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Konventioner 

 

Transkribering 

Japanska ord transkriberas enligt det modifierade Hepburn-systemet till latinska bokstäver i 

kursiv stil. Japanska ord med lång vokal skrivs med en makron, och läses som ett långt o eller 

långt u.  

I exempelmeningarna skrivs japanska meningen först enligt ovanstående beskrivning och 

svensk översättning under den japanska meningen. 

Exempel på hur japanska ord skrivs med lång vokal: 

sōshokukei    ichinichijū 

växtätande    hela dagen 

Namn 

Västerländska namn behandlas enligt västerländsk konvention: Förnamn Efternamn.  

Japanska namn skrivs enigt japansk konvention: Efternamn Förnamn.  

 

Översättningar 

Alla exempelmeningar och citat som är översatta till svenska är översatta av mig om inget 

annat anges. 

 

Lista över japanska personliga pronomen i singular (”jag”) och dess vanligaste 

användning: 

watashi – neutralt, används av både män och kvinnor 

watakushi – formell form av ”watashi”. 

boku – vardaglig form av ”jag”, används främst av unga män 

ore – informell form av ”jag”, används främst av män bland vänner 

washi – ”jag”, används främst av äldre män 

atashi – informell form av ”jag”, används främst av unga kvinnor 

atakushi – formell form av ”atashi”. 

uchi – informellt “jag” används främst av unga kvinnor.  

atai – informellt ”jag” används främst av unga kvinnor. 
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1 Inledning 

I detta kapitel kommer bakgrunden till valet av ämnet samt syftet och frågeställningen i 

undersökningen tas upp. 

 

1.1 Bakgrund 

”Jag” är ett ord som vi använder hela tiden i svenskan och när vi studerar ett nytt språk är det 

bland de första ord vi lär oss. Men när jag började studera japanska märkte jag att detta inte 

var så lätt. Japanskan har fler än ett ”jag”. Till en början trodde jag att det fanns fem olika 

singular första personliga pronomen men ju djupare in i studierna jag kom desto mer insåg jag 

att det inte stämde. Det fanns fler, många fler. Snart insåg jag att dessa personliga 

pronomen ”jag” inte alltid följde skolboksmönstret för hur personliga pronomen ska 

användas. Tvärtom avvek användandet oftare från mallen om hur man ska använda dem. 

Unga män som använder grövre informella ”jag” eller feminina ”jag”, och unga kvinnor som 

använder pronomen som används främst av män, förvirrade mig. När jag såg på film, tv-

serier, läste manga osv tyckte jag att jag började se ett mönster mellan olika karaktärers 

identitet och deras användande av personliga pronomen. Finns det specifika karaktärsdrag 

som associeras just med t.ex. pronomen ore? Detta intresserade mig och jag ville förstå hur 

användande av personliga pronomen kan ge en bild av vem jag är som person. Det blev 

grunden för denna studie. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att se vilka stereotypa bilder som är kopplade till de olika 

pronomina. Vad förmedlar de olika pronomen till lyssnaren? Ger olika pronomen olika 

föreställningar om en person beroende vem som använder dessa? 

Vare sig man väljer att följa den mer traditionella mallen för personliga pronomen eller 

väljer att bryta den så finns det en tanke med det. Män som använder feminina pronomen och 

kvinnor som använder maskulina pronomen har gjort medvetna val när de väljer på vilket sätt 

de refererar till sig själva. En kvinna som refererar till sig själv som boku har gjort ett 

medvetet val när hon väljer att inte referera till sig själv med ett neutralt eller feminint 

pronomen som annars är det mer traditionella valet. Varför väljer vissa män att referera till sig 

själva som boku och andra som ore?  



6 
 

Min frågeställning är därför: Vilken bild förmedlar de olika japanska personliga 

pronomina av en person och vilka stereotypa föreställningar finns det kring dessa? 

 

2 Material och metod 

I detta kapitel kommer avgränsningar, metod och material presenteras. 

 

2.1 Avgränsningar 

Språk och genus är väldigt breda ämnen och det finns mycket som man kan studera om olika 

typer av maskuliniteter och femininiteter och inom det japanska språket när det gäller 

skillnader mellan manligt och feminint språk; t.ex. satsfinala partiklar, andra personliga 

pronomen etc. och jag har därför valt att avgränsa mig till endast första person singular. 

I japanska är det inte alltid nödvändigt att säga ”jag”, då detta låter överflödigt. Det 

händer det att visa karaktärer aldrig säger ”jag” i japanska dubbningar under filmen gång trots 

att de är betydande karaktärer med många repliker. Ett exempel är Legolas, som trots att han 

pratar i Sagan om de två tornen, aldrig säger ”jag”. Istället refererar han till ”oss” eller ”vi” 

eftersom han alltid är i en grupp. Jag har valt att ta med två filmer ur filmserierna ”Harry 

Potter” och ”Sagan om ringen”, i karaktärsuppställningarna i analyskapitlet för att se tydliga 

mönster i användandet av pronomen samt för att få så många olika karaktärer som möjligt.  

