 

detta i syfte att erövra och härska över icke-européer. Japan räknas idag som en stormakt, som 

andra stormakter bl.a. USA konkurrerar med. Om den rådande ideologin består av att varken 

USA eller andra länder vill se Japan självständigt, utgör detta en kontext till en dold ideologi 

som ”Lost in Translation” i sin tur producerar. Filmen bekräftar att japaner inte klarar sig på 

13



egen  hand,  utan  behöver  ”storebror”.  Stam  och  Spence  hävdar  att  det  finns  avvikande 

läsningar, exempelvis kan en rasistisk film tolkas som anti-rasistisk beroende på bildning och 

förväntningar hos själva åskådaren. Ett exempel på en motläsning kan vara att man tolkar 

”Lost in Translation” som en kritik mot amerikansk imperialism. I så fall skulle det innebära 

att filmen inte är ”okunnig” och ”överlägsen” i Koohan Paiks mening, utan tvärtom medvetet 

skildrar dessa attityder för att kritisera kolonialismen. Men detta skulle innebära att man som 

åskådare kände ”sympati, förståelse, identifikation” med japaner, och av allt att döma äger 

inte detta rum. Tvärtom är filmen konstruerad på ett sätt så att åskådaren endast relaterar till 

de amerikanska karaktärerna. 

4.2. Representationen av japaner i ”Still Walking”

Jag tänkte börja med att besvara Koohan Paiks fråga: vad och vem framställs inte i filmen? I 

”Still Walking” framställer man enbart Japan och japaner dvs. det är japaners perspektiv på 

Japan. Detta gör att japaner står för alla dialog, och språket de talar är sitt eget; japanska. 

Språket  är  något  som japanerna behärskar  fullständigt  och detta  gynnar  kontakten  mellan 

åskådare och karaktärer. ”Still Walking” gör inte någon vidare åtskillnad mellan den japanska 

familjen och familjer i väst. Det som utmärker representationen är att japaner inte skildras 

som en homogen grupp. Det unika med varje personlighet framträder på olika vis, bl.a. genom 

att  familjemedlemmarna  hanterar  sorgen  av  Junpeis  bortgång  olika.  Om  kolonialismen 

framställde  icke-européer  som  onda,  brutala  och  irrationella,  framställer  filmen  inte 

människan  som  ett  ting  som  innehåller  några  statiska  och  enbart  negativa  egenskaper. 

Människor växlar beteende beroende på situationen. En viktig del i representationen är klyftan 

mellan generationer  som uppenbarar sig i flera fall.  Inledningsvis reagerar Chinami på att 

hennes far ignorerar att hon ber honom handla mjölk då han är på väg ut på en promenad. 

Toshiko försvarar sin man och säger till henne: ”Han vill inte att grannarna ska se honom med 

en matkasse. Han vill fortfarande bli kallad doktor.” Chinami accepterar hennes föräldrars 

relation men menar samtidigt att mamman skämmer bort honom. Detta tycker jag visar att 

japaner liknar väst i det att den äldre generationen präglas av traditioner som till exempel att 

fadern  är  familjeförsörjare,  medan  den  yngre  generationen  i  en  del  avseenden  är  mer 

jämställda. Det kan även kopplas till den japanska mentaliteten efter andra världskriget, som 

enligt Vargö var en blandning av gamla och nya ideal. Scenen där vi introduceras för Ryota 

krossar myten om ett ”primitivt” folk som saknar förmåga till djupare tankar. Ryota är ängslig 
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för besöket hos föräldrarna och på tåget dit planerar han redan för hemresan samma kväll. I ett 

försök att urskulda sina känslor om sin far säger han till Yukari: ”vi har ingenting att prata 

om”.  Här fastställs  en tvivelaktig  familjerelation  som är  avlägsen från en traditionell  och 

konservativ  syn  där  familjen  prioriteras  över  allt  annat.  Ryota  har  en  individualistisk 

inställning  som liknar  västvärldens  syn;  han  har  inte  lust  att  göra  något  enbart  för  sina 

föräldrars skull. Yukari blir arg på Ryota då hon anser att han är självisk eftersom han inte 

tänker på att hon är nervös inför mötet med svärföräldrarna. Ryota tiger av dåligt samvete, en 

scen jag tycker visar på en jämställdhet i deras äktenskap. Toshiko och Kyohei ska till viss del 

representera  en  konservativ  syn  som  leder  till  konflikt  med  den  yngre  generationens 

värderingar. En orsak till att Kyohei och Ryota inte kommer överens är att fadern ville att 

Ryota skulle ta över hans praktik och bli läkare precis som honom. Ryotas självständighet har 

ett högt pris; han förskjuter sina föräldrar då de inte tycks acceptera de val han gör. Både 

Toshiko och Kyohei ogillar att Ryota gift sig med Yukari som är änka. Chinami visar öppet 

att hon inte samtycker med dem och försvarar Yukari genom att säga till sin mor: ”Du vet inte 

hur det är att vara ensamstående och arbeta.” varpå Toshiko svarar: ”och du retar mig för att 

jag aldrig arbetat”. Dialogen skildrar bristen på förståelse hos både föräldrar och barn. Ingen 

av filmens karaktärer är postkoloniala subjekt då de inte utgör en motsats till europén. Teman 

om relationen mellan far/son, mor/son, far/dotter  etc. är universella. När Ryota blir ensam 

med sin far vid matbordet, verkar han stressad att lämna bordet. Båda har en stolthet som de 

vägrar  släppa.  När  fadern  frågar  om  Ryotas  jobb  förväxlar  han  ”restaurering”  med 

