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Introduktion, syfte, metod och frågeställning

Det japanska samhället har genomgått en förändring de senaste trettio åren. Den ekonomiska 

lågkonjunkturen som började i slutet av 1980-talet håller i sig än i dagens Japan, och 

konsekvenserna sätter sina spår. Förändringarna i samhället och den japanska kulturen skapar 

många nya frågeställningar och de gamla traditionerna ifrågasätts. Unga män och kvinnor börjar 

tvivla på rollerna de tilldelats i samhället, och skapar nya och egna normer. Kvinnors intresse av att 

skaffa barn vid tidig ålder har minskat och nu inträffar det mycket senare i livet än vad det har gjort 

tidigare i Japan. Den stereotypa mansbilden har ändrats och blivit mer flexibel än vad den varit 

innan. Detta avspeglar sig i många av de extremt populära animerade serier och filmer som kallas 

för anime. Men hur visar sig dessa samhällsförändringar i animegenren?1  

Hayao Miyazaki skulle man kunna kalla för en animeveteran. Han har ägnat hela sitt liv åt 

animationens utveckling och satt en stor prägel på genren i Japan och även internationellt. I 

Miyazakis filmer återkommer en tydlig tematik som ekologi, pacifism och feminism. I många av 

hans verk förekommer det också en moralisk konflikt som huvudpersonerna ställs inför. Det  

handlar ofta om vad som är rätt och fel när det gäller våld, girighet eller ondska. Hans produktioner 

har karaktären av familjefilmer och har nått en bred publik. Filmerna är därför väldigt populära 

bland föräldrar som tycker att filmerna är bra för deras barn med sin moraliska tematik. Trots att 

berättelserna innehåller mycket mörker och många underliggande allvarliga ämnen, så föredrar 

många japanska föräldrar att visa Miyazakis filmer istället för andra animeverk som ofta innehåller 

mer våld och sexuella inslag.2 Men det finns andra faktorer som är värda att analysera när det 

handlar om familjefilm. Disney har till exempel fått mycket kritik för sina kvinnoroller, särskilt sina

prinsess-centrerade filmer, såväl gamla som nya. Representationerna anses vara föråldrade och 

presenterar en bild som är baserad på uråldriga värderingar när det gäller manlig och främst 

kvinnlig representation. Med hjälp av feministisk filmteori så kan vyerna vidgas, och man kan se 

tydliga strukturer på hur och varför dessa roller är uppbyggda som de är.

Jill Dolan hävdar i sin bok The Feminist Spectator in Action att det finns olika sätt att gå till väga 

om man vill analysera en film ur ett feministiskt perspektiv. Ett av hennes sätt fokuserar på hur 

genus, etnicitet och andra identiteter hanteras genom filmiska kvalitéer som kameravinklar, 

1Emerson, David, “Innocence as a Super-power: Little Girls on the Hero's Journey”, Mythlore 28(1/2): Fall/Winter 
2009 (No. 107/108), s. 119-120.
2 MacWilliams, Mark Wheeler, Japanese Visual Culture: Explorations in the world of manga and anime, New York: 
M.E. Sharpe, Inc,. 2008, s. 239.
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bildutsnitt eller klippning.3 Detta skulle man kunna säga är en slags grund för en intersektionell 

feministisk filmteori, men Dolan menar att den narrativa aspektens roll även är mycket avgörande. 

Handlar filmen om en kvinna eller man? Är karaktären vit eller rasifierad? En HBTQA-person 

(Homosexuell, Bisexuell, Transexuell, Queer eller Asexuell) eller en funktionshindrad person? Hur 

mycket plats dessa personer tar, samt på vilket sätt får de göra det i olika filmer? Det är några frågor

som Dolan diskuterar, men hon anser även att det ”ytliga” är viktigt , dvs det tittaren ser. Laura 

Mulveys feministiska filmteori tar en närmare titt på både det narrativa och det visuella ur ett 

psykoanalytiskt perspektiv. Mulveys inriktning fokuserar främst på hur kvinnan ses och uppfattas 

av publiken och vad hon kallar the male gaze4 (ungefär den manliga blicken). The male gaze kan 

associeras med ord som skoptofili, fetischism och voyeurism, och innebär att kameravinklar och 

filmens bildutsnitt utgår ifrån den heterosexuella mannens blick. Därmed menar Mulvey att kvinnor

i film sexualiseras och objektifieras på grund av den voyeuristiska blick man matas med som 

tittare.5

Det ämne som denna uppsats främst kommer att handla om är hur kvinnoroller skildras i fyra olika 

filmer skapade av Hayao Miyazaki. Syftet är att granska kvinnoskildringar med hjälp av specifika 

feministiska filmteorier för att se om det förekommer filmiska stereotyper i dessa filmer.  Syftet är 

också att ta reda på om dessa stereotyper förekommer i animegenren, samt även undersöka om 

Miyazakis animefilmer använder några specifika schabloner när det gäller kvinnliga karaktärer, och

kvinnlig representation. Vad kan man säga om subgenren shojo vars tematik ofta handlar om unga 

kvinnors liv och till vilken Miyazakis filmer ofta har en koppling? Hur förhåller sig hans karaktärer 

till det stereotypt ”feminina” och ”maskulina” i fråga om personlighet och utseende? Värderas dessa

faktorer och egenskaper jämställt i det narrativa sammanhanget? Finns det något som kan kallas the 

male gaze i filmerna? Och vidare, hur förhåller sig filmerna till de kriterier som formuleras i det för 

tillfället så omtalade Bechdeltestet? 

Prinsessan Mononoke – Tre representationer av den kvinnliga

hjältinnan

Prinsessan Mononoke (Mononoke Hime, Hayao Miyazaki, 1997) handlar om den unge mannen 

Ashitaka som har blivit förbannad av en besatt vildsvinsgud när han försökte rädda sin by från dess 

3 Dolan Jill, The Feminist Spectator in Action; Feminist Criticism for the Stage and Screen, Basingstoke; New York. 
Palgrave MacMillian, 2013, s. 194.
4 Översättningen lyder ”den manliga blicken” men jag har valt att använda mig av den ursprungliga uttryckets namn.
5 Mulvey, Laura, Visual and Other Pleasures, (1989), Basingstoke; New York: Palgrave MacMillan, 2009, s. 19
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vrede. Förbannelsen kommer att leda till Ashitakas död och för att försöka hitta en lösning på 

sitautionen ger han sig av för att leta upp den mytomspunna Hjortguden. På vägen träffar han Lady 

Eboshi, en kraftfull kvinna som har vapen och arméer, och är redo att erövra skogen. Han träffar 

även den unga kvinnan San, som bor i skogen och som är väldigt hemlighetsfull och fascinerande.

