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Sammandrag 
I denna undersökning vill jag visa att film har ett egenvärde som berättarform separat från 

skönlitteraturen, där särskilt japansk animerad film är ett område som tidigare marginaliserats 

inom filmteorin men bör ges ett större akademiskt utrymme. Med hjälp av de fem 

filmanalytiska aspekterna berättelse, mise-en-scène, kameraanvändning, klippning, ljud och 

filmmusik undersöker jag hur regissören Hayao Miyazaki konstruerar den japanska animerade 

parallellvärlden i filmen Spirited Away samt hur det animerade mediet påverkar filmen. Min 

analys visar att publikens inlevelse i parallellvärlden skapas genom en otillgänglig narration 

där kamerans låga vinklar och point-of-view-shots gestaltar världen ur huvudpersonens vinkel. 

Parallellvärlden kommer till liv genom en detaljerad traditionell japansk scenografi, runda 

karaktärer och en rik diegetisk ljudbild. Den långsamma klippningen bjuder in publiken att bli 

medskapare av parallellvärlden och musiken skapar en känslomässig inlevelse samt fungerar 

som en sammanknytande väv genom filmen. Den animerade formen möjliggör en större frihet 

i animatörernas skapande av filmens mise-en-scène, samt bidrar till en större tolerans hos 

publiken för det irrationella intuitiva händelseförloppet och en delvis överdriven ljudbild. 

 

Nyckelord: filmanalys, Studio Ghibli, Hayao Miyazaki, Spirited Away, animerad film, anime, 

Japan, Joe Hisaishi, isekai, parallellvärld, berättelse, mise-en-scène, kameraanvändning, 

klippning, ljud och filmmusik, otillgänglig narration, subjektiv narration, objektiv narration, 

visuellt berättande. 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

Innehåll 
Sammandrag ............................................................................................................................... 1 

Innehåll ....................................................................................................................................... 2 

Inledning ..................................................................................................................................... 3 

Syfte ......................................................................................................................................... 4 

Bakgrund .................................................................................................................................. 4 

Animerad film och anime .................................................................................................... 4 

Den japanska animationsstudion Studio Ghibli ................................................................... 5 

Regissören Hayao Miyazaki ................................................................................................ 6 

Kompositören Joe Hisaishi .................................................................................................. 8 

Filmen Spirited Away ........................................................................................................... 8 

Genren Isekai ..................................................................................................................... 11 

Japansk traditionell kultur och religion i Ghiblis filmer .................................................... 11 

Metod ..................................................................................................................................... 12 

Urval av material ................................................................................................................ 12 

Filmanalytiska begrepp ...................................................................................................... 12 

Berättelse ........................................................................................................................ 13 

Mise-en-scène ................................................................................................................ 14 

Kameraanvändning ........................................................................................................ 15 

Klippning ....................................................................................................................... 15 

Ljud och musik .............................................................................................................. 17 

Analys ....................................................................................................................................... 18 

Berättelse .............................................................................................................................. 18 

Mise-en-scène ....................................................................................................................... 22 

Kameraanvändning ............................................................................................................... 27 

Klippning .............................................................................................................................. 29 

Ljud och musik ..................................................................................................................... 31 

Sammanfattning ....................................................................................................................... 34 

Källor och litteratur .................................................................................................................. 36 

Litteratur ............................................................................................................................... 36 

Digitala källor ....................................................................................................................... 36 

Filmer ................................................................................................................................... 36 

Nämnda verk ........................................................................................................................ 36 

Soundtrack ............................................................................................................................ 37 

Bildförteckning ..................................................................................................................... 37 



3 

 

Inledning 
Jag är i denna uppsats intresserad av att fördjupa mig i filmen som medium för berättande. 

Under de senaste årtiondena har rörliga medier fått en allt starkare ställning jämfört med den 

skönlitterära boken av papper, vilket speglas både i mina egna och många andras medievanor. 

Jag själv och mina framtida elever kommer troligen att ha en stor kunskap om film och teve-

serier från vårt fritidskonsumerande av berättelser, och därför anser jag att det finns en stor 

potential för framtida lärare att arbeta med filmen som berättarform i svenskundervisningen i 

skolan. I denna uppsats vill jag för min egen del bekanta mig med att göra djupgående 

analyser av film, för att senare i mitt yrkesliv kunna göra liknande saker med mina elever. Jag 

är dessutom intresserad av filmens egenvärde som berättandeform separat från 

skönlitteraturen, istället för att göra en jämförelse med motsvarande skönlitterära verk i 

exempelvis en adaptionsanalys. 

Studio Ghibli är en japansk filmstudio som har trollbundit generationer av tittare med sina 

fantasifulla och originella animerade filmer sedan 1980-talet. Jag har i mitt liv sedan barnsben 

fascinerats av studions sätt att berätta historier på filmduken som inte liknar något annat jag 

sett. Studions mest kända och internationellt framgångsrika film är Spirited Away (2001), 

vilken kortfattat kan beskrivas som en fantasifull mardröm som på ett trollbindande sätt 

blandar traditionell japansk mytologi med en Alice i Underlandet-liknande historia om den 

10-åriga flickan Chihiro som hamnar i en parallellvärld av andar och måste rädda sina 

föräldrar som förvandlats till grisar. Just animerad film har unika möjligheter och verktyg för 

att framställa sina historier jämfört med vanlig spelfilm, något jag också är intresserad av att 

utforska. Jag skrev tidigare en C-uppsats inom Svenska som andraspråk där jag undersökte 

potentialen i att arbeta med icke-västerländsk litteratur i skolan, där jag menar att även film 

med icke-västerländska perspektiv är något som kan vidga tittarnas vyer. Genom att analysera 

japansk animerad film kan jag troligen undersöka andra perspektiv än vad jag skulle kunna 

finna med västerländsk spelfilm. 
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Syfte 

För att genomföra min filmanalys kommer jag att utgå ifrån filmen Spirited Away (2001), 

producerad av Studio Ghibli. Mitt syfte med analysen är att undersöka hur den japanska 

regissören Hayao Miyazaki arbetar för att konstruera den animerade parallellvärlden i filmen 

samt hur världen görs trovärdig och trollbindande för publiken. Konstruktionen av 

parallellvärlden kommer att analyseras utifrån de filmanalytiska aspekterna berättarstruktur, 

mise-en-scène, kameraanvändning, klippning, ljud och filmmusik. Jag kommer dessutom att 

undersöka den animerade filmens unika möjligheter och verktyg i skapandet av andra världar. 

1. Hur konstruerar filmskaparen Miyazaki parallellvärlden i Spirited Away och hur görs 

den trovärdig för publiken? 

2. Hur arbetar filmskaparen med berättarstruktur, mise-en-scène, kamera, klippning, ljud 

och musik, och vad får detta för effekt på filmens parallellvärld? 

3. Hur påverkar det animerade filmmediet parallellvärldens utformning och möjligheter? 

Hur utnyttjar filmen det animerade mediets fördelar? 

Bakgrund 

Animerad film och anime 

Den animerade filmen har länge varit marginaliserad inom filmteorin, men börjar idag alltmer 

studeras akademiskt. En vanlig definition av ordet animation är rörelse eller livfullhet, men 

det är också en filmskapandeprocess som bildruta efter bildruta skapar illusionen av liv eller 

en konstform av ritade rörelser.1 Det unika med animationen som medium är att den sömlöst 

kan röra sig mellan det verkliga och overkliga i sin frikoppling från verkligheten, till skillnad 

från inspelade spelfilmer, även kallade live-action filmer, som måste baseras på verkligheten 

och därav är mer påverkade av sin omvärld.2 Animerad film ber istället tittaren att släppa 

taget om nuet, tiden och fysikens lagar för att träda in i en parallellvärld där fantasin får råda 

fritt, där regnet kan falla uppåt och solen kan le.3 Inom den animerade filmens universum 

existerar inga förväntningar som utgår ifrån en normalitet på samma sätt som en live-action 

film förväntas ha en särskild berättelsestruktur eller estetik.4 Tilläggas kan att live-action film 

 
1 Karen Beckman, ”Animating Film Theory: An Introduction” i Animating Film Theory, Durham and London: 

Duke university press 2014, s. 1–4. 
2 Susan J. Napier, Anime from Akira to Howls Moving Castle, 2a utg., New York: St. Martin’s Griffin 2005 s. 

XI-XII. 
3 Esther Leslie, ”Animation and History” i Animating Film Theory, Durham and London: Duke university press 

2014, s. 30. 
4 Napier 2005, s. XII. 



5 

 

och animerad film idag har närmat sig varandra genom användningen av datoreffekter, men 

att filmtyperna fortfarande till stor del är distinkta från varandra.5  

Japan har den största animationsindustrin i världen.6 Japansk animerad film kallas för 

anime, vilket är en japansk förkortning av engelskans animation.7 Anime är en konstform med 

distinkt narrativ form och estetik som både grundar sig i traditionell japansk kultur och 

speglar dagens japanska samhälle.8 Även om anime betraktas som ett populärkulturellt 

fenomen har den på senare år börjat betraktas mer och mer som en intellektuellt utmanande 

konstform inom forskningen, då anime tar upp många komplexa och allmänmänskliga teman 

som kan återfinnas i t.ex. litteratur med högt kulturellt kapital, men på grund av sin 

masskulturella popularitet har anime ofta en större kulturell spridning och lättillgänglighet via 

internet än litteraturen. Tack vare anime har Japan fått ett större inflytande i den globala 

kulturella ekonomin.9 

Anime är framför allt producerad för en inhemsk japansk publik och skiljer sig från 

amerikansk eller västerländsk animerad film genom sina specifika referenser till japansk 

historia, religion och traditioner, men även genom sin unika narrativa stil, annorlunda rytm 

(ofta långsammare takt), humor, bildframställning och komplexa psykologi. Rent visuellt 

utspelar sig amerikansk animerad film oftast genom en statisk kamera placerad på ett 

mellanavstånd till karaktärerna för att framhäva actionscenerna, medan anime har fler långa 

tagningar, avståndsbilder, extrema närbilder och ovanliga kameravinklar. Den som förväntar 

sig en förutsägbar och barnslig Disneyfilm blir därför ofta förvånad över den mörka tonen och 

de vuxna teman som återfinns inom animefilm.10 Nämnas kan också att anime har en större 

variation i genrer än den västerländska tecknade filmen, då alla genrer från romantik, tragedi 

och komedi till psykologisk thriller och science fiction finns representerade inom animens 

universum.11 

Den japanska animationsstudion Studio Ghibli 
Studio Ghibli är en japansk animationsstudio som grundades 1985 av regissörerna Hayao 

Miyazaki och hans tidigare kollega och nära vän Isao Takahata för att säkerställa den 

konstnärliga friheten i deras animerade filmer.12 Studion gör både egenskrivna originalfilmer 

 
5 Leslie 2014, s. 25. 
6 Jeremy Mark Robinson, The Cinema of Hayao Miyazaki, 2a utg., Kent: Crescent Moon 2015, s. 59. 
7 Napier 2005, s. 3. 
8 Napier 2005, s. 8. 
9 Napier 2005, s. 4–5. 
10 Napier 2005, s. 9–10. 
11 Napier 2005, s. 6. 
12 Colin Odell & Michelle Le Blanc, Studio Ghibli – The Films of Hayao Miyazaki and Isao Takahata, 3e utg., 