”reparering” som för att understryka att han inte bryr sig så mycket eller kan se någon skillnad 

mellan dessa arbeten. När Ryota försöker svara avbryts han av att Kyohei skäller på barnen 

som leker ute i trädgården. Därefter frågar fadern om lönen, som om statusen och pengarna är 

viktigare än hur sonen mår. Något som också är universellt är hur barn omedvetet efterliknar 

sina vuxna förebilder eller föräldrar. Man skildrar i vissa situationer hur Ryotas beteende och 

ordval liknar Toshiko och Kyohei, samt hur Atsushi ser en förebild i både sin far, mor och 

Ryota.  ”Still  Walking” är slutligen inte någon jakt på positiva bilder i  Stam och Spences 

mening,  något  som  kan  illustreras  med  scenen  där  en  ung  student  vid  namn  Yoshio 

medverkar.  Yoshio fick sitt  liv räddat av Junpei,  och plågas av dåligt  samvete.  Yoshio är 

storväxt, dränkt i svett och har smutsiga sockar. Hans ben domnar av när han sitter ner så han 

behöver hjälp av Ryota för att stå upp. Yukari och Atsushi skrattar åt honom i smyg, och när 

Yoshio gått hånar familjen honom bakom ryggen. Kyohei kallar honom ”värdelös odåga” och 

Toshiko säger att han liknar en sumobrottare. Ryota är den enda i sin familj som inte hyser 

något agg mot Yoshio och säger: ”sluta jämföra hans liv med andras!”. Åskådaren skrattar 
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inte ”åt japaner” i denna film, och inte heller i denna scen som kan tyckas vara laddad med 

humor. Faktum är att man dels känner empati med Yoshio som känner skuld för att han var 

den som överlevde och inte Junpei. Dels känner man förståelse för familjens skilda attityder 

gentemot Yoshio. Toshikos smärta uttrycks då hon skuldbelägger andra för sonens död, och 

både hon och hennes man har ett korn av bitterhet, en defekt i deras personlighet, som i allra 

högsta grad gör dem mänskliga. 

4.3. Bildspråk och identifikation i ”Lost in Translation” 

Enligt Stam och Spence kan bildens varaktighet påverka en karaktärs status, samt åskådarens 

möjlighet  till  identifikation  med  karaktären.  I  ”Lost  in  Translation”  påminner  bildspråket 

mycket om klassisk Hollywoodfilm med i regel många och mjuka klipp. Den kvardröjande 

kameran gäller endast de scener där huvudpersonerna medverkar,  exempelvis när Bob och 

Charlotte  ligger  bredvid  varandra  och  pratar  i  sängen.  Ingen  japan  tillåts  ensamtid  i  en 

kvardröjande scen, istället består flera scener av att Bob och/eller Charlotte reagerar på eller 

betraktar japaner. Jag anser kopplat till  Stam och Spences teori att japaner har låg status i 

”Lost  in  Translation”  då  de  tillåts  bilder  med  kort  varaktighet.  Detta  försvårar  i  sin  tur 

åskådarens möjlighet att få närhet till japaner, då vi endast ser dem i korta fragment. En annan 

orsak till att man som åskådare inte kan urskilja japaner från varandra är deras placering i 

bilden. Japaner är generellt i bakgrunden då kameran fokuserar på Charlotte och/eller Bob. Ett 

exempel på detta är scenen när Bob och Charlotte sjunger karaoke med Charlottes japanska 

vänner.  Majoriteten  av  klippen  är  en  närbildsväxling  där  Bob  och  Charlotte  utbyter 

ögonkontakt med varandra, och japanerna som sitter i samma rum utgör rekvisitan. Samma 

sak gäller när Charlotte promenerar längs med stadens gator och japaner som omger henne är 

en  diffus  grupp.  Kameran  fokuserar  på  Charlotte  under  alla  strapatser  hon gör  och  detta 

skapas framförallt genom subjektiv kamera. Kameran är Charlottes ögon som ser sig omkring 

och resultatet blir att åskådaren identifierar sig med Charlotte; man ser det hon ser; känner det 

hon känner osv. Åskådaren tvingas på detta vis bli en del av fiktionsuniversumet. I “Lost in 

Translation” varierar bildutsnitten mellan allt från ultranära till avståndsbild. Japaner befinner 

sig sällan i centralperspektiv, utan befinner sig i kanten av eller utanför bilden exempelvis när 

den prostituerade kvinnan kastar sig på golvet och Bob och sängen blockerar henne. I någon 

scen är japanen osynlig som i scenen där Bob talar med en receptionist via telefon och vi 

aldrig ser vem han talar  med men hör att det är en japan, och Bob blir irriterad eftersom 
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japanen  inte  förstår  exakt  vad  han  menar.  Det  är  ännu  ett  exempel  på  Paiks  teori  om 

amerikanernas överlägsna attityd, då Bob förebrår andra för att inte kunna hans språk medan 

han själv inte kan deras. Ibland är japanerna vända emot kameran exempelvis när Bob skojar 

med en restaurangägare om Charlottes skadade tå, och åskådaren för det mesta ser ryggen av 

restaurangägaren.  Japanernas  reaktion  är  i  regel  oviktig.  Hur  reagerar  japanska 

buddhistmunkar på att Charlotte studerar dem? Hur reagerar restaurangägaren på Bob och 