I animegenren finns det en term som ofta används för att beskriva olika animeserier och dess 

kvinnliga karaktärer och det är den redan nämnda begreppet shojo. Direktöversättningen av ordet 

shojo är i princip ”liten flicka” eller ”liten kvinna” och syftar egentligen specifikt på flickor i åldern 

12 till 13, det vill säga flickor som befinner sig på gränsen mellan barndom och mogen ålder. 

Shojokonceptet innehåller olika karaktäristiska drag som anses stereotypt kvinnliga och även den 

speciella kawaiikulturen som är kopplad till en viss konception av femininitet och det som är sött 

och gulligt. På grund av åldersspannet kan detta ofta bidra till en erotiserad bild av flickors 

oskyldighet som många anser vara problematisk. Den här stereotypen förekommer ofta i japansk 

pornografi och i hentai (animerad pornografi).6  De oskyldiga och förmodat attraktiva attributen hos

dessa kvinnliga karaktärer bidrar till en bild av hjälplöshet och ynklighet som även ingår i kawaii. I 

erotiska sammanhang kan man se att detta understödjer ett slags patriarkalt maktspel där dessa 

karaktärer inte har någon större kontroll över sin egen sexualitet, samtidigt som det bidrar till en 

uppfattning av kvinnlig sexualitet som blir mindre hotande för män.7 Detta grundar sig bland annat i

det freudianska psykoanalytiska synsättet som Mulvey förmedlar. När den kvinnliga sexualiteten 

uttrycks fritt så är manligheten i fara, men när den är kontrollerad så attraherar det mannen.8

Kopplat till kawaii och shojo finns även yasashii. Yasashii betyder känslig, ödmjuk och snäll. Ordet

används ofta i samband med japanska mödrar, eller det japanska folket överlag. Personer som är 

yasashii är varmhjärtade människor som saknar onda tankar och inte begår onda handlingar, eller 

som animeforskaren Patrick Drazen skriver, ”This character trait is supposed to apply to both men 

and women in Japan up to a point, but – let's face it – there are other qualities a hero needs to be 

heroic. Traditionally, if a heroine is yasashii, then that's enough”. 9 Man bör ej glömma att shojo är 

en väldigt bred term, och kan appliceras på många olika subgenrer och karaktärer inom anime. 

Även om Miyazakis karaktärer anses vara lite annorlunda om man utgår ifrån den stereotypa 

shojoarketypen så tillhör de ändå genren på sitt sätt.

6 Napier, Susan J., ANIME from Akira to Howl's Moving Castle Experiencing Contemporary Japanese Animation, 
(2001), Basingstoke; New York: Palgrave MacMillan, 2005, s: x.
7 Choo, Kukhee, “Girls Return Home: Portrayal of Femininity in Popular Japanese Girls' Manga And Anime Texts 
during the 1990s in Hana Yori Dango and Fruits Basket”, Women: A Cultural Review
Vol 19, Issue 3, 2008, s. 284-285.
8 Mulvey, s. 126.
9 Drazen, Patrick, Anime Explosion! The What? Why? And Wow! Of Japanese Animation, s. 118.
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I nämnda David Emersons artikel ”Innocence as a Super-Power: Little Girls on the Hero's Journey”

skriver han om karaktärsdrag som ofta anses som stereotypt maskulina och feminina i klassiska 

sagoberättelser. Att utsätta sig själv för fara och bekämpa fiender eller att kasta sig ut i det farliga 

och okända kan anses som typiskt ”maskulina” drag. Emerson påpekar även att hjältarna i 

berättelserna (oftast män) ger sig ut på dessa äventyrsresor på egen hand. Självständighet och eget 

initiativtagande hyllas som maskulina egenskaper. Det som förknippas med femininitet är däremot 

drag som empati, förhandlingsförmåga, omhändertagande och omtanke om medmänniskors 

välmående. Det är dock viktigt att ha i åtanke att maskulinitet och femininitet endast är olika 

koncept, och att de inte nödvändigtvis är strikt kopplade till de olika könsrollerna menar Emerson. 

Karaktärer av ett kön kan naturligtvis besitta egenskaper som både är maskulina och feminina.10

Dessa feminina aspekter som Emerson tar upp och som shojogenren innehåller, behåller Miyazaki 

och de är viktiga drag i hans karaktärer. Majoriteten av hans kvinnliga karaktärer är 

omhändertagande och sympatiska, men han försöker även blanda in stereotypt maskulina drag som 

självständighet och styrka. Många av hans karaktärer besitter ofta stor makt eller har tydliga mål 

och ambitioner. I Prinsessan Mononoke så finns det tre väldigt speciella kvinnliga karaktärer som 

spelar stor roll i filmens handling. Det är San, Lady Eboshi och Moro. Dessa tre karaktärer har 

könsneutrala drag jämfört med de vanligen förekommande stereotypt kvinnliga schablonerna i 

film.11 

San innehar huvudrollen i Prinsessan Mononoke. Det är hon som är ”Andarnas prinsessa” som 

titeln betyder direktöversatt från japanska. Hon är en karaktär som inte besitter de typiska feminina 

dragen, utan mycket av hennes karaktär bygger på hennes våldsamma tendenser. Hon använder sig 

till stor del av våld för att  försöka utrota den mänskliga rasen. På grund av hennes utseende kan 

tittaren dra slutsatsen att hon är lika mycket människa som Eboshi eller Ashitaka, men hon 

identifierar sig inte som en mänsklig kvinna. Hon identifierar sig som en demon, gud, eller varg 

liksom sin adoptivmor Moro. Sans yttre är måttligt androgynt om man utgår ifrån de stereotypa 

utseenden som är typiska för det feminina och maskulina. Hon har kort hår, örhängen och röda 

markeringar i ansiktet. Susan J. Napier skriver i Anime: From Akira to Howl's Moving Castle, 

Experiencing Contemporary Japanese Animation om vad Sans klädsel ger tittaren för intryck.  