Herts: Kamera Books 2019, s. 12–13. 
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och adaptioner inom flera genrer såsom fantasy, äventyr och drama.13 De animerade filmernas 

konstnärliga kvalitéer och allmänmänskliga teman tilltalar alla åldersgrupper och är något av 

ett fenomen i Japan, med höga tittarsiffror på biograferna och några av de mest ekonomiskt 

framgångsrika filmerna i Japans historia, även inkluderat icke-animerade filmer.14 Idag är 

Studio Ghibli den mest lönsamma animationsstudion i världen utanför Hollywood och har 

även vunnit erkännanden i västvärlden med filmer som Princessan Mononoke (1997) och 

Spirited Away (2001).15 

Regissören Hayao Miyazaki 
Studio Ghibli har många medarbetare som bidrar till animationsprocessen, men studions 

grundare är utan tvekan de mest inflytelserika personerna i studion. Hayao Miyazaki är den 

mest hyllade och berömda filmregissören inom japansk animation som skrivit och regisserat 

hela 11 framgångsrika animefilmer, däribland klassiker som Nausicaä från Vindarnas dal 

(1984), Min granne Totoro (1988), Kikis expressbud (1989), Princessan Mononoke (1997) 

och Spirited Away (2001).16 Han föddes år 1941 i Tokyo och med sin stora fantasiförmåga 

skapar han fantasivärldar fyllda med fantastiska karaktärer och händelser.17 Jeremy Mark 

Robinson sammanfattar Miyazakis filmskapande på följande sätt: 

Hayao Miyazaki’s cinema is marked by incredible fantasy worlds, which always remained 

grounded in recognizable realities; magical beings; action-packed adventures; the most astonishing 

portrayals of flight and flying machines in cinema; secret worlds and hidden dimensions; a 

passionate evocation of the wonders of the natural world, with a mystical reverence for elemental 

forces (embodied in animal spirits, or trees, or water, or clouds, or dragons); eccentric minor 

characters (with powerful, crazy old women and crusty, old men a speciality); and young people 

(often girls) as the central characters. Miyazaki’s films are very optimistic and life-affirming, and 

celebrate the joy of being alive. And, not least, Hayao Miyazaki’s films are among the most 

technically breathtaking animated movies ever made. They are instantly recognizable as a 

Miyazaki or Studio Ghibli product – no one else makes movies like this.18 

Fantasivärldarna i Miyazakis filmer är totalt uppslukande och ger en autentisk känsla av att de 

alltid existerat.19 Miyazaki har själv sagt att ”Of course I believe that other worlds exists. If 

they didn’t, life wouldn’t be interesting”.20 Utan att göra barnsliga filmer använder Miyazaki 

 
13 Odell & Le Blanc 2019, s. 17. 
14 Robinson 2015, s. 76–77. 
15 Odell & Le Blanc, s. 12 & 16. 
16 Robinson 2015, s. 27. 
17 Robinson 2015, s. 28–29. 
18 Robinson 2015, s. 29. 
19 Robinson 2015, s. 30. 
20 Napier 2005, s. XI. 
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barn som huvudpersoner för att dra nytta av barnasinnets nyfikna syn på världen som en 

frigörande kraft i de fantastiska fantasivärldarna, ett koncept som attraherar människor av alla 

åldrar då barn kan identifiera sig med huvudpersonerna och de vuxna tittarna måste se bortom 

det logiska tänkandet och återgå till barndomens fria tankesätt.21  

Vanliga teman i Miyazakis filmer är att växa upp och finna sin plats i världen, animism, 

spiritualitet och naturen. Miyazakis filmer saknar genomgående den klassiska kampen mellan 

gott och ont som ofta karaktäriserar amerikansk animerad film. Istället står Miyazakis filmer 

alltid på en starkt känslomässig grund där händelseförloppen snarare följer känslor än logik i 

hans intuitiva berättarstil, som till slut leder tittaren fram till optimistiska slutscener.22 En 

annan viktig ingrediens i alla Miyazakis filmer är förvandlingen eller metamorfos i form av 

djur med människoegenskaper och människor som förvandlas till djur.23 Kärlekshistorier är 

sällan i centrum i Miyazakis filmer, men ofta finns en ungdomlig, idealistisk och 

heterosexuell kärlek som ett mindre motiv i bakgrunden.24 Miyazakis karaktärer är alltid 

runda, och i de fall han inkluderar ”skurkar” i sina filmer har även dessa sympatiska sidor. De 

flesta av Miyazakis huvudpersoner är självständiga och aktiva unga flickor. 25 

Medan animationsstudior som Disney och Pixar har stora team av manusförfattare och 

storyartists är Miyazaki som enskild individ mycket mer involverad i alla delar av 

animationsprocessen. Miyazaki är en känd ”workaholic” som skapar koncepten, berättelsen 

och karaktärerna, manus, storyboards och regisserar sina filmer helt själv. Detta gör Miyazaki 

till en ”one-of-a-kind” filmskapare och en av få regissörer inom animation som kan kallas för 

en auteur, alltså en konstnär med stort individuellt konstnärligt inflytande över sina filmer.26 

Miyazaki improviserar alltid fram sina filmer under animationsprocessen utifrån en klar bild 

av sina karaktärer och världen de lever i, vilket ger intrigen en intressant struktur då han låter 

den utveckla sig själv utan ett fast manus.27 Enligt Miyazaki själv går hans 

filmskapandeprocess till så att ”the film makes itself, and I have no choice but to follow”.28 

Den distinkta estetiska stilen i Miyazakis filmer grundar sig i hans preferens för traditionella 

animationstekniker och användningen av penna och papper framför datoranimering. Den 

största delen av Miyazakis animerade filmer använder en traditionell cel-målning där 

 
21 Odell & Le Blanc, s. 24. 
22 Robinson 2015, s. 118–123. 
23 Odell & Le Blanc 2019, s. 26. 
24 Robinson 2015, s. 125. 
25 Odell & Le Blanc 2019, s, 18–19. 
26 Robinson 2015, s. 33. 
27 Robinson 2015, s. 74. 
28 Robinson 2015, s. 373. 
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transparenta plastark färgläggs för hand och animeras genom att flera plastark läggs uppepå 

en statisk bakgrund och fotas av för att skapa varje enskild bildruta. Datorer används ibland 

för den tidskrävande färgläggningsprocessen, men med försiktighet för att känslan av ett 

tvådimensionellt tecknat hantverk ska kvarstå.29 Studio Ghiblis filmer är kända för att visa att 

film kan vara konstverk, och Miyazaki strävar alltid efter att varje enskild bildruta ska kunna 

representera filmen i sin helhet och erbjuda ett flertal innebörder.30 

Miyazaki är även en mästare på det osynliga hantverket av klippning. Han är känd för sin 

smakfulla reglering av filmers tempo och vet precis när action ska ske, när tempot ska saktas 

ner och när nya saker ska introduceras.31 En unik egenskap som skiljer Miyazakis filmer från 

många andra animerade filmer är hans användning av stillhet. I en intervju med den 

amerikanska filmkritikern Roger Ebert introducerade Miyazaki det japanska begreppet ”ma” 

för att beskriva den medvetna tomheten eller andrummet i filmer när karaktärer tar en paus 

och bara är i tiden och rummet utan att göra något. Miyazaki menar att ändlös action blir 

förlamande och att en filmskapare måste våga inkludera stillhet för att ge sina filmer en 

djupare dimension.32 

Kompositören Joe Hisaishi 
Hayao Miyazaki har samarbetat med den japanska kompositören Joe Hisaishi (född 1950) för 

att tonsätta majoriteten av sina filmer. Hisaishis musik har spelat en stor roll i framgången för 

Miyazakis filmer och bidrar till att förstärka den känslomässiga kärnan i filmerna. 

Kompositören skriver främst musik för orkestrar med klassiska instrument som stråkar, blås, 

slagverk och piano. Filmmusiken som Hisaishi har skrivit till Studio Ghiblis filmer har blivit 

så populär att kompositören har kunnat ge fullsatta konserter med enbart Ghiblimusik i den 

legendariska arenan Budokan i Tokyo som rymmer 14,000 åskådare. 33 

Filmen Spirited Away 
Filmen Spirited Away från 2001 anses av många som ett av Studio Ghibli och Miyazakis stora 

mästerverk av spektakulära färger, fantasi, karaktärer och ett berättande som nådde en global 

publik och utgjorde många människors första möte med japansk anime.34 Precis som 

Princessan Mononoke drog filmen in enorma summor biointäkter, ungefär 30 miljarder yen 

(2,5 miljarder svenska kronor, ojusterat för inflation), och ungefär 23 miljoner människor (en 

 
29 Robinson 2015, s. 73 & 83. 
30 Robinson 2015, s. 71 & 136. 
31 Robinson 2015, s. 115. 
32 Roger Ebert, ”Hayao Miyazaki interview” (2002-09-12), RogerEbert.com, 

https://www.rogerebert.com/interviews/hayao-miyazaki-interview (2021-01-27) 
33 Robinson 2015, s. 132–133. 
34 Robinson 2015, s. 371. 

https://www.rogerebert.com/interviews/hayao-miyazaki-interview
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sjättedel av Japans befolkning på 127 miljoner människor) såg filmen på bio i Japan, vilket 

gjorde det till den största biofilmen dittills i Japans historia. Spirited Away vann japanska 

filmakademins pris för bästa film, en Golden Bear på Berlins internationella filmfestival och 

vann 2002 en Oscar för bästa animerade film, vilket fortfarande är den enda icke-

engelskspråkiga film som någonsin vunnit priset.35 

Filmens handling är baserat på ett originalmanus av Hayao Miyazaki och tonsatt av Joe 

Hisaishi.36 Öppningsscenen i Spirited Away är en ljus och solig scen av familjen Ogino i bilen 

på väg att flytta till sitt nya hus på den japanska landsbygden. Den 10-åriga dottern Chihiro är 

på dåligt humör på grund av de förändringar som flytten medför och framstår som bortskämd 

av sina föräldrar när de försöker trösta henne. Familjen kör vilse på vägen till sitt nya hus och 

hamnar på en liten övergiven skogsväg som leder dem fram till en mystisk tunnel. Chihiro 

anar oråd direkt, men hennes föräldrar bestämmer sig glatt för att göra en utflykt och finner en 

övergiven temapark när de gått genom tunneln. I ett av stånden serveras rykande färsk mat 

trots att inga andra människor syns till, och föräldrarna sätter sig för att äta glupskt. Chihiro 

tycker att föräldrarna är oförskämda som äter utan tillstånd och ger sig av för att utforska 

temaparken på egen hand.  

Bortom stånden står ett imponerande badhus som väcker Chihiros nyfikenhet, men när hon 

sätter foten på bron som leder dit blir hon stoppad av den vackra pojken Haku som insisterar 

att hon måste lämna parken innan natten kommer. Plötsligt faller mörkret över temaparken 

och Chihiro finner till sin förskräckelse att hennes föräldrar förvandlats till två groteska grisar. 

Utan att tro sina ögon fortsätter Chihiro i panik att leta efter sina föräldrar medan parken fylls 

av skrämmande andar. Där börjar Chihiros resa i en andevärld där människor är förbjudna.  

För att kunna överleva och rädda sina föräldrar måste Chihiro ta ett smutsigt jobb vid det 

stora badhuset för gudar, styrt av den mäktiga häxan Yubaba. Enligt arbetskontraktet tar 

Yubaba Chihiros namn ifrån henne och ger henne det nya arbetarnamnet Sen utifrån det enda 

japanska kanji-tecknet hon får behålla av sitt gamla namn. Under sin tid på badhuset gör 

Chihiro många nya bekantskaper, men trots Hakus hjälp börjar hon långsamt förlora greppet 

om sin identitet och hoppet om sina föräldrar, när hon dras längre och längre in i en 

parallellvärld som verkar samexistera med vår egen. 