Charlotte? Vad händer före och efter med den prostituerade kvinnan som dyker upp i Bobs 

hotellrum? Dessa är exempel på frågor som förblir obesvarade. Detta kan liknas vid Stam och 

Spence teori om västernfilmens skildring av indianer, där åskådaren inte tillåts någon närhet 

till  indianer via bildspråket  och därför sympatiserar  med vita  västernhjältar.  Framställs  en 

japan i närbild eller halvnära bild rör det sig om en bild med minimal eller ingen dialog och 

kort varaktighet. Japaner ges inte point of view- vinkel och deras synsätt blir på så vis oviktigt 

i en film (helheten) där subjektiv vinkel utgör en större del av handlingen. Med det sagt är 

förutsättningarna för åskådarens identifikation med japaner närmast obefintlig. 

4.4. Bildspråk och identifikation i ”Still Walking” 

I “Still Walking” är det få närbilder på människors ansikten och istället dominerar helbilder 

och avståndsbilder. Med detta helhetsperspektiv i åtanke, kan man bortse från närbilder som 

en viktig källa till  identifikation. Kamerans avstånd ökar mängden tolkningar av en bild, i 

exempelvis  scenen där Kyohei  promenerar  nerför en trappa  från deras  hus förstärks  hans 

ålderdom av naturens grönska samt en passerande ung manlig joggare med högt tempo. Det 

förekommer också halvnära bilder och halvbilder på människor och miljö, som ledsagar vart 

åskådaren ska titta. Ett exempel är första mötet mellan Kyohei och Ryota, då fadern hälsar 

nonchalant och går sin väg, visar kameran en halvnära bild på Ryotas ansikte. Vi vet att de är 

människor i rummet och vi hör dem prata, men det är Ryotas sorgsna ansiktsuttryck vi fäster 

uppmärksamheten på. Kameran är i regel statisk och människor, möbler osv. kan blockera 

synfältet.  Människor  går  in  och  ut  ur  bilden.  Det  finns  många  exempel  på  bilder  där 

människorna  är  bortvända från kameran  och man ser  deras rygg.  Kameran  växlar  i  regel 

mellan ögonhöjdsperspektiv och grodperspektiv. Den låga och statiska vinkeln gör ibland att 

kroppsdelar hamnar utanför kameran, exempelvis i bilder på barnens fötter, Astushis ben när 

han klär av sig för att bada, eller när Kyohei reser sig upp i mitten av ett samtal med Ryota 

och hans huvud försvinner ut  ur bild. Detta annorlunda bildspråk gör dialogen central  för 
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identifikationen.  En vanlig helbild  är då flera karaktärer samlats  vid matbordet.  Det är en 

demokratisk bild där man inte exkluderar något och ger företräde till något annat. Klippen har 

i regel varierad blickpunkt med en växling i bildutsnitt och vinklar. När karaktärerna går ut ur 

bild skapar det ”tomma rum”, liksom inledningsvis när en avståndsbild visar Kyohei som 

promenerar  ut  ur  bild  och  dröjer  kvar  och  filmar  ett  tåg  som anländer.  Eller  så  klipper 

kameran direkt till  ”tomma rum”, bilder av exempelvis  utsidan på huset,  träd,  trädkronor, 

himmeln, köket, altaret med fotot på Junpei. Detta ger tid för reflektion och eftertanke hos 

åskådaren, och motverkar att vi sugs in i fiktionsvärlden. Kameraanvändning och klippning 

påtvingar inte  snabb framåtrörelse i  handlingen eller  är tänkt  som ”ett  slag i  magen”.  Du 

manipuleras inte av regissörens känslor och tankar och kan förbli aktiv som åskådare, vilket 

motverkar  att  du styrs  av filmens ideal.  Om filmen skulle  vara en del  av en postkolonial 

diskurs, skulle du kunna göra motstånd till  den. Kameran verkar som ”observerande” och 

nästan opartisk, ett exempel är scenen då Toshiko och Ryotas familj besöker Junpeis gravsten, 

och  bilden  är  avståndsbild.  Hade man  zoomat  in  på  människors  ansikten  hade  man  som 

åskådare påtvingats att sympatisera och delta i karaktärernas verklighet. I stället gör avståndet 

att  vi  inte  vet  vad  människorna  tänker  eller  känner  och  det  råder  total  tolkningsfrihet. 

Bildspråket bidrar på så sätt till människornas komplexhet. När människor tittar på något får 

vi ofta inte se vad de tittar på. Exempel på det är när Toshiko tittar i ett fotoalbum och vi ser 

henne reagera på det hon tittar på men inte fotona ifråga! Tagningar är dessutom ofta långa 

som när  Toshiko låter  de  andra lyssna  på hennes  och Kyoheis  låt,  och det  känns  för  ett 

ögonblick som realtid. Slutsatsen är att frånvaron av point of view, närbilder samt mjuka klipp 

med  fixerad  blickpunkt,  främjar  att  åskådaren  kan  identifiera  sig  med  kollektivet.  ”Still 

Walking”  har  därmed  ett  bildspråk  som  uppmuntrar  till  jämlikhet,  snarare  än  skillnader 

mellan människor. 