Första gången man får se San ser man henne ur Ashitakas synvinkel. Hon har en hård blick och har 

blod i hela ansiktet på grund av att hon just har sugit ur ett sår i Moros sida. Hon har en lika vild

10 Emerson, s. 132.
11 Napier, s. 149, 150 samt 238.
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och primitiv sida som resten av sin vargfamilj. Blodet och pälsen förmedlar ett våldsamt intryck, 

men Napier menar att det även kan uttrycka den biologiskt kvinnliga sexualiteten genom 

associationer av menstruation och könsorgan. Detta presenteras däremot inte på ett ”lockande” eller 

sensuellt sätt utan snarare som olycksbådande. 12 

Tittarens första intryck av San

Inom shojogenren finns det många actionhjältinnor, exempelvis Sailor Moon. I animeserier som 

dessa förekommer det ofta tjejer som använder sig av våld för att bekämpa sina fiender och uppnår 

harmoni genom att motarbeta ondska. Skulle man applicera detta på San skulle hon bli en helt 

annan karaktär. Hon använder inte våld för att lösa andras problem som många shojohjältinnor gör, 

utan hon slåss för sin egen familj med aggression och hat istället. Man kan dock inte se på San som 

en karaktär med onda avsikter. Tittaren förstår att hennes våldsamma handlingar är befogade, även 

om det inte är rättfärdigt. Publikens första intryck av San är att hon är motsatsen av yasashii  med 

sin aggressivitet och hårda sätt att tala. Men tittarens bild av San ändras längre in i filmens 

handling, när man kan börja se hennes omhändertagande egenskaper. Hon är sin familj mycket 

trogen och vill skydda den till varje pris. Hennes ömma sidor syns även när hon börjar utveckla 

känslor för Ashitaka och räddar hans liv i en osjälvisk handling.13 

Lady Eboshi är den andra mest framträdande och betydelsefulla kvinnliga karaktären i filmen. Hon 

är ingen tonåring som San, utan en vuxen kvinna som styr samhället Järnbyn. Eboshi leder en 

fabrik som främst består av kvinnlig arbetskraft som konstruerar gevär och andra skjutvapen. 

Anledningen av behovet av vapen är att man förbereder sig för ett krig mot skogen och dess gudar. 

Lady Eboshi går emot Ashitaka och Sans önskan att bevara skogens nuvarande frid. Men på vilket 

sätt skulle detta vara en fördel för henne? Genom att förstöra skogen så kan hon fortsätta att skapa 

12 Napier, s. 238 samt 239.
13 Napier, s. 155.

7



arbetsuppgifter till sitt folk. Hon lider av en oerhört stor makthunger och har även en aggression 

mot skogens andar, men hennes argument och handlingar är förståeliga för tittaren. De människor 

som arbetar för henne är leprasjuka, före detta prostituerade/sexslavar och andra utstötta som får 

nytt hopp genom Eboshis rekrytering och omhändertagande. Hon är extremt kärleksfull mot dessa 

personer och brinner för att hjälpa dem och skapa en känsla av tillhörighet. Detta gör henne till en 

mycket komplex och intressant antagonist till San, som har liknande starka känslor för skogen, och 

sin familj. 

San och Lady Eboshi

Moro är den tredje karaktären. Att göra en ordentlig feministisk analys ur Mulveys vissa 

kroppscentrerade perspektiv är svårt eftersom att hon inte är en människa, utan har ett djurs kropp. 

Men Moros kön och karaktär är inte mindre värda att analysera för det. Hennes moderliga instinkter

är starka, men skiljer sig mycket från Miyazakis andra mödrakaraktärer. Hon är nästan motsatsen 

till en stereotypt god och vänlig yasashiimamma. Hon är våldsam, och tvekar inte att döda, speciellt

inte för att skydda sin familj. Moro lider av samma förbannelse som vildsvinsguden Okkoto och 

Ashitaka, och accepterar sin död utan att sörja det minsta. Hon utnyttjar sina hämndlystna känslor 

och använder sina sista kvarstående krafter till att försöka döda Eboshi. Moro dör med sina 

huggtänder djupt begravda i Eboshis arm. 14 Moro är hård, men inte kärlekslös. Hon visar sin 

uppskattning fört sina barn genom gester som riktiga vargar gör, till exempel genom att trycka sin 

nos mot San och visa att de tillhör varandra. Hon behandlar inte sina biologiska barn och San olika, 

men hon uttrycker deras olikheter genom att beskriva San som hennes ”älskade pälsfria och fula 

barn”. 15

14 Napier, s. 239.
15 Drazen, s. 139. 
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”The film defamiliarizes two important icons in Japanese Culture, the myth of the feminine as long-

suffering and supportive and the myth of the Japanese as living in harmony with nature, often 

expressed through a union of the feminine with the natural”  skriver Napier om Prinsessan 

Mononoke.16  Filmen motbevisar många förutfattade meningar som finns angående den japanska 

kulturen, och relationen mellan befolkningen och naturen. Även representationen av femininiteten 

som skör och lidande, men samtidigt stödjande är närvarande. Att ha tre viljestarka kvinnliga 

karaktärer som bryter näst intill alla dessa förutfattade meningar och samtidigt är de ledande 

karaktärerna inom konflikten mellan människorna och naturen motbevisar dessa gamla normer. 

Napier menar att dessa normativa föreställningar utgår ifrån att naturen är kopplad till femininitet. 

Vilket kan förklara varför de kvinnliga karaktärerna har en så stor betydelse i berättelsen, och att de 

besitter mest makt. Lady Eboshi och hennes kvinnor vill korrumpera naturen, medan San och Moro 

vill beskydda den.

Spirited Away – Den unga flickans utveckling

Spirited Away (Sen to Chihiro no kamikakushi 2001) handlar om den unga flickan Chihiro som 

träder in i en andevärld fylld av unika gudavarelser. Hon börjar arbeta på ett badhus åt gudarna för 

att kunna överleva och blir vän med en mystisk pojke vid namn Haku. Chihiro får många nya 

vänner och livserfarenheter på badhuset samtidigt som hon tampas med badhusets chef Yubaba, 

som är filmens antagonist. Som tittare får man under filmens gång följa hur Chihiro utvecklas som 

människa och försöker lösa konflikter som utspelar sig i denna surrealistiska andevärld.