Den japanska originaltiteln på Spirited Away är Sen to Chihiro no Kamikakushi, vilket 

ungefär kan översättas som Borttrollningen av Chihiro och Sen. I den japanska folktron finns 

många berättelser om människor som mystiskt försvinner för att de blir kidnappade av gudar 

 
35 Robinson 2015, s. 374. 
36 Robinson 2015, s. 372. 
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och tagna till andevärlden, 37 vilket skulle kunna jämföras med den nordiska folktrons begrepp 

bergtagning. Den japanska titeln anspelar också mer än den engelska på namnens magiska 

kraft, vilket är en vanlig komponent i många sagor. Att ta någons namn är ett tydligt 

maktuttryck, och att komma ihåg sitt eget namn blir då ett sätt för Chihiro att ta tillbaka 

makten över sitt eget öde.38 

Filmen Spirited Away har en komplex intrig och styrs av motstridiga känslor hos 

huvudpersonen Chihiro. När fler karaktärer samlas kring henne får hon fler mål än att bara 

rädda föräldrarna och återfinna sin egen identitet för att kunna återvända till sin egen värld. 

Framförallt kan Spirited Away ses som en berättelse om empati och medkänsla, där 

huvudpersonen utvecklas från att vara självisk, passiv och bortskämd till att bli en 

självständig, modig, flitig och omtänksam hjältinna.39 Värt att notera är även att Chihiro 

saknar särskilda talanger eller magiska krafter, utan är en helt vanlig 10-årig flicka som 

anpassar sig till situationen och gör sitt bästa med de egenskaper hon har för att lösa sina 

problem. Chihiro tillåts att vara en människa i filmen, och klär sig alltid i icke-sexualiserande 

kläder som en stor t-shirt med shorts eller sina arbetskläder.40 

Med sina 124 minuters speltid är Spirited Away ovanligt lång för att vara en animerad film, 

men uppfattas ändå som välbalanserad tack vare klippningen och variationen i tempo mellan 

olika scener. Filmens estetiska kvaliteter som ett vackert konstnärligt hantverk grundar sig i 

användningen av den traditionella cel-animeringen där majoriteten av filmen är ritad för hand 

med bläck och färg. Av 1400 scener eller bildrutor innehåller endast 100 bilder digitala 

element, som 3D-animation av olika texturer.41 Framförallt är det rök, moln, vattenånga och 

vattenytor som animerats digitalt med en noggrann anpassning för att smälta in i det 

traditionella hantverket.42 

Karaktären Chihiro sägs vara baserad på Miyazakis väns dotter, då han ville skapa en film 

för henne och andra 10-åriga flickor, en målgrupp som enligt honom ofta varit förbisedd.43 

Miyazaki valde att utgå ifrån en japansk miljö i sin fantasivärld för att han anser att japansk 

traditionell design är en rik källa till fantasin, och han själv inspireras mycket av japanska 

 
37 Robinson 2015, s. 371. 
38 Robinson 2015, s. 399. 
39 Robinson 2015, s. 376–378. 
40 Robinson 2015, s. 379. 
41 Robinson 2015, s. 373–375. 
42 Atsushi Okui & Mitsunori Kataama, The Art of Miyazaki’s Spirited Away (editor Hayao Miyazaki), San 

Fransisco: Wiz Media 2008, s. 184–187. 
43 Robinson 2015, s. 377. 
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folksagor. Ett uttalat syfte med Spirited Away var också att påminna japanska barn och 

ungdomar om Japans rika traditioner.44 

Genren Isekai 
En genre som är typisk för japansk anime och tevespel kallas isekai, vilket kan översättas som 

otherworld eller ”från en annan värld (separat från dagens Japan)”.45 Ett typiskt 

händelseförlopp i en berättelse av genren isekai handlar om ett oavsiktligt resande till ett 

parallelluniversum eller en fantasivärld. Genren har gamla anor från japanska legender och 

kan även inkludera klassiska västerländska historier som Alice i Underlandet, Narnia och 

Trollkarlen från Oz.46 Studio Ghiblis filmer kretsar ofta kring okända världar som existerar 

inom vår egen värld, där karaktärer från vår värld inträder i en ny värld. Det är framförallt 

barn och gamla människor som besitter förmågan att se och träda in i parallellvärlden då 

vuxna hindras av sin rationalitet.47 Några typexempel på detta är Ghiblifilmerna Min granne 

Totoro (1988) och Lånaren Arietty (2010) där endast barnen kan se och interagera med 

övernaturliga figurer som trollen Totoros och miniatyrmänniskorna lånare, samt Spirited 

Away (2001) där Chihiro genom att passera genom en tunnel oavsiktligt träder in i en 

parallellvärld. 

Japansk traditionell kultur och religion i Ghiblis filmer 

Miyazakis filmer är omtyckta världen över, men den huvudsakliga målgruppen för Miyazakis 

filmer är den japanska marknaden.48 En stor del av njutningen med Ghiblifilmer är just deras 

”japanskhet”, vilket även kräver en viss kännedom om japansk kultur för att förstå subtiliteter 

i filmerna. Japan har trots influenser från väst behållit sina egna unika seder, traditioner, 

religioner, kläder, maträtter osv. genom historiens gång. Några exempel på typiskt japansk 

kultur som förekommer i Studio Ghiblis filmer är (det ofta offentliga) varmvattenbadets 

betydelse som ett traditionellt japanskt sätt att slappna av och umgås, karaktärernas beteenden 

som bugningar och att vara barfota inomhus för att visa respekt, de noggrant animerade 

japanska maträtterna som karaktärerna äter och tågen som tar huvudpersonerna på både 

metafysiska och faktiska resor och utgör en viktig del av livet i dagens Japan.49 

 
44 Hayao Miyazaki i The Art of Miyazaki’s Spirited Away 2008, s. 16. 
45 Napier 2005, s. 26 (min översättning till svenska). 
46 Anime News Network, ”Why Are There So Many Isekai/Parallell World Anime?” (2017-01-31), 

animenewsnetwork.com, https://www.animenewsnetwork.com/advertorial/2017-01-31/why-are-there-so-many-

isekai-parallel-world-anime/.111576 (2021-01-27). 
47 Odell & Le Blanc 2019, s. 27–28. 
48 Robinson 2015, s. 77. 
49 Odell & Le Blanc 2019, s. 32–34. 

https://www.animenewsnetwork.com/advertorial/2017-01-31/why-are-there-so-many-isekai-parallel-world-anime/.111576
https://www.animenewsnetwork.com/advertorial/2017-01-31/why-are-there-so-many-isekai-parallel-world-anime/.111576
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Shintoismen är Japans inhemska religion som i grunden är animistisk, vilket innebär att 

den ser gudar och andar i allt. Ghiblifilmer har inga explicita referenser till shintoismen som 

religion, men många filmer drar tydlig inspiration från religiös japansk kultur. Japanska altare 

vid namn jinja och de heliga portarna torii syns i kulisserna till många av Ghiblis filmer, 

liksom olika former av andar. Inom japansk mytologi är kami andar som bor i alla ting, obake 

är andar som kan förvandlas till exempelvis människor, och yokai betecknar en grupp udda 

och varierade andar i många olika former. Drakar är också en del av japansk mytologi, även 

om de i grunden härstammar från buddhismen, vilket är Japans näst största religion.50 

Metod 

Urval av material 
Filmen Spirited Away liksom alla Studio Ghiblis filmer finns tillgänglig på streamingtjänsten 

Netflix i skrivande stund. Filmens soundtrack finns tillgängligt på Spotify på kompositören 

Joe Hisaishis sida. Filmregissören till Spirited Away Hayao Miyazaki talar inte själv engelska 

och är inte involverad i dubbning eller undertexter till hans filmer. Eftersom de engelska 

röstskådespelarna både ändrar dialogen och sitt skådespel enligt en mer amerikansk norm så 

kan den engelska dubben inte ses som en del av Miyazakis hantverk. Även om de engelska 

och troligen också de svenska undertexterna ändrar lite av dialogen, ligger de ändå betydligt 

närmare den japanska dialogen framförd av de japanska röstskådespelarna.51 Eftersom språk 

är nära kopplat till kultur och jag ska analysera en japansk film så väljer jag att se filmen med 

originaltal på japanska och engelska eller svenska undertexter för att hjälpa min förståelse. 

Filmanalytiska begrepp 
Min analysmetod utgår främst ifrån de tekniska begrepp som presenteras i Eriksson, Halkawt 

& Jansons artikel Filmens språk.52 Trots att det inte finns ett enhetligt sätt att analysera film, 

har jag ändå valt att utgå från denna analysmetod för att den är specifik för just filmmediet. 

Filmer kan analyseras med begrepp som karaktärer, budskap och tematik precis som vid 

analys av skönlitteratur, men Eriksson, Halkawt & Janson lyfter istället fram de 

grundläggande elementen berättelse, mise-en-scène, kameraanvändning, klippning och ljud, 

vilka är unika för filmen som berättarform. Tillsammans skapar dessa beståndsdelar 

konstformen film. 

 
50 Odell & Le Blanc 2019, s. 29–30. 
51 Robinson 2015, s. 77 & 88–89. 
52 Per Eriksson, Kaly Halkawt & Malena Jansson, ”Filmens språk”, Introduktion till filmpedagogik. Vita duken 

som svarta tavlan, Malena Jansson (red.), Malmö: Gleerups 2016. 
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Berättelse 

I dagens samhälle är filmer kanske den mest populära formen av berättande. Många av dagens 

filmer bygger på den klassiska Hollywoodfilmen med ursprung i 1930-talets amerikanska 

filmindustri, men bygger också på Aristoteles teorier om berättarkonsten från ca 350 f. Kr. En 

berättelse ska enligt Aristoteles ha en helhet, bestående av en början, en mitt och ett slut som 

binds samman av en fabel där handlingar på ett logiskt sätt följer på varandra. Berättelsen ska 

helst erbjuda publiken en form av katharsis, en rening, genom att väcka publikens medkänsla 

för protagonisten när denna ställs inför inre konflikter och yttre hinder.53 De flesta 

Hollywoodfilmer följer den så kallade dramatiska kurvan, en berättelsemodell i åtta steg 

baserad på Aristoteles teorier. En berättelse ska enligt den dramatiska kurvan inledas med ett 

anslag där vi lär känna berättelsens protagonister, följt av en fördjupning som fyller ut och 

bekräftar informationen i anslaget. Därefter kommer en peripeti, en vändpunkt som triggar 

inre konflikter och yttre hinder för protagonisten. Vid ”the point of no return” ställs saker på 

sin spets för att leda fram till en andra vändpunkt, som slutligen mynnar ut i filmens klimax, 

höjdpunkten. Det sista steget i den dramatiska kurvan är avtoningen, som fungerar som en 

avrundande avslutning och en bekräftelse på att historien slutar väl.54 

Ett alternativt berättelseschema erbjuds av Todorov som menar att allt berättande i 

grundläggande form är en kausal omvandling av en situation genom fem stadier som följs åt i 

en kedja av orsak och verkan. Utgångsläget är ett jämviktstillstånd, som rubbas genom en 

handling. Därefter måste ett erkännande av utgångslägets rubbning ske, för att protagonisten 

sedan ska kunna försöka att gottgöra rubbningen. Slutet av berättelsen markeras av ett 