4.5. Japan och japansk kultur i relation till USA och amerikansk kultur i ”Lost in 

Translation”  

Koohan Paiks argument för att ”Lost in Translation” förordar en evig åtskillnad mellan öst 

och  väst,  baseras  sammanfattningsvis  på  vad  han  anser  är  en  stereotyp  skildring  av  det 

japanska  samt  huvudpersonernas  överlägsna  attityd.  Utifrån Koohan Paiks  teori  samt  min 

egen tolkning av filmen menar jag att öst skildras som oförenligt med väst. Den generella 

grunden till  detta är att filmen konstruerar skillnader mellan människor med olika etnicitet 
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där, i enlighet med Balibars resonemang, kultur fått ersätta natur. Filmen kan därmed sägas 

vara en del av en kolonial samt en nyrasistisk diskurs. Medan den amerikanska kulturen ges 

önskvärda egenskaper,  blir  Japan och den japanska kulturen mestadels  påtvingad negativa 

egenskaper. Enligt Koohan Paik finns ett beroendeförhållande mellan filmens huvudperson, 

intrig  samt  miljö  och  konstruerandet  av  icke-européer.  Här  har  vi  ett  exempel  på  en 

interaktion mellan del och helhet: om man raderar huvudpersoner, intrig och miljö (helhet) 

raderas filmens ”andragörande” av japaner (del), och utan ”andragörandet” av japaner, skulle 

filmens  huvudperson,  intrig  och  miljö  upphöra  att  existera.  Bilden  av  Japan  och  den 

kulturkrock som uppstår i kontakt mellan länderna är den dominerande orsaksförklaringen till 

varför huvudpersonerna känner sig alienerade. Det är dessa känslor som i sin tur leder till att 

Bob och  Charlotte  förälskar  sig  i  varandra,  menar  Koohan Paik.  Jag  ska  här  försöka  ge 

exempel på varför jag själv anser att ”andragörandet” av japaner frambringar filmens komik, 

relationen mellan huvudpersonerna, intrigen som utgörs av deras relation, samt miljön som 

utmålas  som exotisk.  För  det  första  är  sekvenser  där  Bob  eller  Charlotte  tittar  på  tv  en 

skildring av ett komiskt utbud av tv-program: en tv-kanal visar japaner som idrottar/dansar i 

likadana dräkter; en tv-kanal visar en kvinna som tvångsmatas spaghetti; en tv-kanal visar en 

av Bobs filmer där han är dubbad på japanska; en tv-kanal visar Bobs medverkande i Tanabe 

Mores talkshow etc.  Tanabe Mores show med grälla  färger och en hysterisk och tillgjord 

programledare samt intrycket av det andra tv-utbudet instämmer på européers konstruktioner 

av icke-européer under kolonialismen. Här är jag överens med Koohan Paik som menar att 

filmens ”andragörande” består i att framställa japaner som ”pajaser”. Genom att inte peka på 

kontrasterna i japansk tv, utan endast visa ett urval av oseriösa tv-program främmandegör 

man  japansk  kultur.  Det  är  ett  exempel  på  en  gruppindelning  utifrån  etnicitet  som  med 

Loombas  termer  både  förtrycker  och  radikaliserar  en  grupp,  i  detta  fall  människor  med 

japansk etnicitet. Representationen av japansk kultur tycks uppenbara den bild amerikanerna 

vill ge av sin egen kultur. Samtidigt som man hävdar att japansk kultur är ociviliserad och 

irrationell,  hävdar man att  den egna kulturen är civiliserad och rationell.  Loomba kopplar 

samman  historisk  antikolonialism  med  pågående  kamp  mot  den  västerländska  kulturens 

hegemoni. Metoden ”misstankens hermeneutik” kan bidra till att avslöja det dolda i en text, 

menar  Gripsrud.  En av mina  misstankar  utifrån den historiska kontexten  är följande:  den 

amerikanska filmens konstruktion av japaner och japansk kultur är inget annat än en politisk 

strategi från USA:s sida att  fortsätta  sin hegemoni  över Japan.  Enligt  denna tankegång är 

skildringen av det japanska i ”Lost in Translation” gjord på så vis att USA kan behålla sin 

överordnade roll gentemot Japan. Utifrån Loombas teori om diskurs erövrade de koloniala 
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institutionerna makten genom att bl.a. producera kunskap och verka som företrädare åt icke-

européer. Man kan leka med tanken på en annorlunda diskurs där Japan hade fått företräda sig 

själv i samma utsträckning som USA. En reducerad skillnad mellan själv/annan skulle göra att 

Japan  och  USA framställdes  som jämlika,  och  det  skulle  i  sin  tur  innebära  att  länderna 

konkurrerar på lika villkor i sin relation till omvärlden. USA skulle då förlora sin status som 

supermakt. Här kan man se ett motiv till den amerikanska filmens ”andragörande” av japaner: 

USA behåller  sin  position  genom att  hävda  att  de  ”vet  bättre”.  Mitt  medhåll  i  Loombas 

marxisminspirerande teori om att en individ mer eller mindre omedvetet går maktens ärende, 

gör att detta inte blir en analys av upphovsmannens roll för texten ifråga. Den symtomala 

tolkningsstrategin ser inte texten som en enhet. I stället anser jag det mer relevant att se till de 

idéer som har varit eller är en del av vårt samhälle dvs. olika diskurser i samhället. Film är 

dessutom mer eller mindre en kollektiv process, så om filmen överensstämmer med koloniala 

värderingar så beror det på att den är en del av en kolonial diskurs. I ”Lost in Translation” 

skildrar  man knappt  USA på det  konkret  visuella  planet;  handlingen utspelar  sig enbart  i 