Spirited Aways moral har alltid vänt sig till unga flickor enligt Miyazaki. Chihiros utveckling från 

att vara egoistisk, gnällig och klängig till att vara självständig, initiativtagande och en 

problemlösare var till en början en moralisk berättelse till några unga flickor som var vänner till 

familjen. Miyazakis kritik riktar sig till de unga flickor som dagligen intar populärkulturens mindre 

innehållsrika tematik. Man kan främst ana en pik specifikt riktad mot shojogenren, och Miyazaki 

kände att dessa flickor var okunniga om det rikliga japanska kulturarvet. Genom att skapa Spirited 

Away så kunde han både introducera detta för den unga publiken, samt föra fram 

berättelsens moraliska innebörd. 17 18

16 Napier, s. 233.
17 Napier, s. 180.
18 Patten, Fred, Watching anime, reading manga: 25 years of essays and reviews, Stone Bridge Press; Berkeley, 

Kalifornien, 2004, s. 212.
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Chihiro, innan hon träder in den förtrollade andevärlden

Under berättelsens gång så måste Chihiro ta sig igenom många svåra uppgifter som innebär stor 

psykisk påfrestning. Chihiro är en av de få Miyazaki-hjältinnor som faktiskt genomgår en stor 

förändring i sin karaktärsutveckling. Många av de andra karaktärerna porträtteras redan från början 

som starka, kapabla och aktiva individer, men Chihiro introduceras knappast som en hjältinna av 

något slag. 19  När hennes föräldrar förvandlas till grisar förändras hela hennes världsbild och den 

tidigare tryggheten övergår till kaos. Hon är lika hjälplös som man kan förvänta sig av en tioåring 

som precis förlorat sina föräldrar och slängts in i ett magiskt alternativt universum. Det är först när 

pojken Haku erbjuder sin hjälp som hon långsamt kan börja stå på egna ben. Han berättar för henne 

att om hon skall kunna rädda sina föräldrar, så måste hon lära sig att överleva i denna nya värld. 

Chihiro litar på honom och följer hans råd genom att söka upp ångkokaren Kamaji i hopp om att 

han skall kunna erbjuda henne ett jobb. 20  Det är först här som Chihiro tar ett eget initiativ och 

börjar lämna sin bekvämlighetszon. Hon befriar en liten sot-ande som inte orkar bära sin last med 

sot och bär den själv. Genom en handling som kan tyckas vara liten i jämförelse med det hon senare

kommer att åstadkomma så övervinner hon sin rädsla och börjar ta plats. Det är en handling som 

tyder på empati och medlidande, vilket skulle klassas som typiskt feminina drag enligt Emersons 

text. 21 Tätt  därefter så möter hon filmens antagonist Yubaba, badhusets makthaverska. Chihiro 

måste be henne om en arbetsplats, men det är ingen enkel uppgift. Yubaba är skräckinjagande och 

vet precis hur hon skall få det hon vill av personer. Genom att ge Chihiro ett nytt namn ”Sen”, så 

glömmer Chihiro sitt förflutna, och Yubaba har henne i ett järngrepp. I boken ”Japanese Visual 

Culture” skriver Mark W. MacWilliams om hur stor betydelse namn och identitet har i Spirited 

Away. Både pojken Haku och Chihiro är låsta och lojala till Yubabas tjänster tills de kommer i 

19 Napier, s. 183.
20 Emerson, s. 141.
21 Emerson, s. 142.
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kontakt med sina riktiga namn igen. Symboliken bakom namnen är djupare än man kan tro. 

Miyazaki menar att ett namn ger en människa syfte, och om man berövas det så tappar man en bit 

av sin identitet. På grund av Chihiros nya styrkor och egenskaper så blir hon på ett sätt oberoende 

av sitt namn. Därav kan man dra slutsatsen att ett namn inte är det som definierar en, utan 

individualitet är det viktigaste, och ett namn är endast något som betecknar den. 22

Yubaba

Yubaba utnyttjar sin maktposition genom att tilldela Chihiro det mest krävande och smutsigaste 

jobbet på badhuset. Det är att ta hand om den så kallade ”stink guden”, en vidrig varelse som 

förpestar hela badhuset. Chihiro är medveten om att hon inte har något annat val än att ta jobbet om 

hon skall kunna rädda sig själv och sina föräldrar. Under denna scen märker man av utvecklingen i 

hennes karaktär. Hon inser att guden känner smärta, och eftersom hon känner medlidande så hjälper

hon den stinkande varelsen. Den goda gärningen påverkar badhusets besökare, personal och även 

den till synes känslokalla Yubaba. Genom Chihiros nya egenskaper och känsla för empati så 

utvecklas hon till en väldigt socialt smart person. Hon kan till slut konfrontera Yubaba utan problem

och därigenom rädda sina föräldrar.

 Nausicaä från Vindarnas Dal – Den fria och flygande Prinsessan

Nausicaä från Vindarnas Dal (Kaze no tani no Naushika 1984) utspelar sig på jorden, långt efter ett

nukleärt krig som mänskligheten tappert försöker hämta sig från. Berättelsen handlar om Nausicaä, 

prinsessan av det lilla kungadömet Vindarnas Dal som  kämpar med att överleva det giftiga avfallen

från ”Förruttnelsens hav” och de stora insekterna ”Ohmu”. Vindarnas Dal hamnar i en politisk 

konflikt med den Tolmekianska armen som leds av prinsessan Kushana. Berättelsen centrerar runt 

konflikten mellan människan och naturen, och om hur våld aldrig löser något så självklart som 

22 MacWilliams, s. 242.
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naturens gång.

I artikeln ”Shojo savior: Princess Nausicaä, ecological pacifism, and the green gospel” av Ian 

DeWeese-Boyd så skriver han om sina tolkningar angående filmens religösa undertoner, och hur 

Nausicaä som ”shojo” symboliserar Kristus. Han analyserar hennes personlighet och titel på ett 

liknande sätt som Emerson gör när han analyserar traditionella könsstereotyper i sagor. Det 

DeWeese vill föra fram i sin artikel är de stereotypt ”feminina” karaktärsdrag som finns hos 

Miyazakis hjältinnor och som även Emerson nämner i sin text. 23 Förlåtelse, empati, uppoffring och 

omsorg är sådana typiskt feminina karaktärsdrag enligt DeWeese och de beskriver Nausicaäs 

personlighet perfekt. Men de sammanstrålar också med hennes stereotypt ”maskulina” drag som 

initiativtagande, självständig och stark. Napier beskriver Nausicaä från Vindarnas Dal som ” (..) a 

flamboyant paean to an ideal of femininity that is both remarkably contemporary and yet at the 

same time epic in its scope” 24

DeWeese menar att många av Miyazakis kvinnliga karaktärer korsar vägen mellan maskulint och 

feminint, och får tittaren att ifrågasätta de vanliga könsnormerna. Nausicaä är även här ett bra 

exempel. För tittaren så introduceras hon som fri och flygande på sitt glidflygplan. Med en mask 

täckande ansiktet, ger detta henne ett androgynt intryck. I den uppföljande scenen visas hennes 

ansikte närmare och mera feminina drag tydliggörs.25 Hon besitter många av det essentiella 

shojodragen med sitt utseende och sätt att prata, det vill säga ljust och mjukt. Hon är den optimala 

prinsessan och är mycket omtyckt av sitt folk på grund av den kärlek hon utstrålar.