återställande av det ursprungliga jämviktsläget.55 

Filmers kronologi har stor vikt för berättandet, där flashbacks och flashforwards kan 

användas för att peka bakåt respektive framåt i filmens universum. Frekvens är ett begrepp för 

att beskriva hur olika situationer, personer, repliker eller färger kan repeteras med en viss 

variation i filmen för att ge en sammanknytande effekt.56 

Narrationen i en film kan vara antingen tillgänglig eller otillgänglig. Med tillgänglig 

narration menas att publiken har mer information om filmvärlden än de enskilda karaktärerna 

i filmen, medan en otillgänglig narration innebär att publiken vet lika lite som eller mindre om 

filmvärlden än vad protagonisten vet.57 En film som tillämpar sig av en objektiv narration 

 
53 Erikson, Halkawt & Jansson 2016, s. 114. 
54 Erikson, Halkawt & Jansson 2016, s. 117–118. 
55 Edward Branigan, ”Berättelseschema”, i Modern filmteori 1, Lars Gustaf Andersson & Erik Hedling (red.), 

Lund: Stundlitteratur 1995, s 89. 
56 Erikson, Halkawt & Jansson 2016, s. 115–116. 
57 Erikson, Halkawt & Jansson 2016, s. 116. 
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framställs som sann och behöver inte ifrågasättas av publiken, jämfört med en film som 

använder sig av en subjektiv narration där handlingen är skapad eller påverkad av en karaktär 

och kan uppfattas som en dröm, inbillning eller fantasi. Filmer om barn kan berättas med en 

subjektiv narration för att efterlikna barns perception av världen.58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Mise-en-scène 

Begreppet mise-en-scène är hämtat från den franska teaterscenen och betyder ungefär 

”placerat på scenen”. Inom filmens värld betecknar mise-en-scène vad som filmas och vilka 

detaljer som finns i filmens bildkomposition för att skapa en magisk filmvärld. Mise-en-scène 

kan delas upp i fyra enheter: scenografi, kostym och mask, skådespeleri och ljussättning. För 

att studera filmens mise-en-scène kan man arbeta med att frysa bildrutan, stänga av ljudet och 

fokusera på en sak i taget. 59 

Scenografi är det som filmskapare använder för att inreda filmvärlden med olika former av 

dekorer och rekvisita. Valet av miljö är centralt för tonen i filmen, både genom val av 

inspelningsplatser, årstider, tid på dygnet och väder.60 Det är framförallt scenografin som 

skapar illusionen av den värld där filmen utspelar sig.61 

En annan viktig komponent för att göra filmens värld autentisk är karaktärernas kostym 

och masker. Genom att studera kostym och mask kan vi få en större förståelse för 

karaktärerna och den tid och plats de befinner sig på. Kläder kan användas för att signalera 

status och auktoritet, och masker eller smink kan exempelvis lyfta fram särskilda ansiktsdrag 

hos karaktärer.62 

Skådespeleriet bidrar till känslan och rörelsen i filmen och består av olika kroppsmässiga 

och ljudmässiga framträdanden. Man brukar tala om skådespelarens verktyg i form av gestik, 

ansiktsuttryck, kroppsspråk och tal eller röst. Inom t.ex. stumfilmen lades mest fokus på 

kroppsspråket och ansiktsuttrycket.63 

Ljussättningen är pricken över i:et inom mise-en-scène, där ett visst ljus kan bestämma den 

övergripande stämningen i bilden och skapa liv i kulisser och kostymer. Filmens själ kan 

sägas finnas i samspelet mellan ljus och skugga.64 Med hjälp av ljuset förstärker filmskaparen 

saker inom bildrutan och drar publikens uppmärksamhet till vissa detaljer. Man brukar tala 

 
58 Erikson, Halkawt & Jansson 2016, s. 117. 
59 Erikson, Halkawt & Jansson 2016, s. 119. 
60 Lars Thomas Braaten, Stig Kulset & Ove Solum, Inledning till filmstudier: historia, teori och analys, Lund: 

Studentlitteratur 1997, s. 14. 
61 Erikson, Halkawt & Jansson 2016, s. 120. 
62 Erikson, Halkawt & Jansson 2016, s. 123. 
63 Erikson, Halkawt & Jansson 2016, s. 123. 
64 Braaten, Kulset & Solum 1997, s. 16. 
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om ljusets kvalitet eller styrka som ett verktyg för att skapa varierande skuggor och 

kontraster. Inom filmens värld kan olika interna ljuskällor placeras såsom lampor och tv-

skärmar, men framförallt ljussätts filmer med externa ljuskällor. Med de externa ljuskällorna 

är ljusets riktning av stor betydelse, där ett frontalt ljus ger tydligt fokus på objektet, ljus 

bakifrån ger en mer diffus inramning till filmobjektet och ljus ovanifrån kan användas för att 

t.ex. lyfta fram en enskild karaktär.65 

Kameraanvändning 

Det främsta verktyget som urskiljer filmen som berättandeform är kameran. Kameran 

påverkar hur berättelsen ramas in och upplevs av åskådaren. När vi undersöker 

kameraanvändningen i filmer tittar vi på hur scenerna filmas, hur scener konstrueras och hur 

upplevelsen av handlingen förstärks. Kameran används för att skapa inramning och 

exkludering, distans och närhet. Kameravinklar påverkar hur vi uppfattar händelser, om 

kameran exempelvis är placerad som ett statiskt utomstående ”objektivt öga” eller placerad 

utifrån en karaktärs synvinkel, en så kallad point-of-view-shot. En låg nivå på kameran kan 

användas för att gestalta ett barns perspektiv, medan en hög nivå kan ge överblicksbilder över 

situationens känslomässiga nyanser, för att t.ex. understryka en karaktärs maktlöshet eller 

rama in något stort och övermänskligt.66 Både horisontella och vertikala vridningar av 

kameran från en fast punkt kan användas för att ge tilläggsinformation om fiktionsrummet. 

Åkningar där kameran rör sig från en punkt till en annan skapar en större intensitet och djup i 

bilderna samt styr publikens intresse.67 

Kamerans inramning av bilden kan ske i helbild för att t.ex. visa bakgrundsmiljöer eller 

halvbild för att t.ex. rama in två karaktärer i en dialog. Närbilder används oftast på ansikten 

och kroppsspråk för att skapa en känslomässig närhet till karaktären. För att studera kamerans 

vinklar och inramning kan man bland annat spela en scen i filmen och räkna antalet hel-, halv- 

och närbilder.68 En annan viktig sak att undersöka kan vara beskärningen av bilderna. När 

viktig information utelämnas ur bild kan detta skapa en misstanke hos publiken om att det 

som skett utanför bild varit viktigare än det som visats.69 

Klippning 

Tvärt emot ordets antydan används klippning inom film till att sammanfoga en scen med en 

annan. De flesta spelfilmer idag innehåller mellan 500–1500 scener uppdelade med 

 
65 Erikson, Halkawt & Jansson 2016, s. 121–122. 
66 Erikson, Halkawt & Jansson 2016, s. 125–127. 
67 Braaten, Kulset & Solum 1997, s. 27. 
68 Erikson, Halkawt & Jansson 2016, s. 127–128. 
69 Braaten, Kulset & Solum 1997, s. 20. 
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klippningar.70 Klippning kallas ofta för en osynlig konst eftersom skickligt utförd 

filmklippning blir osynlig för publiken. Med hjälp av olika typer av klippning kan man skapa 

illusioner med tiden och rummet, öka eller minska tempo och påverka tolkningen av vissa 

bilder.71 För att synliggöra klippningen i en film är det en god idé att se filmen utan ljud och 

klappa händerna i varje klipp. På så sätt kan man räkna sekunderna mellan klippen och få en 

uppfattning om filmens klippningstempo. Man kan även spela filmen i slow-motion för att få 

syn på de olika klippningstyperna och fundera över vad dessa gör med helhetsintrycket av 

filmen.72 

En grafisk matchning av bilder innebär att bilder klipps ihop eftersom de passar ihop rent 

visuellt, eller tvärtemot kontrasterar varandra och skapar olika effekter på publiken. Med 

rytmisk klippning menas att en snabbare klippning ger filmen ett högre tempo och vice versa. 

Spatial matchning används mellan två bilder som en helhet (t.ex. ett rum) och en detalj (t.ex. 

en lampa) för att skapa ett rum via publikens logiska associationer. Temporal matchning 

handlar istället om filmens tidsmässiga kronologi, där filmskaparen kan nyttja hopp i tiden i 

form av flashbacks eller komprimera berättelsen med ellipser genom t.ex. ett klipp från en 

natt till nästkommande dag. Den vanligaste övergripande typen av klippning är dock 

kontinuitetsklippning, vars främsta roll är att göra filmen lättbegriplig och skapa en logisk 

kontinuitet.73 

En av de vanligaste reglerna inom filmbranschen är 180-graders vinkeln, vilket innebär att 

en osynlig linje dras genom rummet som kameran aldrig får korsa, eftersom publiken då 

riskerar att förlora sig i orienteringen av rummet. En filmregissör som ofta bryter mot denna 

regel är den legendariska japanska regissören Yasujiro Ozu (född 1903) som istället nyttjar 

långa tagningar för att låta publiken orientera sig i rummet i lugn och ro, vilket gör åskådaren 

till en mer aktiv medskapare av scenen och därför mer tolerant mot klippningar mellan en 

360-gradig kameravinkel. Snabba klippningar och häftiga kamerarörelser kan vara 

manipulativt och göra tittaren passiv, vilket gör att man kan argumentera för att långa 

tagningar passar bättre i barnfilmer så att den unga publiken kan ta till sig filmen på sina egna 

villkor.74 

 
70 Braaten, Kulset & Solum 1997, s. 33–34. 
71 Erikson, Halkawt & Jansson 2016, s. 128. 
72 Erikson, Halkawt & Jansson 2016, s. 133. 
73 Erikson, Halkawt & Jansson 2016, s. 129–130. 
74 Erikson, Halkawt & Jansson 2016, s. 132. 
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Ljud och musik 

Film är en rikt sammansatt audio-visuell konstart.75 Ljud, dialog, musik och bild bildar en 

kombination av uttryck som styr publikens filmupplevelse.76 Detta gör att ljudet blir en viktig 

berättarkomponent att analysera i en filmanalys, där vi får ställa oss frågor om vad vi hör, 

varför vi hör det och vilken effekt det får på vår uppfattning om filmen. Filmens ljud kan 

enklast uppmärksammas genom att spela filmen, blunda och lyssna. 77 

Inom filmanalys brukar man tala om begreppet diegetiskt ljud för att beskriva ljud som har 

sin källa inom filmens universum och skapar en närhet till filmens karaktärer. Icke-diegetiskt 

ljud är istället pålagt från en källa utanför filmens värld och kan bara höras av filmpubliken, 

som t.ex. bakgrundsmusik. Ofta används klarare och enklare ljudbilder i film jämfört med 

verklighetens ljud, och både live -actionfilm såväl som animerad film brukar spela in sina ljud 

separat för att sedan synkronisera ljud och bild i ljudstudion. 78 

Dialogens främsta syfte är att förmedla karaktärsdrag och driva handlingen framåt, medan 

musiken ackompanjerar och kommenterar bilderna och olika typer av ljudeffekter förstärker 

och förbättrar trovärdigheten i filmens verklighet.79 Alla ljud kan också användas som 

bryggor eller övergångar från en scen till en annan.80 

Filmmusikens viktigaste egenskap är att skapa atmosfären och känslan som filmen ger 