Japan. Men amerikansk kultur representeras ändå i form av amerikanska karaktärer samt det 

kulturella inflytande som USA haft och har på Japan. USA:s hegemoni existerar implicit då 

filmens förståeliga dialog är på amerikanska och åskådaren är tänkt att identifiera sig med de 

amerikanska huvudpersonerna. Dels är hegemonin explicit i exempelvis filmens handling där 

de amerikanska karaktärerna är framgångsrika och populära i Japan. Bob är en kändis, något 

som skildras genom följande aspekter: han ges miljoner för sin reklamfilm; nyanländ ser han 

en  stor  monter  med  sig  själv  på  en  av  skyskraporna;  många  av  hotellets  anställda  står 

förberedda att hälsa på honom och behandlar honom som en kung; han blir igenkänd på baren 

av två amerikaner; han blir erbjuden att delta i en talkshow som anses vara en stor ära; en 

amerikansk film där Bob spelar med i visas på tv; vid ett tillfälle ser Bob och Charlotte en 

lastbil med Bobs reklam på. Kelly tillhör liksom Bob, eliten som snygg och rik filmstjärna. 

Charlotte och John är även de en privilegierad övre medelklass. USA:s kulturella inflytande 

visas  bl.a.  i  scenen där  Bob,  Charlotte,  och  hennes  japanska  vänner  sjunger  karaoke.  De 

sjunger först några amerikanska/europeiska låtar, men i nästa scen sitter Charlotte utanför och 

röker och får  sällskap av Bob. Deras alienation förstärks av att  man hör japansk musik  i 

bakgrunden,  karaoken  har  övergått  till  någon  japansk  låt.  Ingen  av  de  amerikanska 

huvudpersonerna  kan  tala  japanska  och  man  kan  tolka  detta  som  att  de  inte  är  vidare 

intresserade av att höra japansk musik. Detta var knappast fallet med japaner då de verkade 

gilla att lyssna på amerikansk musik. Med utgångspunkt i alla de amerikanska karaktärerna 

blir  det  ingen entydig  bild  av  amerikansk  kultur.  Filmen  tycks  framhäva  hur  USA är  en 
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mångsidig  kultur  medan  Japan  är  homogen  kultur.  Detta  gör  man  framförallt  genom 

konstruktionen av karaktärer, där exempelvis Charlotte och Kelly tycks ha lite gemensamt, 

eller Bob och John tycks ha lite gemensamt. Detta i stark kontrast till japaner som alla verkar 

inskränkta i samma kultur, knappast urskiljbara från varandra. Japan framstår på samma gång 

som ett paradoxalt land: å ena sidan föråldrat och traditionellt; å andra sidan teknologiskt och 

materiellt  utvecklat.  Båda  sidor  bidrar  till  ”andragörandet”  av  japansk  kultur  i  ”Lost  in 

Translation”. Den avancerade teknologin representeras bl.a. genom bilder på Tokyo som är en 

gigantisk  storstad  med  neonskyltar,  högtalare,  höga  skyskrapor  och  lyxhotellets 

helautomatiska gardiner. Individen är anonym och ensam, en ensamhet som representeras av 

Bob  och  Charlotte.  Det  är  trängsel  överallt:  på  tunnelbanan;  på  gatan;  i  hissen.  Utifrån 

Charlottes perspektiv inne i spelhallen verkar det som att japanska ungdomar lever sig in i en 

fantasivärld,  en  irrationell  värld.  Likaså  är  Bobs  ”chockerande”  syn  av  japaner  som gör 

vattengympa  till  amerikansk  popmusik,  framställningar  som  verkar  bisarra  eller  enbart 

komiska.  I vilket  fall  är det  ingen positiv bild. Det ultramoderna utgör en paradox till  de 

historiska  och  konservativa  traditioner  som  filmen  lyfter  fram.  Vargös  resonemang  om 

efterkrigstidens Japan som en mix av gammalt och nytt, inhemskt och utländskt, brukas här 

som centrala stereotyper. Charlotte ser kvinnor klädda i kimonos som gör ikebana; delar av ett 

buddhistiskt tempel och en buddhistisk trädgård samt munkar som mässar och utför någon 

högtidlig  ritual;  en  geisha  med  sitt  tjänstefolk  passera  förbi;  och  ett  gäng  skolflickor  i 

skoluniform. Klippen är korta och åskådaren ges enbart tillträde till den japanska kulturen på 

”utsidan”. Konsekvensen är en ytlig bild där den japanska kulturen framställs som mystisk, 

föråldrad och annorlunda gentemot västerländsk kultur. I den historiska kontexten kan man 

läsa att USA antog rollen att demokratisera Japan efter andra världskriget och därmed såg sig 

själva som en ”storebror” till landet. Enligt Loomba består den koloniala konstruktionen av 

ras  till  viss  del  av  européernas  egna  ”behov”.  Det  framgår  inte  vad Loomba  menar  med 

begreppet  ”behov”,  men  jag  menar  i  följande  sammanhang  att  ”behov”  är  en  samhälligt 

skapad konstruktion men som likväl upplevs som något verkligt av individer som påtvingats 