Nausicaä samlar på sig sporer från förruttnelsens hav

23 Emerson, s. 132.
24 Napier, s. 165.
25 Napier, s. 166.
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Nausicaä är både fascinerad av och värnar om Ohmu och andra insekter, trots att de anses vara 

farliga. Under ett tillfälle får tittaren bevittna en tillbakablick i Nausicaäs liv. Scenen utspelar sig 

när hon är ett barn och leker glatt på gyllene ängar. Plötsligt ändras den glada stämningen när 

hennes pappa vill ta något ifrån henne. Det han vill ta är en liten Ohmu-unge. Med hård röst säger 

han att insekter inte är något för människor och att Nausicaäs ömma känslor för varelserna inte är 

nyttiga för henne. Hon försöker dölja ungen men misslyckas och bönar och ber att han skall benåda 

dess liv, men scenen avslutas med den skrämmande silhuetten av hennes pappa, bärande bort 

Ohmu:n i ett fast grepp. Genom denna scen är det tydligt hur empatisk Nausicaä är till sin 

personlighet. Hon kan se bortom den bild hon matats med, vilken är att den ”aggressiva” Ohmu:n är

en bieffekt av förruttnelsens hav. Nausicaä ser Ohmu mer som vilken varelse som helst, värd att 

respekteras. Detta så mycket att hon till och med ber en slumrande insekt om ursäkt när hon stör 

den. 26

Trots allt detta får man tidigt se att hon även är kapabel till både våld och hjältemod. Nausicaä 

mördar under ett fåtal sekunder ett flertal Tolmekianska soldater som hämnd för att de kallblodigt 

mördat hennes pappa. Detta skapar en skarp kontrast i hennes personlighet om man utgår ifrån det 

vanliga normerna. Att unga kvinnor som hon skall vara passiva medan män kan ”hjältemodigt” 

använda sig av våld. Miyazaki är mycket medveten om det dilemma han försätter tittaren i och 

uttrycker det såhär i DeWeeses text:   "[W]e've reached a time when the male-oriented way of 

thinking is reaching a limit. The girl or woman has more flexibility. This is why a female point of 

view fits the current times." Man skulle kunna säga att hans kvinnliga karaktärer sträcker sig över 

könsbarriären med både maskulina och feminina drag, vilket skapar en mycket trovärdig och 

nyanserad karaktär.27 Genom att visa en aggressiv och våldsam sida av Nausicaä så bryter Miyazaki

ännu en könsstereotyp genom att ha en kvinnlig karaktär som är lika kapabel till brutalt våld som en

manlig, och kanske till och med ännu mer. 28  

Laura Mulvey tar i sin feministiskt filmteoretiska analys ”Visual and other pleasures” också upp 

liknande ämnen ur ett psykoanalytiskt perspektiv. I Mulveys text bryter hon ner begreppet 

”prinsessa” och vad det tillför i kvinnliga roller. En prinsessa är ett könsspecifikt uttryck som har 

26 Napier, s. 166.
27 DeWeese-Boyd, Ian, “Shojo Savior: Princess Nausicaä, Ecological Pacifism, and the Green Gospel”, Journal of 
Religion and Popular Culture Summer 2009; Vol 21. Nummer 22, http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?
vid=2&sid=01497f00-ec00-4491-93f0-
9808379bc743%40sessionmgr4004&hid=4213&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d
%3d#db=mzh&AN=2011031287 23/1 2015
28 Napier, s. 167.
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vissa ”funktioner” så som många andra kvinnoroller (samt mansroller) har. Om man utgår ifrån den 

traditionella prinsessan från klassiska sagor så är hon passiv gentemot mannen, han  är den aktiva 

hjälten. Giftemålet ger henne sitt värde, samtidigt som ingående av äktenskap definierar och 

”avslutar” hennes sexualitet. 29 Om man utgår ifrån karaktärerna Nausicaä och San från Prinsessan 

Mononoke, vilka båda tituleras som prinsessa så finns det många skillnader men även likheter.

San och hennes relation med Ashitaka har ingen betydelse för hennes ställning som prinsessa. 

Givetvis så skiljer sig Sans så kallade ”kunglighet” från Nausicaäs, eftersom det aldrig riktigt 

framgår hur hon fått sin titel. Det är en mer symbolisk titel, skogsandarnas prinsessa har inga 

speciella privilegier, utan det är snarare en enkel association med kunglighet. Man kan dra 

slutsatsen att titeln ursprungligen kommer ifrån det lokala byborna, för att beskriva henne som 

överordnad alla skogens varelser. Eboshi nämner detta när hon berättar sin plan för Ashitaka, och 

säger att när skogen är död så blir prinsessan Mononoke människa igen. 

Nausicaäs prinsesstitel är däremot mera framträdande, hon tilltalas som just prinsessa av sitt folk. 

Hon uppfyller rollen som en älskvärd prinsessa genom att visa stort förtroende och närhet till sina 

undersåtar. Nausicaä har till skillnad från San ingen romantisk relation. Det är osäkert om det finns 

några romantiska känslor mellan henne och prinsen Asbel av Pejite, utan det skildras mer som en 

vänskapsrelation. Så Mulveys teori kan möjligen appliceras mer på Nausicaä än på San. Nausicaäs 

titel ”låser” henne till det ansvar hon har för sitt folk, men annars så har hon mycket frihet trots sin 

position. Hon kan föra sig och tala fritt, och behöver inte tillhöra någon annan för att kunna uppnå 

ett syfte.

För fans av Miyazaki är det inte okänt att han har en stor fascination för flygning och flygplan i 

allmänhet. Många av hans filmer har någon slags koppling till att flyga, till exempel Kikis 

Expressbud (Majo no Takkyubin 1989) som handlar om en ung häxa, flygandes på kvast. Ett annat 

exempel är hans nya film Det blåser upp en vind (Kaze Tachinu 2013) som handlar om en 

flygplansdesigner under andra världskriget. Att flyga associeras ofta med total frihet och att vara 

obunden utan hämningar. Genom att se Nausicaä i full kontroll på sitt eget glidflygplan berättar det 

för tittaren att hon är en karaktär som är självständig och obunden. Trots hennes prinsesstitel som 

bär associationer av passivitet och underordnande, styr hon själv över sitt liv. Hon går på 

magkänslan och behöver inte fråga någon make eller far om lov, utan som en vuxen och fri kvinna 

så bestämmer hon själv när och var hon vill resa.