åskådaren.81 Just musik har en förmåga att manipulera oss känslomässigt eftersom den är 

befriad från språkets precision och logik, och förmedlas via publikens hörsel som är en mer 

indirekt form av perception än synen. Musik används också för att skapa en sammanhållande 

väv genom filmen, fylla ut pauser i ljudremsan och skapa en kohesion tematiskt, dramatiskt, 

rytmiskt och mellan olika synvinklar i berättandet.82  

Det narrativa sammanhanget avgör hur effektiv filmmusiken är. Ett visst val av musik i 

filmens introduktion kan exempelvis aktivera specifika kulturella koder hos åskådaren som 

avslöjar stilen och innehållet på den kommande berättelsen.83 I standardfilmer brukar musiken 

antingen likna det som händer på duken genom att kompositören försöker hitta en klangfärg 

som fångar filmens känsla för stunden, eller kommentera händelseförloppet genom att välja 

 
75 Braaten, Kulset & Solum 1997, s. 28. 
76 Claudia Gorbman, ”Narratologiska aspekter av filmmusik”, i Modern filmteori 1, Lars Gustaf Andersson & 

Erik Hedling (red.), Lund: Studentlitteratur 1995, s. 24. 
77 Erikson, Halkawt & Jansson 2016, s. 134. 
78 Erikson, Halkawt & Jansson 2016, s. 135. 
79 Erikson, Halkawt & Jansson 2016, s. 137. 
80 Erikson, Halkawt & Jansson 2016, s.134. 
81 Gorbman 1995, s. 40–41. 
82 Gorbman 1995, s. 19–20. 
83 Gorbman 1995, s. 21. 
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en klangfärg som står i kontrast till det.84 Musikens rytm och tempo kan spegla 

händelseförloppet eller överraska, och variationen i dur och moll förändrar scenernas ton.85  

Ett stycke musik som upprepas under verkets gång och ges narrativa associationer till 

exempelvis en karaktär eller en situation kallas för ett tema.86 Sånger med texter tenderar att 

pausa händelseförloppet medan de pågår oavsett om sången är diegetisk eller icke-diegetisk.87 

Många filmskapare tenderar att undvika tystnad i sina filmer och använder ständiga 

musikaliska understrykningar av filmens känslor och händelseförlopp, men den starka 

effekten av både diegetisk och icke-diegetisk tystnad vid t.ex. drömsekvenser bör ej 

underskattas.88 

Analys 
I min analys går jag igenom mina generella observationer av Spirited Away för ett av Erikson, 

Halkawt och Janssons filmelement i taget. Under rubrikerna mise-en-scène och 

kameraanvändning används skärmdumpade bilder ur filmen för att illustrera exempel. Tre 

nyckelscener återanvänds främst under rubrikerna kameraanvändning, klippning och ljud för 

att avgränsa min analys. Scenerna har valts utifrån deras stora betydelse för handlingen samt 

för att de skiljer sig åt sinsemellan och därför möjliggör intressanta jämförelser. Den första 

scenen är när mörkret faller och Chihiro finner sina föräldrar förvandlade till grisar, den andra 

scenen utspelar sig när Chihiro skriver under arbetskontraktet på Yubabas kontor och den 

tredje scenen skildrar en tågresa där Chihiro är påväg till Yubabas tvillingsyster Zeniba för att 

rädda Haku. 

Berättelse 
Parallellvärlden i Spirited Away introduceras stegvis för publiken. Med gradvisa övergångar 

från den mänskliga verklighetens bilfärd i skogen till upptäckten av temaparken och badhuset 

leds tittaren vid handen in i andevärlden och blir på så sätt en del av Chihiros emotionella resa 

av misstänksamhet och rädsla.89 Berättelsestrukturen följer till en början den klassiska 

dramatiska kurvan,90 där anslaget med Chihiro i bilen med sina föräldrar introducerar 

huvudpersonen och karaktärernas personligheter framkommer i deras agerande i temaparken i 

fördjupningen. Peripetin framträder tydligt när mörkret anländer och pojken Haku varnar 

 
84 Gorbman 1995, s. 22–23. 
85 Gorbman 1995, s. 25. 
86 Gorbman 1995, s. 26. 
87 Gorbman 1995, s. 29. 
88 Gorbman 1995, s. 27. 
89 Robinson 2015, s. 380–381. 
90 Erikson, Halkawt & Jansson 2016, s. 117–118. 
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Chihiro för att stanna i andevärlden, och når sin höjdpunkt när hon till sin förskräckelse finner 

sina föräldrar förvandlade till grisar när hon försöker ta dem därifrån. Här skapas den centrala 

konflikten i filmen, att Chihiro och hennes människoföräldrar inte hör hemma i andevärlden 

och måste ta sig ur den på något sätt. Intrigens utgångspunkt etableras i nyckelscenen där 

Chihiro möter häxan Yubaba för att ta ett arbete på badhuset och på så sätt kunna rädda sig 

själv och sina föräldrar.  

Därefter tar filmen en annan väg än vad Aristoteles dramatiska kurva beskriver. När 

Chihiro börjar förlora sin identitet efter att Yubaba tagit hennes namn ifrån henne tappar hon 

också delvis sikte på målet att rädda sina föräldrar, och många nya mål tillkommer i mötet 

med fler karaktärer på vägen. Filmen styrs i fortsättningen av Chihiros medkänsla och vilja att 

hjälpa andra, som att rädda trollkarlslärlingen Haku från hans slavkontrakt med Yubaba, 

sopguden från hans förorenade yttre, Yubabas enorma spädbarn Boh från hans isolering och 

ensamhet, och den mystiska ansiktslösa anden Kaonashi från dess girighet. Filmen saknar ett 

tydligt klimax, trots en till synes storslagen actionscen där den monsterlika Kaonashi jagar 

Chihiro genom badhuset,91 eller den euforiska flygresan med Haku i hans drakform,92 så 

saknar dessa scener en direkt koppling till Chihiros mål att rädda sina föräldrar. Jag tolkar 

dock Chihiros medkänsla med karaktärerna på badhuset samt hennes mod och hårda arbete 

som lösningen på filmens konflikt och Chihiros biljett ut ur parallellvärlden. Det är dessa 

egenskaper hos Chihiro som gör att hon till sist vinner Yubabas gunst, och tack vare att Haku 

övertalar häxan att bryta arbetskontraktet med Chihiro befrias hennes föräldrar från 

förtrollningen. Filmens sista halvtimme bryter återigen med den förväntade dramatiska kurvan 

genom att vara lugn och stillsam, beståendes av en tågresa, en trevlig fikastund hos Yubabas 

tvillingsyster Zeniba samt ett återhållsamt återseende med föräldrarna när dessa förvandlats 

tillbaka till människor (utanför bild). Avtoningen i filmen lånar identiska scener från anslaget 

när Chihiro återigen passerar genom tunneln som sammanknyter människovärlden och 

andevärlden med sina föräldrar,93 och filmen knyts därmed ihop av en cirkelkomposition. 

Berättelsestrukturen i Spirited Away kan enligt mig kopplas närmare till Todorovs 

berättelseschema än till Aristoteles dramatiska kurva. Filmen drivs hela tiden av rubbandet av 

jämvikter och en strävan att återställa dessa, både i form av Chihiros och hennes föräldrars 

närvaro i en parallellvärld där de inte hör hemma, men också av obalanser i andevärlden som 

skapas när Chihiro bjuder in den ansiktslöse Kaonashi som skapar kaos i badhuset, när 

 
91 01:32:53-01:36:30. 
92 01:53:00-01:55:20. 
93 00:04:45 och 01:59:50. 
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Chihiro i sin hjälpsamhet råkar stjäla arbetsuppgifter från de vandrande sotfigurerna 

Susuwatari94 och när Chihiro måste rena flodguden från hans föroreningar, troligen orsakade 

av miljöförstöring.95 Endast när dessa jämvikter återställts kan Chihiro lämna parallellvärlden 

och återvända till sin egen värld. 

Ett typiskt drag i Studio Ghiblis filmer som även karaktäriserar Spirited Away är frånvaron 

av en ondskefull antagonist som ska besegras. Även om häxan Yubaba till ytan sett uppfattas 

som en klassisk superskurk så är den centrala konflikten för Chihiro att rätta till de misstag 

som hon och hennes föräldrar begick när de inkräktade i andevärlden, inte att besegra 

Yubaba. Häxan är istället en nyckelperson för att hjälpa Chihiro att få tillbaka sina föräldrar, 

och hon sätter inte Chihiro i arbete av ren illvilja, utan hänvisar till att hon är bunden av en ed 

hon svurit att erbjuda arbete på badhuset till alla som frågar, och är själv styrd av avtalet som 

formuleras i kontraktet.96 Yubaba blir något av en extramamma till Chihiro under hennes tid 

på badhuset, och trots hennes häftiga humör har hon även en ömhet som kommer till uttryck 

när hon tar hand om sitt spädbarn Boh97 samt när hon vid flera tillfällen ger Chihiro beröm för 

sitt mod och en gång till och med kramar henne.98 

Karaktärernas runda personligheter menar jag bidrar till att skapa trovärdighet för 

parallellvärlden i publikens ögon. Trots att de flesta karaktärer Chihiro möter på badhuset är 

fantasivarelser så är de inte stereotyper, utan har sina särskiljande personlighetsdrag, 

övertygande beteenden och etablerade relationer med övriga karaktärer.99 Från den sexarmade 

spindellika mannen Kamaji som sköter badhusets värmepannor och ställer upp som en 

morfarsfigur för Chihiro, till den abstrakta anden Kaonashi som saknar ett ansikte och törstar 

efter bekräftelse, och badhusets diktatoriska härskarinna Yubaba med en svag punkt för sitt 

barn Boh, bidrar dessa rika karaktärer till att skapa en levande parallellvärld. 

Narrationen i Spirited Away vill jag kategorisera som otillgänglig, eftersom publiken hela 

tiden upplever parallellvärlden ur Chihiros synvinkel och vet lika lite om denna okända 

andevärld som huvudpersonen. Utforskandet av parallellvärlden tillsammans med Chihiro 

förstärker speglingen av Chihiros känslor hos publiken och skapar en stor inlevelse för livet i 

andevärlden. Frånhållandet av information med den otillgängliga narrationen bidrar också till 

filmens mystik och parallellvärldens mardrömslika känsla. 

 
94 00:27:00-00:28:41. 
95 01:03:05-01:06:04. 
96 00:39:47. 
97 Se t.ex. 00:38:40. 
98 01:06:21 och 01:56:51 
99 Robinson 2015, s. 382. 
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Relationen mellan objektiv och subjektiv narration i Spirited Away är komplex. Eftersom 

Spirited Away präglas av Miyazakis intuitiva och improviserade berättarstil följer 

händelseförloppet inte alltid en logisk kedja av orsak och verkan, utan snarare en löst 

sammanhängande känslomässig logik. Flera scener, som föräldrarnas närmast besatta 

agerande när de utforskar temaparken,100 att det plötsligt finns ett jättelikt hål på Yubabas 

kontor som Chihiro och draken Haku faller igenom,101 samt att Chihiro beslutar sig för att 

klättra högt upp på badhusets fasad för att ta sig till Yubabas kontor istället för att ta hissen,102 

ger filmen en mardrömslik ton styrd av känslor framför logik. Filmens känslomässiga logik 

passar dock väl ihop med den animerade formen, eftersom en animerad film saknar 

förväntningen av ett korrekt avbildande av verkligheten som en live-actionfilm har. 