”behovet”.  I ”Lost in Translation” vittnar framställningen om det amerikanska ”behovet” att 

förbli  ”storebror”  åt  Japan.  I  scener  där  japansk  kultur  skildras  som  ”underlägsen”  och 

”efterbliven” ger man sken hos åskådaren att  det  finns ”behov” av västvärldens insatser i 

Japan. Filmen hävdar implicit: medan USA är ett demokratiskt land där folk får klä sig hur de 

önskar, är Japan ett konservativt land med regler om vad man får ha på sig; medan USA är 

sekulariserat  är  Japan  religiöst,  stagnerat,  och  andligt;  medan  USA  ger  kvinnor  rätt  att 

bestämma över sina egna liv, lever Japan kvar i en patriarkal tradition där kvinnor tvingas 
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leva i ofrihet osv. Konsekvensen kan bli att filmens åskådare tror att Japan är i ”behov” av 

amerikansk  eller  västerländsk  hjälp,  och  därmed  manipuleras  man  att  göra  motstånd  till 

Japans  självständighet.  ”Lost  in  Translation”  livnär  sig  också  på  fördomar  om  en  dålig 

kvinnosyn i öst. ”Vi” har bra kvinnosyn, ”de” har dålig kvinnosyn blir den enhetliga bilden av 

en scen med en prostituerad kvinna; en scen med en geisha; och en scen där man besöker en 

strippklubb. Åtskillnaden görs här mellan Bob och japanska män. En viss Mr Kazu (namnet 

som klingar  japanskt  urskuldar  amerikanen)  har  skickat  en prostituerad  kvinna  ”premium 

fantasy” till Bobs hotellrum. Bob släpper in kvinnan trots att han verkar veta vad det handlar 

om. Kvinnan är excentrisk och här utspelar sig en farsartad scen. Bob avböjer passivt från 

hennes tjänster, men är beredd att ge intrycket av att ha tagit emot gåvan: ”Hälsa Mr Kazu att 

vi hade jättetrevligt” säger han och försöker riva upp hennes strumpor för att ge sken om att 

affären ägt rum. Hela tiden antyder hans ansikte avsmak och när han försöker avbryta hennes 

bisarra ”lek” faller han till golvet. Där är scenen över, men det är underförstått att Bob aldrig 

utnyttjade kvinnans tjänster. Sedan inträffar en rad händelser som stärker förtroendet för Bob 

ytterligare.  När  han  ovetande  hamnat  på  strippklubben  där  någon av  Charlottes  japanska 

manliga  vänner  får  en  privat  dans,  beter  han  sig  generat  och  obekvämt.  Relationen  till 

Charlotte är på Charlottes initiativ; det är hon som bjuder ut honom. Engångsföreteelsen då 

Bob  är  otrogen  med  hotellbarens  sångerska  sker  på  sångerskans  initiativ,  otroheten 

rättfärdigas också av att Bobs fru Lydia i några scener beter sig nonchalant mot honom (vi får 

dessutom inte se Lydia i bild, något som gör det i stort sett omöjligt för oss att identifiera oss 

med henne). Men det som övertygar oss mest är Bobs kärleksfulla sätt mot Charlotte och hur 

han pratar om sina barn. I dessa stunder ger Bob intryck av att vara ödmjuk, djuptänkt och 

hederlig.  Loomba  nämner  stereotyper  som producerats  av koloniala  institutioner  bl.a.  den 

”svarte våldtäktsmannen” och framställningen av icke-européer som promiskuösa. ”Lost in 

Translation”  gör  prostitution  och  strippklubb  representativt  enbart  för  japaner,  och  tycks 

därmed göra intet för att ifrågasätta sådana fördomar. 

4.6. Japan och japansk kultur i ”Still Walking” 

I ”Still Walking” befinner man sig i stort sett i samma miljö: i Toshiko och Kyoheis hus och 

trädgård. Andra rum som förekommer är den höga trappan upp till huset, kyrkogården där 

Junpei ligger begravd, stranden, tåget, bussen samt Chimanis och/eller Noubus bil. Trots att 

den främsta platsen är insidan av ett föräldrahem, gör denna inblick i några enskilda japaners 
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liv att  man får en uppfattning om vardag,  familj,  äktenskap,  livsåskådning,  moral  etc.  Då 

människorna (delen) är mångtydiga blir också den japanska kulturen (helheten) mångtydig. 

Först bör det nämnas att man framhäver en del typiska saker som är förknippade med japansk 

kultur. Naturen skildras som mycket vacker med rosa körsbärsblommor, blå himmel och blått 

hav.  Toshikos talang för  traditionell  japansk matlagning  som sushi,  ris,  ål  och majskakor 

skönmålas genom bildspråket.  Familjen är troende och ber vid något tillfälle  tillsammans, 

men vardagen är långt ifrån klosterliv och alla syndar mer eller mindre: Ryota ljuger mycket 

för sin familj, Toshiko hämnas på Yoshio, Kyohei har prioriterat arbetet över familjen osv. 