29 Mulvey, s. 37.
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Som tidigare nämnt så fokuserar även DeWeese på Nausicaä ur ett religiöst perspektiv. Hans tes är 

att hon representerar en slags Messias som tillhör Vindarnas Dals historia. Obaba Hisako är en 

gammal blind kvinna som sägs kunna sia om framtiden, och står nära Nausicaä och hennes familj. 

Hon berättar om en profetia som säger att det en dag kommer en skäggig man i blått vandrandes 

över en gyllene äng med målet att restaurera harmonin mellan människa och natur. Publiken inser i 

filmens slut att Nausicaä är denna Messias, trots att beskrivningen inte helt och hållet stämmer in. 

Hon är ung och kvinna, och uppstår från det döda efter att ha offrat sitt liv för en Ohmu. Täckt i 

blått Ohmublod och buren av tusentals gyllene Ohmu-känselspröt så framstår hon som denna 

Messias. Det görs tydligt att det inte spelar någon roll vilket kön eller ålder hjälten har, och byborna

är inte förvånade att det är Nausicaä som är Messias, på grund av hennes goda hjärta. 

Det levande slottet – Hemmafruns ansvar

Det levande slottet (Hauru no ugoku shiro 2004) handlar om Sofie, en lite blyg och ung osäker tjej 

som arbetar som hattmakerska och lever ett lugnt och fridfullt liv tills hon blir förtrollad av den så 

kallade Ödehäxan. Detta gör att hennes kropp föråldras och hennes yttre förvandlas till en gammal 

gummas. Sofie beger sig ut på en resa i hopp om att bryta förtrollningen. På vägen stöter hon på 

trollkarlen Howl. Sofie bestämmer sig för att slå följe med Howl och hans vänner för att möta 

Ödehäxan igen och häva förtrollningen. 

Sofie introduceras som en väldigt ansvarstagande och hårt arbetande person. För att vara yngst i sin 

familj så beter hon sig nästan som äldst och skiljer sig därigenom från sin syster och mamma, både 

till utseendet och personlighet. Hon har en enkel klädsel och en stram lång fläta, medan hennes 

syster Lettie och mamman båda har kraftigt smink och extravaganta volangprydda kjolar. För att 

vara dotter till en hattmakerska och själv praktisera yrket så bär hon en enkel klassisk halmhatt utan 

större detaljer. När Ödehäxan förhäxar hennes kropp till en gammal gummas så är Sophies reaktion 

intressant. Hon är givetvis chockad, men endast kortvarigt. Hon accepterar snabbt läget och sin nya 

kropp. Hon säger högt till sig själv att hon ”fortfarande är frisk och att hennes kläder äntligen passar

henne”.30 Kort efter hennes förvandling titulerar hon sig ”tant Sofie”. Tittaren upplever Sofie som 

gammal, både i själen och till det yttre, men påminns om hennes rätta ålder då hennes yngre 

utseende framträder medan hon sover. 

30 Hauru No Ugoku Shiro (2004) tid: 0h 13:33 minuter
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Till höger är Sophie i början av berättelsen, och till vänster i slutet, en stor förändring av det yttre

Den utveckling Sophie gör under filmen är att stärka sitt självförtroende. Hon ger ett intryck av att 

inte bry sig om sitt yttre så mycket, men under samtliga delar i filmen så får man se en annan sida 

av henne. En slående scen är då Howl råkat färga sitt hår med fel färg och drabbas av panik. Han 

anklagar dramatiskt Sophies städning som orsaken till detta, och att ”allt är förstört”. Sofie, som har

den empatiska moderliga rollen tröstar honom med att säga att den nya färgen klär honom, och att 

det inte finns någon orsak till oro. Howl skriker då ”Vad är meningen med att leva om man inte är 

vacker?” Sofie försöker trösta honom, men när detta inte går så tappar hon tålamodet och utbrister 

”Visst! Tror du att du har det dåligt, jag har minsann aldrig varit vacker i hela mitt 

liv!”. 31 Som tittare förstår man att detta förmodligen funnits i hennes tankar under en lång tid. 

Eftersom att vara kawaii har en stor betydelse för shojoflickans identitet så kan man fråga sig hur 

filmen ställer sig till detta. Trots betydelsen av kawaii så förmedlar filmen även att ålder och 

utseende inte har någon betydelse för kvinnors framgång. Samtidigt så får Sofie när hon är ung 

väldigt mycket kommentarer om sitt utseende. I början av filmen trakasseras hon av ett par soldater 

som tycker att hon är ”till och med sötare när hon är arg”, samt när hon återförenas med Howl i 

slutet av filmen så påpekar han hur vacker hon är i sitt silvriga hår som kvarstår från förhäxningen. 

Filmen förmedlar både kawaii-idealet men även tanken om att ålder och utseende inte spelar någon 

roll för kvinnors möjligheter att påverka sin inre självbild.

31 Hauru No Ugoku Shiro, tid: 0h 46:54 minuter
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Sophie entusiastiskt städande det levande slottet

Sofies utmärkande styrka är hennes talang för hushållssysslor, hon tar sig snabbt an rollen som 

hembiträde hos Howl och skapar ordning i kaoset. Hon får också en moderlig roll för sina vänner på

slottet. När Sulimans avlägsnar alla Ödehäxans magiska krafter så ändras även hennes kropp. Den 

förvandlar Ödehäxan till hennes ursprungliga ålder, och gör henne till en mycket gammal gumma. 

Sofie tar då hand om henne, precis som en dotter som hjälper sin gamla mor. När hon först finner 

sig själv äta frukost med Howl och Mark så muttrar hon för sig själv ”så mycket hyfs att lära ut”. 

Hon är den ansvarstagande ”modern” eller ”frun” i deras lilla familj. Mulvey skriver i sin 

avhandling att dessa roller står för att vidarebehålla det respektabla ”hemmet”. Det skall hållas 

diskret och privat, nästan undangömt och som en hemlighet. 32 På ett sätt så utnyttjar nästan Sofie 

detta när hon har förvandlats, hon använder sig av de normer som tillkommer att vara gammal. Hon 

upplever att hon inte behöver tänka lika mycket innan hon agerar, eller oroa sig över konsekvenser 

på samma sätt. Hon blir ”osynlig” på grund av sin kroppsliga ålder. 33

Det finns ett samband mellan Chihiro från Spirited Away och Sofie, båda två ”försvinner”. Chihiro 

försvinner genom att träda in i en andevärld och nästan tyna bort. Hon glömmer sitt förflutna och 

hennes namn byts ut. Detta måste nödvändigtvis inte vara bildligt talat, utan själva ”försvinnandet” 

av shojoflickan har på senare dagar blivit en återkommande tematik menar Napier. Detta 

förekommer i Anime-serier som utspelar sig i alternativa universum med en shojoinriktning. De 

innehåller ofta tunga ämnen som död, sexualitet eller det som är Miyazakis specialitet; kulturellt- 

och miljöinriktat fördärv. 