Handlingen i Spirited Away kan på grund av den känslostyrda logiken uppfattas som en 

fantasi eller en dröm, och därför sägas vara berättad med en subjektiv narration från Chihiros 

sida. Dessutom är det ett vanligt trick i subjektiv narration att använda ett barn i huvudrollen 

för att efterlikna barnets perception av världen, vilket även görs i Spirited Away där Chihiro 

bemöter alla mystiska händelser och varelser ur ett barns perspektiv och accepterar vad hon 

ser utan att ifrågasätta. Denna narration ur Chihiros logiskt frigjorda synvinkel hjälper 

publiken att precis som huvudpersonen släppa taget om sina fördomar och uppfatta den till 

synes skrämmande andevärlden som nyanserad och realistisk.  

Till en början intalar sig Chihiro att hon hamnat i en mardröm och måste vakna upp,103 

vilket är en vink till publiken att händelserna i parallellvärlden kan uppfattas som en 

subjektivt berättad dröm. Även slutscenen förstärker detta när Chihiros föräldrar verkar 

omedvetna om tiden som passerat medan de varit i andevärlden,104 en vuxen omedvetenhet 

om parallellvärlden som är ett typiskt drag för isekai-genren. Däremot noterar en uppmärksam 

publik att bilen de parkerade utanför tunneln i anslaget nu är övertäckt av löv,105 vilket är ett 

tecken på att tiden passerat i den verkliga människovärlden medan familjen varit i 

parallellvärlden, även om det är svårt att avgöra exakt hur länge familjen befunnit sig i 

andevärlden. Detta tolkar jag som ett viktigt bevis för att Chihiro inte drömt om 

parallellvärlden och vaknat upp i slutet av filmen likt Alice i Underlandet, utan etablerar det 

faktum att parallellvärlden existerar jämsides med människovärlden.  

 
100 00:07:51-00:09:44. 
101 01:24:52. 
102 01:16:44-01:18:41. 
103 00:13:44. 
104 02:00:19. 
105 Ibid. 
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Parallellvärldens trovärdighet etableras vidare i en serie flashbacks som återkommer 

genom filmens gång, där Chihiro får tillbaka minnen av den gången hon föll ned i en flod när 

hon var liten och räddades av Haku som på den tiden var en flodgud.106 När Chihiro och Haku 

återförenas i andevärlden ger flashbacksen en sammanknytande effekt i filmen som kopplar 

samman Chihiros förflutna i människovärlden med nuet i andevärlden.  

Ännu en faktor som förstärker tittarens förtroende för parallellvärldens verklighet är 

kontrasten som bildas till en faktisk drömscen i mitten av filmen.107 I denna dröm upprepas 

tidigare scener ur filmen, klippningen brister i sin kontinuitet, musiken är orolig och de 

groteska bilderna av Chihiros föräldrar som grisar är om möjligt ännu mer förstärkta än i 

föregående scener. Den plötsliga klippningen till Chihiro liggandes i sin futon när hon vaknar 

upp fastställer att den föregående sekvensen var en dröm, vilket gör att övriga scener i filmen 

uppfattas i motsats till denna som verkliga och berättade med en objektiv narration. 

Parallellvärlden i Spirited Away kan därför upplevas som både subjektivt och objektivt 

berättad på samma gång. 

Mise-en-scène 
Det element i Spirited Away som påverkas mest av den animerade formen är filmens mise-en-

scène. Det som filmas i Spirited Away är det som Miyazaki och hans animatörer har skapat 

och tecknat för hand, istället för att använda byggda kulisser, mänskliga skådespelare i 

kostymer och externa ljuskällor som fångas av kameran i en live-actionfilm. I en animerad 

film som Spirited Away finns en större frihet för filmskaparen att skapa miljöer och karaktärer 

som inte begränsas av en ekonomisk budget på samma sätt som en live-actionfilm, vilket gör 

att det endast är fantasin som sätter gränser för hur filmen ska tecknas. Det blir därför lättare 

att skapa en detaljrik fantasivärld med animerad film. 

I Spirited Away är det enligt mig framförallt scenografin som skapar illusionen av 

parallellvärlden där handlingen utspelar sig. Valet av en traditionellt japansk miljö är centralt 

för att skapa känslan av en värld skild från vårt moderna samhälle, en kontrast som kanske 

förstärks extra mycket för en västerländsk tittare som upplever miljön som än mer främmande 

och mystisk. Allt ifrån miljön till skådespeleriet och kostymerna är starkt präglat av japansk 

kultur i filmen. Det offentliga varmbadhuset är ett vanligt fenomen i Japan, liksom maten som 

karaktärerna äter och tågen de åker. Badhuset är som ett samhälle i sig där det råder 

 
106 Se tex. 01:13:15 och 01:24:13. 
107 01:09:50-01:10:28. 
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etablerade ritualer, relationer och sociala interaktioner som titlar och bugningar som är starkt 

förknippade med den japanska artighetskulturen och sociala hierarkin.108 

Badhusets scenografi där majoriteten av filmen utspelar sig är konstruerat av en mix av 

japanska arkitekturstilar, där Miyazaki hämtat idéer bl.a. från det shintoistiska templet Nikko 

Toshogu. Skjutdörrarna och innertakens detaljerade blomstermålningar är baserade på stilen i 

Nijo-slottet i Kyoto (se bild 1).109 Dessa utsökt tecknade miljöer med utstuderat realistiska 

detaljer och stilar gör att verklighetskänslan i parallellvärlden förstärks. 

Bild 1. Exempel på den detaljrika japanska arkitekturen i badhuset (00:32:19). 

Miyazaki har hämtat inspiration från Shintoismen både till arkitekturen i filmen och till de 

andar som lever i parallellvärlden. Majoriteten av andarna är dock inte traditionellt japanska 

gudar utan påhittade av Miyazaki själv, såsom rädiseguden Oshira-sama (se den vita figuren i 

föregående bild) och kycklingandarna Ootori-sama. De maskerade andarna i bild 3 är däremot 

baserade på traditionella dansmasker och karaktären Kaonashis mask i bild 2 är baserad på 

kostymerna i traditionell japansk Noh-teater, medan de grodlika männen är ett vanligt inslag i 

historisk japansk konst.110 Att alla invånare i parallellvärlden kan genomgå metamorfos och 

har flera skepnader, såsom Haku som både är en trollkarl och en drake, Yubaba som är häxa 

och fågel och Kaonashi som tar fysiska egenskaper av andra, är också ett tydligt drag av 

japansk mytologi.111 Det gemensamma i kostymerna som tecknats till parallellvärldens 

 
108 Robinson 2015, s. 386. 
109 Yoji Takeshige i The Art of Miyazaki’s Spirited Away 2008, s. 96. 
110 Robinson 2015, s. 389. 
111 Odell & Le Blanc, s. 116. 
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invånare är en färgsprakande storslagenhet som sätts i kontrast till Chihiro som i sina moderna 

shorts och t-shirt ger ett tydligt intryck av att inte höra hemma i parallellvärlden. Inte förrän 

Chihiro ges en arbetsuniform blir hon accepterad och smälter in som en fullgod medlem i 

badhusets värld. 

   

Bild 2 & 3. Exempel på andarnas kostym; den ansiktslöse Kaonashi (00:57:41) och flera av badhusgästerna 

(01:06:28). 

Färgsättningen i Spirited Away är rik och fyllig med en genuin handmålad känsla som ger 

filmen den unika Studio Ghibli-looken. Det färgtema som följer genom hela filmen är den 

röda färgen, ofta kombinerad med guldliknande detaljer,112 som återigen för mina tankar till 

en traditionellt östasiatisk kultur och arkitektur. Jag tolkar att färgen röd används i Spirited 

Away som kännetecknet för parallellvärlden, då både portalen, bron till badhuset och 

badhusets arkitektur badar i klarröd färg (se bild 4 och 5). Färgen röd har använts symboliskt i 

Japan sedan urminnes tider för att beskydda människor från ondska och ge makt, vilket är 

anledningen till att exempelvis de Shintoistiska träportarna torii är målade i röd färg.113 Den 

röda färgen stärker gudarna och andarnas kraft i japansk folktro, vilket gör den till en ytterst 

passande temafärg i Spirited Aways andevärld. 

  

Bild 4 & 5. Den röda tunneln till parallellvärlden (00:06:35) samt den röda bron och badhuset (00:10:40). 

 
112 Yoji Takeshige i The Art of Miyazaki’s Spirited Away 2008, s. 72. 
113 Amélie Geeraert, ”Traditional Meanings of Colors in Japanese Culture”, (15-06-2020), Kokoro Media, 

https://kokoro-jp.com/culture/298/ (16-02-2021). 

https://kokoro-jp.com/culture/298/
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Den stora detaljrikedomen i animatörernas bakgrunder ger publiken intrycket av att se en 

riktig värld där folk lever sina dagliga liv. Karaktärerna i Spirited Away arbetar, städar, sover 

och äter vilket speglas i de inbodda miljöerna där det ofta syns matrester, kaffepannor, 

sopkvastar och andra spår av vardagen. Ett rum som är särskilt detaljrikt i filmen är häxan 

Yubabas kontor. Här står den europeiska stilen från 1700- till 1900-talet i kontrast till filmens 

övriga japanska miljöer för att förstärka häxans rikedom och kapitalistiska makt att importera 

gods, men också för att betona häxans viktiga roll i berättelsen.114 På kontoret i bild 7 syns 

vaser, guldmynt och smycken i överflöd som ringlar över exotiska böcker, fjäderpennor och 

pappersarbete. Yubabas makt signaleras också tydligt i karaktärens dramatiskt överdrivna 

ansiktsdrag, enorma huvud och kostymen bestående av en viktoriansk klänning kombinerad 

med pråliga smycken som syns i bild 6. Trots häxans överflöd och rikedomar får publiken vid 

ett flertal tillfällen se henne städa upp röran i sitt kontor och i barnkammaren intill, vilket 

skapar en sympati och realism även hos filmens mest skräckinjagande karaktär.115  

   

Bild 6 & 7. Yubaba och Chihiros kostymer (00:38:00) samt rekvisitan i Yubabas stökiga kontor (00:39:22). 

I Spirited Away är skådespeleriet styrt av tecknarnas förmåga att gestalta kroppsspråk, gestik 

och ansiktsuttryck hos karaktärerna. Animatörerna har med stor medvetenhet animerat både 

mjuka och realistiska rörelser till även de mest overkliga varelserna, men också arbetat med 

att förstärka parallellvärldens verklighet genom animationens möjligheter till fantasifulla 

överdrifter, såsom i häxan Yubabas design, Chihiros klumpiga kroppsspråk och hennes hår 

som i hårresande situationer kan i det närmaste skådespela självständigt.116 Tittarna ges så 

mycket visuell information av karaktärernas animation att jag menar att filmen absolut skulle 

fungera att ses utan dialog, likt en stumfilm. Om man observerar Spirited Aways manuskript 

finner man att de flesta repliker är korta eller enbart interjektioner som ”ah!”.117 Detta innebär 

 
114 Robinson 2015, s. 390–391. 
115 Se t.ex. 00:39:47. 
116 Se t.ex. 00:59:22-00:59:50 när Chihiro tar emot betalning från den stinkande sopguden. Även Robinson 2015, 

s. 397 har noterat hårets självständiga skådespel. 
117 Hela Spirited Aways engelska manuskript finns tillgängligt i Miyazaki 2008, s. 193–237. 
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enligt mig att filmen förlitar sig främst på det visuella berättandet framför information i 

dialogen. Röstskådespelarnas insatser är dock inte att förminskas, då det japanska talspråket 

utgör en mycket viktig del i konstruerandet av den kulturellt japanska parallellvärlden. De 

japanska röstskådespelarna bidrar med liv och autenticitet till karaktärerna. 