Relationen  inom  familjen,  mellan  föräldrarna  i  70-årsåldern  och  deras  barn,  speglar  hur 

samhällets  utveckling  leder  till  olika  typer  av  konflikter.  En  omfattande  konflikt  berör 

Toshikos och Kyoheis normer kontra den yngre generationens normer. Toshiko visar Yukari 

kimonos, och förklarar att hon gett en till Chinami, men att hon aldrig sett sin dotter använda 

den: ”jag undrar om hon har sålt den på inter-någonting för att få kontanter.” Toshiko ska vara 

den i familjen som inte är insatt i en del nymodigheter som t.ex. internet. Hon tycks antyda att 

Yukari  är  lössläppt  som dricker  vin,  och enligt  hennes konservativa syn bör kvinnor  inte 

dricka alkohol alls. Hon tar för givet att hennes son inte dricker alkohol, något som förvånar 

Yukari då hon vet att Ryota brukar ta en öl till vardags (detta menar jag är även ett typiskt 

västerländskt tema: den konfliktfyllda relationen till svärföräldrarna). Ett annat exempel är när 

Yukari frågar om Toshiko har en mobiltelefon eftersom hon lägger märke till att hon pratar i 

husets fasta telefon. Kyohei bekräftar att hon har en mobil och säger oförstående: ”idioten 

litar inte på sladdlösa telefoner”. Scenen visar hur de äldre generationerna splittras i sin syn på 

ny  teknologi.  Det  finns  äldre  som  fortsätter  i  sina  gamla  vanor,  och  äldre  som  är  mer 

mottagliga för nya trender och normer i samhället.  Diskussionen fortsätter med att Yukari 

frågar vilken musik Kyohei gillar apropå att hon sett hans skivsamling. Kyohei svarar ungefär 

”äldre  jazz  som Miles  davies”  och ”jag kan tolerera  fram till  Beatles”  men  ”inte  dagens 

rappskit”. Med detta kan man konstatera att Kyohei gillar västerländsk musik, då han inte ens 

nämner  någon japansk musiker.  Samtidigt  är  han lite konservativ  då han dömer ut  all  ny 

musik.  När Yukari frågar om paret har en egen sång, sätter  Toshiko däremot på en äldre 

japansk  poplåt.  ”Still  Walking”  skildrar  inte  japansk  kultur  som  något  enhetligt  och 

oföränderligt. Huset har en stor tv i matsalen, och när gästerna anländer och Ryoto ska hjälpa 

till att plocka ner ett lågt matsalsbord framgår det att Toshiko och Kyohei till vardags äter vid 

ett köksbord i vanlig höjd. När de ska avnjuta middagen och sitter på golvet på en madrass 

gör Kyoheis ålder att han behöver ryggstöd som liknar en stolsrygg. När Nobou berömmer 

isteet framgår det att Toshiko köpt det och inte gjort det själv. Dessutom har hon beställt sushi 
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att komplettera middagen med. Middagen är stökig, barnen springer ut och in, Ryoto håller 

mobilen i knäet, och Kyohei hämtar tidningen och börjar läsa trots gästerna vid bordet. Det 

hela  är  mycket  alldagligt,  och  påminner  mig  om  hur  samtida  släktkalas  kan  skildras  i 

amerikansk film. Borta är mystiken, det paradoxala och främmande. Man går därför emot en 

kulturbaserad idé om skillnad där japanen är en stereotyp som sätter föråldrade ideal och sin 

egen kultur främst. Det är som om det inte existerar en motsättning mellan att tycka om sin 

egen  kultur  (exempelvis  det  traditionella  japanska  köket)  och  att  vara  öppen  för  andra 

kulturer.  Det  finns  heller  ingen motsättning  mellan  att  gilla  moderniteter  och  att  vara  en 

människa som bejakar andlighet. USA ser gärna på sin egen kultur på detta sätt, och genom 

att skildra Japan med dessa attityder blir resultatet att ländernas kulturer betraktas ha detta 

viktiga gemensamt och tycks på så sätt förenliga med varandra.  Bilden av japansk kultur kan 

slutligen sägas vara en kritik mot USA:s imperialism, då detta tillsammans utgör exempel på 

hur västerlandets kultur kommit att dominera över vissa traditionella seder och ideal i Japan. 
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5. Slutsats och Slutdiskussion

Uppsatsen hade som utgångspunkt att jämföra hur japansk etnicitet skildras i den amerikanska 

filmen ”Lost in Translation” respektive den japanska filmen ”Still  Walking”.  Utredningen 

baserades  på  postkolonial  teori  och  hermeneutiskt  kunskapsideal.  En  central  förutfattad 

mening före utredningen var att den amerikanska filmen på ett ofullständigt sätt skildrar det 

japanska. Representationen av japaner i relation till amerikaner i ”Lost in Translation” präglas 

av det faktum att japaner endast har biroller och statistroller. Japaner talar obegripligt eller i 

bakgrunden. Ju större förmåga att tala engelska desto större utrymme ges karaktären. I nästan 

alla scener där japaner medverkar skrattar åskådaren ”åt japaner” istället för ”med japaner”, 

detta pga. japanernas stereotypa beteende, samt de amerikanska huvudpersonernas reaktion på 

det japanska som frambringas genom ”andragörandet” av japaner. Åtskillnaden utgår ifrån 

”kulturen” då japanen saknar färdigheter i det engelska språket, samt ”naturen” då man i olika 

scener  upprepar  att  japaner  har  ”onormalt”  liten  kroppshydda.  Japaners  imitation  av 

amerikaner och vice versa, framställs i båda fall som något onaturligt. Därmed liknas någon 

äkta förening mellan väst och öst vid ett ouppnåeligt ideal. Slutligen består andragörandet av 

att japaner framställs som karikatyrer och en homogen grupp. En skildring som legitimerar 

USA:s imperialistiska kontroll över Japan. Åskådaren identifierar sig med huvudpersonerna, 

och dementerar därmed en avvikande läsning som tolkar filmen som en kritik mot USA:s 

politik.  Representationen av  japaner  i  ”Still  Walking”  gör  inte  någon  åtskillnad  mellan 

japaner och västerländska människor. Språket är inte någon brist, då sammanhanget kräver att 

japaner behärskar japanska och inget annat. Japaner är individer och inte en enhetlig grupp. 