32 Mulvey, s. 73.
33 Napier, s. 192.
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I dessa serier och filmer finns det en förvirring av den kvinnliga karaktärens omvärld. Ofta har hon 

en känsla av att inte höra hemma, eller att vara försatt i ett surrealistisk limbo som hon inte kan fly 

ifrån. Hjältinnorna försätts i en aktiv position då de måste ta tillbaka sin identitet och även växa i sin

personliga utveckling för att kunna ta sig dit. Sofie, som exempel, träder in som en ung flicka, men 

spenderar majoriteten av berättelsen som en mogen och vis kvinna. Men när förtrollningen hävs och

hon är sitt vanliga jag igen, så kvarstår förändringen i hennes personlighet. Hon skiner med ett 

mycket starkare självförtroende.  34

Bechdeltestet, the male gaze och Miyazaki

”The Bechdel Test” och även tidigare kallat ”The Rule” är ett uttryck som först myntades år 1985 

av serietecknaren Alison Bechdel. Testet går ut på att visa hur pass stor plats kvinnor har i en film 

och om de är egna karaktärer i sig. Man brukar utgå från punkterna; 1. Har filmen minst två 

kvinnliga karaktärer? 2. Pratar de med varandra? Samt 3. Pratar de med varandra om någonting 

annat som inte kretsar runt en man? 35 36 Många av Miyazakis filmer har kvinnliga huvudroller och 

ett stort urval av annorlunda sådana, men klarar de Bechdeltestet? I  Spirited Away pratar Chihiro 

först med Yubaba, och utvecklar senare en lillasysterroll till Lin som bidrar med hjälp och stöd till 

hennes nya liv och arbete i badhuset. Chihiro och Yubaba har betydelsefulla diskussioner som för 

berättelsen framåt och är relevanta för tittaren. När manliga karaktärer kommer på tal så handlar det

oftast om Haku, som är Chihiros vän och Yubabas undersåte, men han är inte ofta centralt 

förekommande. Zeniba, Yubabas tvillingsyster, konverserar även med Chihiro. Så Spirited Away 

uppfyller Bechdeltestet väldigt bra.

Prinsessan Mononoke uppfyller även testet med San som talar med Moro, och Lady Eboshi med 

väninnan Toki. Dessa konversationer är väldigt relevanta för berättelsens huvudsakliga handling 

och för den vidare. Även två andra karaktärer, Ashitakas hemtrakters orakel och en flicka vid namn 

Kaya, uppfyller kraven, även om de två endast är med väldigt lite i berättelsen. Nausicaä från 

Vindarnas Dal uppfyller också testet. Nausicaä talar med prinsessan Lastel av Peijite, och även 

Kushana. De diskuterar  ämnen som politik, moraliska dilemman och krig. I Det levande slottet så 

talar Sofie flera gånger med sin mor, syster, Ödehäxan och Suliman. Huruvida Bechdeltestet avgör 

filmernas feministiska kvalité är dock diskutabelt. En scen i början av Det levande slottet visar ett 

par unga flickor entusiastiskt fnittrande och pratandes om den ökände och mystiske Howl vilken 

34 Napier, s. 181 samt 193.
35 Harris, Mark, “I Am Woman. Hear Me...Please!”, Entertainment Weekly, Issue 1115, 4/8 2010, s. 28-28 
36 Anu Koivunen, Ingrid Ryberg, Laura Horak, “Swedish cinema's use of the Bechdel test is a provocation that 
works”, The Guardian, 27/11 2013 
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sägs äta upp kvinnohjärtan. Scenens syfte är att ge en bild av Howl som en fascinerande och smått 

farlig Casanova. Flickorna som diskuterar detta blir endast faktorer som för berättelsen framåt, men 

om man endast utgår ifrån testets tre regler så klarar dessa fyra Miyazaki filmer dem bra. De 

kvinnliga karaktärerna har lika seriösa konversationer som de manliga och reduceras inte till något 

annat.

Men hur fungerar the male gaze i dessa berättelser? Miyazakis filmer har näst intill inga sexuella 

undertoner i sina berättelser. De kvinnliga karaktärerna porträtteras inte som sexuella individer 

heller, så the male gaze existerar nästan inte. Prinsessan Mononokes narrativa handling utspelar sig 

bokstavligen talat ur en male gaze, det vill säga ur Ashitakas synvinkel, men i detta fall innebär det 

ej ur objektifierande eller sexualiserade blickar. Ashitaka blir en åskådare bland annat när han 

bevittnar Lady Eboshi och Sans konflikt, men detta har mer ett narrativt syfte.
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Diskussion

Den feministiska filmteorin är bred, och det finns många bidragande faktorer som bedömer om en 

film uppfyller olika kriterier som anses vara en feministisk representation. Mulveys psykoanalytiska

text om den passiva kvinnan och aktive mannen, samt Dolans samling av analyser angående 

kvinnlig representation i populärkultur, är endast några sätt att undersöka film ur en feministisk 

synvinkel. I dessa filmer visar sig majoriteten av karaktärerna som genomgått en analys vara 

självständiga, nyanserade och aktiva. Det förekommer inga värderingar när det gäller maskulint 

eller feminint. 

Det finns givetvis undantag, och Miyazakis representation är självklart inte fri från problematik. 

Det levande slottets representation skulle jag personligen säga är den svagaste i det urval av filmer 

som jag har analyserat. Sofie är ingen passiv kvinnlig karaktär, tvärt om, hon är aktiv och 

initiativtagande, men vad är hennes riktiga roll i den underliggande berättelsen om Howl och det 

annalkande kriget? Där är Sofie ”endast” en bricka i berättelsen- och lika så även i Howls 

personliga utveckling. Det är hennes omhändertagande egenskaper som får honom på benen igen, 

får honom att bli modig och sist men inte minst; ger honom något som är värt att kämpa för. Detta 

behöver inte vara något negativt, men man kan reducera det till att Sophies karaktär blir någon som 

endast är till för att föra berättelsen framåt och utveckla Howl, den manliga och ”aktiva” hjälten. 