Ljussättningen i en animerad film hänger starkt ihop med färgsättningen, då ljuset skapas 

av animatörerna med färgerna likt ett konstverk istället för att nyttja yttre ljuskällor. Spirited 

Away har en mycket varierande och livfull ljussättning där animatörerna har arbetat med 

många interna ljuskällor som olika typer av lampor och ljuslyktor, eldar och månsken. 

Genomgående används ett varmt (gärna rött) och mjukt ljus som ger liv åt bilderna och i 

förlängning till parallellvärlden som helhet. I de mörka scenerna skapas ljuseffekten genom 

att tecknarna reducerar de omgivande färgerna till mörkare gråtoner och nyttjar flera lager av 

klargul och klarröd färg för att accentuera ljuspunkterna, se bild 8.118 

          

Bild 8. Exempel på den varma mjuka ljussättningen från interna ljuskällor i filmen (00:13:06). 

Även kontrasten mellan ljus och mörker är ett centralt visuellt motiv i filmen. Ofta skiftar 

filmen mellan ljus och mörker i samma scen, som i scenen när Chihiro möter Haku på bron i 

dagsljuset och mörkret faller dramatiskt på några sekunder, där skuggor hastigt växer och dras 

ut, mörka moln täcker himlen och lampor tänds med en dominoliknande effekt.119 Mörkret 

och natten symboliserar här den fara som är på ingående, liksom mörkret i kombination med 

spöregnet används vid sopgudens inträde till badhuset för att markera en utmaning för 

 
118 Yoji Takeshige i The Art of Miyazaki’s Spirited Away 2008, s. 72. 
119 00:11:25-00:12:08. 
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Chihiro.120 Dagsljuset, sommaren och blommorna används i optimistiska scener som i 

inledningen och avslutningen samt för att inge hopp i publiken när Haku tröstar en gråtande 

Chihiro vid en blombuske i mitten av filmen.121 Ljuset används genomgående i filmen för att 

markera skillnader mellan natt och dag och på så sätt visa att tiden faktiskt går, vilket 

ytterligare förstärker parallellvärldens verklighetskänsla. 

Kameraanvändning 
Kameran i Spirited Away används på ett dynamiskt och varierat sätt som påminner om en 

live-actionfilm. I en animerad film är det ofta svårare att röra kameran genom rummet på ett 

realistiskt sätt, men Miyazaki och Studio Ghibli har bemästrat det animerade mediet så till den 

grad att kamerans rörelser ändå upplevs som fria.122 I de flesta scener i Spirited Away är 

bakgrunden statisk medan karaktärerna rör sig över bilden, vilket är knutet till cel-

animationens process där bakgrunder görs separat och objekt i rörelse adderas ovanpå dessa. 

Miljöerna introduceras ofta ur en hög kameravinkel som använder vertikala vridningar för att 

ge känslan av att titta upp på ett stort objekt som badhuset123, samt horisontella vridningar och 

åkningar för att ge svepande överblickar över t.ex. temaparken.124 

Den största delen av Spirited Away är filmad ur huvudpersonens Chihiros synvinkel.125 

Många scener utgår från en låg kameravinkel som kan representera Chihiros upplevelse av 

parallellvärlden som ett barn, och vid flera tillfällen används point-of-view-shots, som t.ex. i 

bild 9 fångar pappan bakifrån ur en låg kameravinkel från Chihiros håll när hon följer efter 

sina föräldrar genom tunneln.126 Publiken får ofta en känsla av att delaktig i filmen när 

kameran svävar precis ovanför Chihiro som att tittaren står bakom henne. Detta sker 

exempelvis i bild 10 när Chihiro måste ta sig ned för en trappa utan räcke placerad högt upp 

på en husfasad och publiken får uppleva samma känsla av höjdrädsla som Chihiro när 

kameran fångar utsikten från en punkt strax bakom Chihiro. Kameran är här delaktig i 

skapandet av den otillgängliga narrationen där publiken får se och känna allt ur 

huvudpersonens vinkel. 

 
120 00:55:09-00:55:22. 
121 00:47:30-00:50:30. 
122 Robinson 2015, s. 114–115. 
123 Se 00:10:40. 
124 Se t.ex. 00:09:57. 
125 Robinson 2015, s. 398. 
126 00:04:55. 
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Bild 9 & 10. Kameravinklar ur Chihiros point-of-view (00:04:55) eller strax bakom henne (00:20:55). 

Spirited Away är en film där tittaren kan frysa bilden när som helst och få ett komplett 

konstverk som berättar sin egen historia. Bildkompositionen i filmen följer en klassisk 

standard som t.ex. the Golden Section där horisonten placeras vid den lägre tredjedelen av 

bilden,127 ett trick som används genomgående genom tågscenen som t.ex. i bild 11. Kameran 

används också för att skapa dramatiska effekter, såsom att förstärka Chihiros litenhet genom 

att placera henne från en utzoomad kameravinkel längst ned i bild som förstärker kontrasten 

till något stort, såsom till badhusets enorma serveringsfat och Kaonashi i sin mest groteska 

form i bild 12. 

   

Bild 11 & 12. Den symmetriska bildkompositionen i tågscenen (01:40:24) och kamerans förstärkande av 

Chihiros litenhet (1:33:25). 

Filmen nyttjar en rik blandning av hel-, halv- och närbilder för att presentera parallellvärlden 

och dess karaktärer för publiken. Jag har valt att räkna antalen i tre av filmens nyckelscener. I 

scenen där mörkret faller och Chihiro springer skräckslagen genom temaparken är majoriteten 

av bilderna helbilder som introducerar miljöerna Chihiro springer igenom samt halvbilder där 

vi får ta del av Chihiros skrämda kroppsspråk.128 Även i tågscenen129 där Chihiro är påväg till 

Yubabas tvillingsyster Zeniba är majoriteten av bildrutorna i helbild för att skapa ett andrum 

och fånga det vackra vattentäckta landskapet, med undantag för en inzoomning på Chihiros 

 
127 Robinson 2015, s. 129. 
128 00:11:30-00:14:43. 
129 01:37:50-01:41:19. 
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beslutsamma ansiktsuttryck när hon tittar ut genom tågets fönster i färdriktningen.130 I scenen 

där Chihiro skriver på sitt arbetskontrakt på Yubabas kontor används först helbilder för att 

introducera rummet i början av scenen, för att i dialogen växla mellan Chihiro och Yubaba 

fångade i halvbilder, och sedan nyttja en betydande andel närbilder för att betona 

karaktärernas känslouttryck och Yubabas handrörelser på ett sätt som förstärker intensiteten i 

scenen liksom i bild 13.131 

Bild 13. En intensiv närbild av Chihiro och Yubaba (00:38:23). 

Intressant att notera är att filmens centrala händelse där föräldrarna förvandlas till grisar samt 

när de förvandlas tillbaka till människor är utelämnat ur kamerans bild, vilket får effekten att 

scenens tyngd och mystik betonas ytterligare. 

Klippning  
Jag upplever majoriteten av klippningen i Spirited Away som långsam, vilket är ett 

kännetecken för japansk animerad film i allmänhet och Studio Ghiblis filmer i synnerhet. 

Uppskattningsvis klipps filmen genomgående ungefär 10 gånger i minuten, vilket ger 

tagningar som är omkring 6 sekunder i längd. De långa tagningarna ger filmen en 

övergripande stillsam och allvarlig ton. Ett långsammare klipptempo ger tittaren tid att bli en 

medskapare av parallellvärlden och lämpar sig väl i en film som har barnets öppensinnade 

perspektiv i centrum.  

 
130 01:41:06. 
131 00:35:47-00:40:54. 
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Likt filmskaparen Yasujiro Ozu ger den långsamma klippningen också Miyazaki en 

möjlighet att bryta mot 180-gradersregeln, vilket sker vid många tillfällen i filmen. Ett tydligt 

exempel är scenen där Chihiro kämpar med att rena sopguden från föroreningar, som utspelar 

sig i ett enkelt rum i badhuset med fyra skärmväggar och ett badkar som vi dessutom känner 

igen från föregående scener.132 Genom hela scenen klipper Miyazaki till vinklar från höger, 

vänster, framifrån, bakifrån, t.o.m. uppifrån och nedifrån utan att tittaren förlorar 

orienteringen i rummet. Möjligen underlättas också 360-graders klippningen av det animerade 

mediet, där kameravinklarna inte begränsas av uppbyggda kulisser i en studio. De många 

vinklarna hjälper också till att skapa en fängslande och verklig fantasivärld. 

Den rytmiska klippningen varierar dock genom olika scener i filmen. Under 2 minuter av 

tågscenen klipps filmen 18 gånger,133 medan en mer fartfylld scen som när mörkret faller och 

Chihiro springer genom temaparken har en klipphastighet på det dubbla, hela 37 gånger på 2 

minuter.134 I kontrast till de actionfyllda scenerna framstår tågscenen som flera minuters 

andrum och är ett klassiskt exempel på Miyazakis användning av ”ma”. I tågscenen får 

tittaren en paus när Chihiro bara är utan att göra något. Den lugna klippningen samspelar här 

med en kamera som visar fridfulla landskapsbilder som glider förbi tåget på avstånd, ett ljus 

som gradvis övergår från solnedgång till mörker, och ljudbilden som i frånvaron av dialog 

endast innehåller tågets ljud och harmonisk pianomusik.135 Här skapas en djupare dimension i 

filmen, där Chihiros tankfullhet smittar av sig på tittaren som får en chans att reflektera över 

allt de nyss upplevt i filmens parallellvärld. Tågscenen skulle kunna klippas bort ur filmen 

utan att vi förlorar narrativ information, men Miyazaki har själv kallat scenen så viktig för att 

etablera Chihiros nyvunna självständighet och medkänsla att detta är filmens egentliga 

slutscen.136 

I scenen på Yubabas kontor är klippningen intressant nog ungefär lika långsam som i 

tågscenen med 21 klipp på 2 minuter, men scenen upplevs ändå som mer intensiv av 

publiken.137 Här arbetar Miyazaki istället på andra sätt för att skapa intensitet och fart i 

scenen, där de tidigare nämnda närbilderna på häxan och Chihiros skräckslagna ansikte 

fastslår scenens obehagliga ton i kombination med häxans skrämmande röst och ett pampigt 

soundtrack. 

 
132 01:00:29-01:06:06. 
133 Mellan 01:39:09 och 01:41:14. 
134 Mellan 00:11:25 och 00:13:19. 
135 01:37:50-01:41:19. 
136 Robinson 2015, s. 411–413. 
137 Mellan 00:37:40-00:39:43. 
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Om vi undersöker de olika typerna av klippning i filmen finner vi att de flesta bilder är 

grafiskt matchade med varandra, där t.ex. landskapsbilderna i tågscenen är väl 

sammanhängande.138 Det finns också enstaka klipp som förlitar sig på en spatial matchning 

som t.ex. den detaljerade närbilden på Yubabas stökiga kontor139 eller fatet som Chihiros 

pappa i grisform puttar till marken.140 Vid ett fåtal tillfällen sker en kontrastiv klippning, som 

i drömscenen där en grotesk bild på föräldrarna som grisar klipps till Chihiro som vaknar upp 

från sin mardröm.141 Scenerna med flashbacks till Chihiros barndom när hon rider på Haku i 

drakform har ett temporalt kontrastivt klipp,142 medan resten av klippningen är temporalt 

matchad i en naturlig kronologi. Exempelvis finns inga hastiga klipp mellan natt och dag i 

filmen, utan dagarna kommer och går alltid gradvis där solnedgången ges utrymme i filmen 

såsom både i tågscenen och i scenen där mörkret faller över temaparken. Detta menar jag 

bidrar till en stärkt realism då tiden i parallellvärlden påminner om verklighetens tid, även om 

tiden givetvis är nedkortad.  