De japanska dubbningarna och japanska undertexterna i filmerna stämmer inte alltid 

överens när det gäller karaktärernas pronomen. Jag har dock valt att huvudsakligen 

koncentrera mig på användandet av personliga pronomen i dubbningarna i analyserna men har 

även inkluderat undertexterna i exempelmeningarna. Detta har jag valt att ta med för att 

belysa skillnader om hur karaktärer kan tolkas och hur olika pronomen kan påverka en 

föreställning om en karaktär använder olika pronomen.  

I många fall är karaktärerna i en grupp, och refererar sig då inte som sig själv ”jag”, 

utan som en grupp. T.ex. Merry och Pippin i Sagan om ringen, eller Fred och George i Harry 

Potter som nästan alltid är tillsammans. De refererar till sig själva nästan alltid som ”vi” 

eftersom de alltid är tillsammans. Ofta refererar man till sig själv i en grupp utifrån sitt eget 

perspektiv, t.ex. en ore-användare refererar ofta till sin grupp med pluralformen ”oretachi” 

och en boku-användare refererar till sin grupp utifrån sitt perspektiv som t.ex. ”bokura” 

eller ”bokutachi”.1 Dessa är inte pronomen i singular, men kan antyda vilket singular 

pronomen som personen använder, då de utgår från sig själv när de pratar om sin grupp. Mitt 

                                                           
1 Oretachi, pluralform av ore. Bokura och bokutachi pluralform av boku. Översätts som ”vi” till svenska. 
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fokus ligger på första pronomen singular i analysen men första personliga pronomen plural 

kommer tas upp där jag vill belysa att karaktärsförändringar kan antydas. I 

karaktärsuppställningen syns dessa ”vi” som i en parantes, t.ex. (oretachi). 

Den japanska lingvisten Kinsui Satoshis kända yakuwarigo teori handlar om karaktärers 

rollspråk på japanska.2 Denna teori handlar om språket och drag som kan kopplas till olika 

typer av karaktärer och hur man med språket kan bygga upp en karaktär. Det finns många 

texter och studier som handlar om yakiwarigo. I denna undersökning använder jag mig bland 

annat av Chinamis text om manga-karaktärers språk och Akizukis text om ultramans språk 

som handlar om just rollspråk.3 Detta är en teori som skulle kunna appliceras på denna 

undersökning, men jag har valt att analysera pronomen ur ett genusvetenskapligt perspektiv 

för att diskutera hur olika typer av maskuliniteter och femininiteter kan kopplas till olika 

pronomen och de stereotypa föreställningar som finns bland könsrollerna. 

 

2.2 Material 

Materialet i mina analyser är de japanska dubbningarna av filmerna Sagan om ringen, Sagan 

om de två tornen och Harry Potter och den flammande bägaren, Harry Potter och 

Fenixorden samt de två japanska filmerna Kikis Expressbud (Majo no takkyūbin) och Spirited 

away (Sen to chihiro no kamikakushi).4 Jag avser att analysera användningen av första person 

pronomen i singular. För att få ett brett spektrum med varierande karaktärer har jag valt att 

analysera karaktärerna i filmer inom genren fantasy då karaktärerna ofta har olika bakgrund, 

förmåga, tydliga avsikter och mål, goda mot onda. Jag har valt fyra västerländska filmer och 

två japanska för se om det skiljer sig i användningen av pronomen mellan västerländsk film 

och japanska film och hur karaktärerna blir tolkade i de japanska dubbningarna. Sagan om 

ringen-trilogin har väldigt få kvinnliga karaktärer, därför har jag valt att ta med två filmer från 

Studio ghibli (Spirited away och Kikis expressbud) som är kända för att ha starka kvinnliga 

karaktärer.  

                                                           
2 Kinsui Satoshi (金水 敏). Yakuwarigo (役割語). 
3 Chinami, Kyoko. Honyaku manga ni okeru josei toujou jinbutu no kotobadukai. [Skillnaderna I kvinnliga 

karaktärerna: Språkbruket i översättningar inom manga]”. Nihongo to gender [Det japanska språket och genus]. 

No.7. 2007. http://www.gender.jp/journal/no7/02_chinami.html (Hämtad: 2016-04-10). 

Akizuki, Kotaro. Urutoraman no gengogaku [The language of ULTRAMANS] Shokei Gakuin daigaku kiyō 

No.7 2012 ss. 17-18. 

http://ci.nii.ac.jp/els/110009470148.pdf?id=ART0009942380&type=pdf&lang=en&host=cinii&order_no=&ppv

_type=0&lang_sw=&no=1463918118&cp= (Hämtad: 2016-04-10). 
4 Spirited away är den svenska titeln på filmen. 

http://ci.nii.ac.jp/els/110009470148.pdf?id=ART0009942380&type=pdf&lang=en&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1463918118&cp
http://ci.nii.ac.jp/els/110009470148.pdf?id=ART0009942380&type=pdf&lang=en&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1463918118&cp
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Som sekundärkällor har jag använt mig av Okamoto, Shigeko & Shibamoto Smith, 