Hennes talang för hushållssysslor är som tidigare nämnts hennes slående egenskap, och man kan 

lätt se parallellen mellan äldre kvinnoroller vars huvudsakliga mål är att städa och vara 

omhändertagande, precis som hon är. Det är hennes syfte att visa pojken Mark ”hyfs” och fnysa åt 

den ohygieniska och stereotypa ”ungkarlslyan” som slottet blivit till. Samtidigt så ligger stor vikt på

hennes utseende när hon väl är ung igen, och hon får komplimanger för sitt vackra silverfärgade 

hår. Är det en symbolisk påminnelse om att ålderdom är oundvikligt, eller är det endast för att 

Sophie skall påminnas om sitt unga yttre, där hennes utseende uppenbarligen spelar mest roll?

Bechdeltestet är en bra grund att gå efter när man analyserar genom feministisk filmteori, men 

samtidigt så ger den många gånger inte heller en rättvis bild. En film kan ha nyanserade och 

utvecklade kvinnoroller trots att de inte interagerar med varandra eller är många i antalet. På ett sätt 

så berättar inte testet hur vidare en film är feministisk eller inte, utan endast hur mycket talutrymme 

de kvinnliga karaktärerna får. Filmer som anses sexistiska, eller har sexistiska element kan passera 
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testet utan större problem. Nu klarar alla filmer som har analyserats i denna uppsats testet, men det 

är viktigt att ha det i åtanke att bra kvinnlig representation är mer komplex än ett test med tre mål. 

I alla dessa filmer så har det funnits kvinnliga karaktärer som besitter en stor maktposition. Yubaba,

Lady Eboshi, Kushana, Suliman, med flera. Eboshi styr något som liknar ett matriarkat utan synligt 

skadliga strukturer. Kvinnorna är den största arbetsstyrkan, medan det aldrig riktigt gås in på vad 

männens uppgifter är. Detta ifrågasätts aldrig i filmen. Det finns inget hat eller diskriminering mot 

något av könen, inte heller någon machokultur eller ojämställdhet i dessa fiktiva universum. Om 

den som styr och ställer är en man eller kvinna spelar ingen roll, utan det är den som är mest 

empatisk, klyftig eller mentalt starkast som förtjänar jobbet. De feminina egenskaper nedvärderas 

inte heller, utan snarare hyllas de på sitt sätt. Miyazakis porträttering av femininitet är viktig, 

eftersom att han förstår att det inte är något att förlöjliga. Han presenterar inte dessa karaktärsdrag 

som svagheter, som många andra populärkulturella medier gör. Maskulina karaktärsdrag 

presenteras inte för den delen heller som något sämre. Han bevisar att man kan besitta egenskaper 

från båda parterna och att det inte finns något underligt i det. Det viktigaste är individen i sig, och 

dennes förmåga till empati, samt en strävan till att utvecklas till en bättre människa. 

Många av dessa karaktärer framställer en bild av frihet. Sofie gör det bästa av sin situation. Hon ger 

sig ut på upptäcksfärd för att hitta en lösning på sitt problem och överger sitt gamla liv helt och 

hållet. Nausicaä flyger vart hon vill och har ingen som begär något av henne, utan det är hennes 

egna vilja att ta hand om sitt folk. Hennes handlingar bygger från början till slut på hennes egna 

initiativ. San lever ett fritt liv i skogen och Eboshi har själv byggt sitt eget imperium. Chihiro ser 

man mot berättelsens slut flygandes på Hakus drakrygg, bekymmerslös och självständig. Hon visar 

ingen rädsla när Haku byter till sin människokropp och de båda faller fritt i luften. Dessa karaktärer 

har inga måsten, är heller inte bundna till någonting, och genom att visa små scener där de strövar 

fritt gör stort intryck, särskilt när man ser dem flyga. Partners eller närstående står inte heller i 

vägen för dessa karaktärers vilja och handlande. San och Ashitaka inleder en romans, men i slutet så

väljer de båda att gå skilda vägar. Inte för att deras relation inte hade fungerat, utan för att de båda 

ville olika saker med sitt liv. 
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Källförteckning

Primärkällor

Mononoke-Hime (Prinsessan Mononoke) 

Produktionsbolag: DENTSU Music And Entertainment, Nibariki, Nippon Television Network 

(NTV), Studio Ghibli, TNDG, Tokuma Shoten

Ursprungsland: Japan

Premiärår: 1997

Producent: Toshio Suzuki

Regissör: Hayao Miyazaki

Manusförfattare: Hayao Miyazaki 

Kinematografi: Atsushi Okui

Klipp:  Takeshi Seyama

Originalmusik: Joe Hisaishi

Längd: 134 minuter

Kaze no tani no Nausicaä (Nausicaä från Vindarnas Dal)

Produktionsbolag: Hakuhodo, Nibariki, Tokuma Shoten, Topcraft

Ursprungsland: Japan

Premiärår: 1984

Producent: Isao Takahata

Regissör: Hayao Miyazaki 

Manusförfattare: Hayao Miyazaki

Kinematografi: Koji Shiragami, Yukitomo Shudo, Yasuhiro Shimizu, Mamoru Sugiura

Klipp: Tomoko Kida, Naoko Kaneko, Masatsugu Sakai

Originalmusik: Joe Hisaishi

Längd: 117 minuter

Sen to Chihiro no Kamikakushi (Spirited Away)

Produktionsbolag: Studio Ghibli, presenteras av; Tokuma Shoten, Nippon Television Network 

(NTV), DENTSU, Buena Vista Home Entertainment, Tohokushinsha Film, Mitsubishi

Ursprungsland: Japan

Premiärår: 2001

Producent: Toshio Suzuki

Regissör: Hayao Miyazaki
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Manusförfattare: Hayao Miyazaki

Kinematografi: Atsushi Okui

Klipp: Takeshi Seyama

Originalmusik: Joe Hisaishi

Längd: 124 minuter

Hauru no ugoku shiro (Det levande slottet)

Produktionsbolag: Studio Ghibli, presenteras av; DENTSU, Buena Vista Home Entertainment, 

Mitsubishi, Nippon Television Network (NTV), Tohokushinsha Film, Tokuma Shoten, d-rights

Ursprungsland: Japan

Premiärår: 2004

Producent: Toshio Suzuki

Regissör: Hayao Miyazaki

Manusförfattare: Hayao Miyazaki, baserat på Diana Wynne Jones novell

Kinematografi: Atsushi Okui

Klipp: Takeshi Seyama

Originalmusik: Joe Hisaishi

Längd: 119 minuter
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