Japaner är mänskliga och filmens teman är typiska också i västerländsk film. Karaktärerna är 

inte  konstruerade  utifrån  andragörande  och  är  därmed  inte  postkoloniala  subjekt.  Några 

stilistiska aspekter som påverkar identifikationen i ”Lost in Translation” är att japaner enbart 

medverkar  i  bilder  med  kort  varaktighet,  oftast  placerade  i  utkanten  av  bilden  eller  i 

bakgrunden. Halvnära bilder och närbilder på japaner saknar i stort sett dialog. Japaner ges 

inte point of view- vinkel, och man skildrar inte deras reaktion.  Bildspråket förutsätter  att 

åskådaren inte sympatiserar eller identifierar sig med japaner. Några stilistiska aspekter som 

påverkar  identifikationen  i  ”Still  Walking”  är  att  japaner  medverkar  i  bilder  med  lång 

varaktighet.  Point of view används knappt,  och dominerar  gör avståndsbilder  som är mer 

neutrala  och  ger  tolkningsfrihet  som förstärker  karaktärernas  mångtydighet.  Därmed  ökar 

chanserna för att åskådaren sympatiserar och identifierar sig med alla karaktärer, något som 
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resulterar i att man identifierar sig mer med situationer och idéer än karaktären ifråga. Detta 

fixerar inte människan till en karikatyr, utan gör henne föränderlig och filmen som helhet kan 

liknas vid en kunskapsprocess.  Bilden av Japan och japansk kultur  i relation till USA och 

amerikansk  kultur  i  ”Lost  in  Translation”  präglas  av  en  kolonial  och  nyrasistisk  diskurs. 

Japansk kultur ses som homogen och oförenlig med västerländsk kultur. Ett bisarrt tv-utbud, 

en  bristfällig  kvinnosyn  samt  betoningen  på  en motsägelsefull  kultur  som å  ena  sidan  är 

föråldrad och å andra sidan toppmodern, förmedlar en kultur som är underlägsen västerländsk 

kultur och därmed i ”behov” av amerikanskt inflytande. Bilden av Japan och japansk kultur i 

”Still  Walking” baseras framförallt på en närhet till  filmens japanska karaktärer. Fokus på 

några få människors liv skildrar specifikt deras syn på människan och samhället. Karaktärer 

och miljö ger en icke-stereotyp och mångtydig bild av japansk kultur. Japaner gillar sin egen 

kultur,  precis  som  amerikaner  gillar  amerikansk  kultur.  Detta  innebär  inte  att  Japan  är 

inskränkt mot och avvisar andra kulturer. Konsekvensen är att filmen skildrar det som att väst 

och öst  är förenliga,  då man utesluter motsatspar  som legitimerar västerlandets hegemoni. 

Sammanfattningsvis kopplas analysen till  den hermeneutiska cirkeln, då skildringen av det 

japanska  (delen)  vittnar  om  filmens  ideologi  (helhet)  vad  kommer  till  maktförhållandet 

etnicitet. Slutsatsen är att ”Lost in Translation” är en rasistisk film, medan ”Still Walking” är 

en antirasistisk och antikolonial film. Forskningsresultatet motsvarar en del av förförståelsen, 

men teori och metod gav vetenskapligt stöd att utveckla resonemang som ledde mig fram till 

några förvånande slutsatser. I ”Lost in Translation” är det exempelvis inte enbart negativa 

bilder  utan även frånvaron av  japanska karaktärer  överlag  som bekräftar  ett  förtryck  mot 

japaner. Den hermeneutiska cirkeln satte in argumenten i mindre och större sammanhang, och 

helheten bidrog ofta till att förstå delen. Förutom att specifikt beröra ”Lost in Translation” och 

”Still Walking”, belyser analysen och forskningsresultatet några kännetecken för en kolonial 

diskurs som genomtränger populärkulturen och samhället i övrigt. Forskningen kan därmed 

inspirera liknande tolkning av andra texter, samt bidra med kunskap om vad en solidarisk 

skildring av etnicitet innebär. Förslag på fortsatt forskning är att forskaren utgår ifrån teorier 

om etnicitet  på  film,  postkolonial  teori  och/eller  diskursteori  för  att  a)  analysera  utifrån 

bildspråk  och  mise-en-scène  och  jämföra  hur  svarta  skildras  i  en  äldre  respektive  en  ny 

amerikansk film, eller b) analysera amerikanska filmer som skildrar mexikanska immigranter 

som lever i USA, eller c) analysera ett större urval filmer från något specifikt ”tredje världen” 

land. T.ex. Hur skildrar afrikansk film Afrika? En noggrann analys på ett större urval filmer 

ökar möjligheten för komplexa och värdefulla forskningsresultat inom ämnesområdet. 
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