Jag vill kategorisera den stora majoriteten av klippningen i Spirited Away som en enkel 

kontinuitetsklippning. Klippningen görs smidigt och osynligt på ett sätt som skapar en stark 

visuell logik i filmens parallellvärld. Det är alltså inte klippningen som skapar den irrationella 

och drömlika tonen i filmen, utan snarare det subjektiva berättarperspektivet och oväntade 

händelseförloppet som skildras genom en känslomässigt och visuellt logisk klippning. 

Ljud och musik 
En rik och realistisk ljudbild är centralt i skapandet av parallellvärlden för att stärka 

animationens trovärdighet. I Spirited Away används många detaljerade diegetiska ljud från 

filmens värld tillsammans med icke-diegetisk pålagd filmmusik. Joe Hisaishi och hans team 

har skapat ett av hans mest kända soundtracks i Spirited Away, där klassisk orkestral musik 

blandas med inslag från traditionell japansk folkmusik. Musiken i filmen förmedlar både 

Chihiros känslostämning och blir ett utomstående perspektiv på Spirited Aways parallellvärld, 

där känslorna varierar från spöklikt och kusligt till värmande och hjärtligt.143 Eftersom 

soundtracket är skrivet just för denna film är musiken utmärkt sammanvävd med det visuella 

på ett sätt som nästan gör musiken omärkbar, och ett utmärkt verktyg för att manipulera 

tittarnas egna känslor. Kompositören arbetar oftast med att matcha musikens klangfärg med 

 
138 01:37:50-01:41:19. 
139 00:39:22. 
140 00:12:21. 
141 01:10:12. 
142 Se tex. 1:13:15. 
143 Robinson 2015, s. 375. 
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känslostämningen i bilderna, men vid vissa scener som t.ex. när andarna kliver av båten eller 

badar i badhuset har musiken ”Procession Of The Spirits” en pigg och nyfiken klangfärg i dur 

för att ge publiken ett annat intryck av andarna än de skräckslagna känslor som Chihiro 

upplever.144 Musiken har en så central roll i Spirited Away att jag menar att narrativet skulle 

nå fram till publiken utmärkt i form av en musikvideo med endast de visuella bilderna 

ackompanjerade med musiken. 

En stor del av filmen är tonsatt, men det råder ändå en balans till scener med endast 

diegetiska ljud av tystnad eller fågelkvitter. Det viktigaste diegetiska ljudet i filmen är vinden, 

som är ett återkommande symboliskt motiv i alla Miyazakis filmer. Ljudet av vinden som 

viner används inte bara i flygscener eller i kläder som blåser, utan också för att förmedla att 

något magiskt händer.145 I Spirited Away är det vinden som lockar in familjen genom tunneln 

till parallellvärlden.146 När familjen når ut på andra sidan av tunneln ger vinden dem en hård 

knuff in i parallellvärlden som för att markera att något magiskt har skett.147 I en vanlig 

spelfilm hade det förstärkta vindljudet lätt uppfattats som överdrivet, men tack vare det 

animerade mediet har publiken en större tolerans för vad som uppfattas som realistiska ljud i 

parallellvärlden. 

Musiken i Spirited Away saknar sång, med undantag av några körer i bakgrunden samt 

sångerskan Yumi Kimura som sjunger ”Always With Me” i filmens eftertexter.148 Filmen 

saknar ett tydligt övergripande tema, men låten ”One Summers Day” används för att 

sammanknyta filmens narrativa synvinkel genom att ofta spelas i scener där Chihiro är i 

huvudfokus och kan därför ses som ett ledmotiv. Med en inledande försiktig pianoslinga 

ackompanjerad av mjuka stråkar ger musiken en varm och tröstande känsla, som senare 

övergår till en mer fartfylld och dramatisk komposition med blåsinstrument och dundrande 

trummor. Låten används i filmens öppningsscen,149 när Chihiro tröstas av Haku vid 

blomsterbuskarna,150 när Kamaji hjälper Chihiro genom att ge henne en tågbiljett151 samt i 

filmens slutscen när Chihiro återvänder till sin egen värld,152 vilket gör att återanvändandet av 

både musik och bild skapar en cirkelkomposition mellan filmens början och slut. 

 
144 00:14:14-00:14:35 och 00:31:50-00:33:30. Samtliga låttitlar har hämtats från soundtracket på Spotify. 
145 Robinson 2015, s. 132. 
146 00:03:51. 
147 00:06:43. 
148 02:01:00-02:04:30. 
149 00:00:16-00:03:21. 
150 00:47:30-00:50:30. 
151 01:29:45. 
152 01:58:31-02:01:00. 
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Om vi lyssnar närmare på ljudet och musiken i de tre nyckelscenerna jag valt ut finner vi 

att scenen där mörkret faller och Chihiro springer genom temaparken153 byggs upp av en 

mängd diegetiska ljud för att skapa en närhet mellan parallellvärlden och publiken, såsom 

Chihiros snabba fotsteg och skrik, ljudet av elektriska lampor som tänds, grisarnas grymtande 

och smaskande, piskan som en av andarna använder för att slå grisarna, faten som faller i 

golvet när grisarna äter och det plaskande vattnet i floden som Chihiro springer ned i. Ljudet 

av vind förekommer i scenen när Haku blåser en magisk besvärjelse för att ge Chihiro tid att 

fly.154 Den pålagda musiken ”The Dragon Boy” använder illavarslande stråkar, dramatiska 

trummor och storslagna blåsinstrument i perfekt timing till händelserna på duken för att skapa 

och förstärka den läskiga och panikartade stämningen i scenen. Motivet kan sägas vara 

drakpojken Hakus eget tema, då det sammanknyter mörkerscenen med flera scener såsom när 

Chihiro möter Haku i drakform för första gången i parallellvärlden155 samt när Haku faller 

genom golvluckan i Yubabas kontor.156 

I scenen på Yubabas kontor157 dominerar häxans hesa och skräckinjagande röst och skratt 

den diegetiska ljudbilden, men även ljudet av cigarettröken som häxan blåser ut, de långa 

naglarna som hon pressar i magen och halsen på Chihiro samt det klistriga ljudet när Chihiros 

egna namn slits loss från signaturen på kontraktet är viktiga diegetiska ljud i scenen. Också i 

denna scen används ljudet av vind när Yubabas magi drar Chihiro in genom dörrarna till 

kontoret, när häxan ursinnigt flyger fram till Chihiro med fladdrande kjoltyg och papper som 

blåser iväg samt när häxan städar upp efteråt med hjälp av magi. Här förekommer 

musikstycket ”Yubaba” som används i flera scener med karaktären för att väcka 

associationerna till hennes mäktighet och grymhet med dova pianoslag, en pampig och 

mystisk kör och obehagliga toner från stråkarna. 

I tågscenen används som tidigare nämnt den lugna och harmoniska pianomusiken kallad 

”The Sixth Station” med stråkar i moll som skapar en lite sorgsen och tankfull stämning. I 

frånvaron av dialog framlyfts de diegetiska ljuden när tåget skapar vågor i vattnet på rälsen, 

tåghjulens rytmiska skrammel över rälsen och de klämtande varningsklockorna vid 

tågövergångar som passeras, ljud som får publiken att uppleva att de sitter tillsammans med 

Chihiro på tåget i parallellvärlden.158 

 
153 00:11:20-00:13:19. 
154 00:11:42. 
155 01:12:41. 
156 01:25:09. 
157 00:35:47-00:40:54. 
158 01:37:50-01:41:19. 
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Sammanfattning 
Mitt syfte var att använda fem olika filmanalytiska aspekter för att undersöka hur regissören 

Miyazaki konstruerar parallellvärlden i Spirited Away och hur det animerade filmmediet 

påverkar parallellvärldens utformning. I min analys kommer jag fram till att berättelsen, mise-

en-scène, kameraanvändningen, klippningen, ljudet och musiken samverkar i filmen för att 

skapa en levande och trovärdig japansk animerad parallellvärld.  

Berättelsestrukturen är komplex och bygger snarare på en känslomässig logik än 

rationalitet, men trots att andevärlden är en fantasivärld är problemen och känslorna i filmen 

verkliga och lätta att relatera till. I frånvaro av en ond antagonist som ska bekämpas är det 

istället huvudpersonen Chihiros utvecklande av självständighet och medkänsla som driver 

handlingen framåt i mötet med de runda och levande karaktärerna som befolkar 

parallellvärlden. Narrationen berättas enbart ur Chihiros synvinkel vilket gör den otillgänglig, 

och den har både drag av en drömlik subjektivitet och en realistisk objektiv narration, vilket 

skapar en mystik och inlevelse hos publiken genom Chihiros upplevelser av andevärlden. 

Parallellvärlden kommer till liv genom filmens storslagna och detaljerade mise-en-scène 

som tack vare det animerade mediet kan skapas fritt ur animatörernas fantasi. Inspirationen av 

traditionell japansk kultur i allt från arkitektur, kostym och skådespeleri till de shintoistiskt 

inspirerade andarna är centralt för att skapa illusionen av en värld skild från vår egen. Filmen 

bygger på ett visuellt berättande framför dialog och de detaljerade miljöerna ger publiken ett 

intryck av en värld där karaktärerna lever sina liv på riktigt. Den handmålade animerade 

estetiken bidrar med en vacker färgsättning där den symboliskt viktiga färgen röd agerar 

temafärg tillsammans med en livfull ljussättning med kontraster mellan ljus och mörker. 

Kameran bidrar till att konstruera parallellvärlden ur Chihiros synvinkel genom att 

använda låga vinklar och point-of-view-shots ur huvudpersonens vinkel. Likt en live-

actionfilm används kameran dynamiskt och varierat där helbilder introducerar miljöer och 

närbilder på ansiktsuttryck skapar intensitet i den animerade filmen. Bildkompositionen är 

genomtänkt och klassisk, där varje enskild bildruta kan frysas som ett konstverk med en 

berättelse i sig själv. 

Filmens klippning är generellt långsam likt andra japanska animerade filmer, vilket ger 

tittaren en större möjlighet att bli en medskapare av parallellvärlden. Miyazaki använder den 

lugna klippningen för att skapa ”ma”, ett andrum som ger filmen en djupare dimension i 

kontrast till mer actionfyllda scener. De mjuka övergångarna mellan scenerna med Miyazakis 

närmast osynliga kontinuitetsklippning skapar en visuell logik och realism i parallellvärlden. 
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Slutligen är musiken central för filmens narrativ då den skapar en känslomässig inlevelse i 

parallellvärlden hos publiken. Musiken fungerar som en sammanknytande väv genom filmen 

där olika karaktärer relateras till olika teman. De rika diegetiska ljuden skapar en närhet 

mellan tittaren och parallellvärlden, och de mer överdrivna ljuden som den magiska vinden 

fungerar utmärkt i det animerade filmmediet för att skapa en fängslande parallellvärld. 

Att se på film innebär att resa till berättelsens värld, och i Spirited Away nyttjas filmens 

potential att transportera publiken till en annan värld till fullo. Spirited Away är ett magiskt 

objekt i sig självt, där filmens alla element samverkar för att trollbinda publiken i en värld 

inom vår egen. 
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