Janet S. (red.), bok Japanese Language, Gender, and Ideology i kapitlen om personliga 

pronomen och om det japanska språket.5 I genuskapitlet är Judith Butlers text om hennes 

performativitetsteori och Justin Charlebois texter om maskulinitet och femininitet i Japan det 

huvudsakliga materialet.6 

 

2.3 Metod 

Jag kommer att använda mig av en deskriptiv analytisk metod, där jag analyserar karaktärer i 

film och deras språkanvändning av personliga pronomen för att kunna se om det finns 

kopplingar mellan stereotyper och normbrytande användningar av ”jag”, första person 

singular. Undersökningen kommer att användas som underlag till analyserna för att se om det 

går att definiera några stereotypa föreställningar som är kopplade till japanska pronomen. 

 

3 Teori och begrepp 

Detta kapitel tar upp vilka teorier inom ämnet som finns och vilken teori jag använder mig av. 

Vidare tas olika begrepp inom bland annat genus och japanska pronomen. 

 

3.1 Genus 

Att skilja på vad som är feminint och maskulint är något vi gör mer eller mindre omedvetet, 

när vi ser människor. Maskulinitet och femininitet är något som ständigt förändras. Vad är 

typiskt kvinnligt och manligt?  

”Det är en pojke/flicka” säger läkaren och i den stunden blir vi kategoriserade in i 

samhället och har redan fått en könsroll. Sociologen Raewyn Connell (skrivs även som R.W 

Connell) menar att man identifierar spädbarn efter färg, s.k. blå barn och rosa barn, färger som 

är starkt förknippade med könsskillnader och könsroller. Det skiljer sig i vad dessa barn 

förväntas leva upp till. Blå barn antas vara tuffare, starkare och livligare, rosa barn antas vara 

passiva, söta och skötsamma. Dessa barn växer upp och går skilda vägar, rosa barn får smink, 

                                                           
5 Okamoto, Shigeko & Shibamoto Smith, Janet S. (red.), Japanese language, gender, and ideology: cultural 

models and real people. New York: Oxford University Press, 2004. 
6 Butler, Judith. Preformative Acts and Gender Constitutions: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory. 

Theatre Journal, Vol. 40, No. 4 (Dec.1988): 519-531.  

Charlebois, Justin, Gender and the Construction of Hegemonic and Oppositional Femininities [Elektronisk 

resurs], Lexington Books, 2011. 

Charlebois, Justin, Herbivore masculinity as an oppositional form of masculinity. CULTURE, SOCIETY & 

MASCULINITIES, VOLUME 5 ISSUE 1, SPRING (2013): 89–104. 
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dockor och lär sig att vårda sitt utseende och vara artiga medan blå barn får vattenpistoler och 

byggklossar. Före detta rosa barn lär sig att laga mat, förstå relationer och göra som de blir 

tillsagda. Före detta blå barn lär sig att t.ex. konkurrera på arbetsmarknaden och försörja sig.7 

Det finns självklart fysiska skillnader mellan könen, men det är inte det biologiska 

könet som definierar om man är maskulin eller feminin även om det är det som vanligtvis 

influerar beteendemönstret. Det finns förväntningar på hur en man och kvinna ska uppträda 

och handla. Män och kvinnor förväntas leva upp till respektive könsroll baserat på samhällets 

införstådda kriterier för vad som anses maskulint och feminint i frågan om t.ex. utseende, 

kroppsbyggnad, röstläge, kläder och beteende.8 Cornells definition av termen ”genus” är att 

den vanligtvis syftar på den kulturella skillnaden mellan män och kvinnor.9  

Att kvinnor är omvårdande, känslosamma, intuitiva, lättpåverkade, medan män är 

rationella, envisa, aggressiva, analytiska och tystlåtna var tankar om kvinnor och mäns 

egenskaper under 1800-talet. Trots att lång tid har passerat är dessa tankar och tron på 

egenskapernas dikotomi och genusidentiteter stark än i dag.10  

Judith Butlers performativitetsteori bygger på att man själv skapar sitt genus genom 

repetativa handlingsmönster, hur man yttrar sig och hur man agerar sitt genus. Den fokuserar 

på idéer om identitet och de sociala normerna.11 Butlers teori handlar om genusidentiteter, om 

hur man agerar sitt genus genom ”a stylized repetition of acts”.12 När en man eller kvinna 

bryter normen för hur en man eller kvinna förväntas uppträda, ifrågasätts vad som är typiskt 

kvinnligt och manligt och de tankar om vad som anses vara de absoluta sanningarna om genus 

och kön. 

 

3.1.2 Språk och genus 

I japanskan skiljer sig maskulint och feminint språk åt. Detta kan bl.a ses i användandet av 

satsfinala partiklar, verbböjningar och första och andra personliga pronomen. Kvinnors språk 

i japanska, onna no kotoba, beskrivs som mjukare, artigare och empatisk.13 

                                                           
7 Connell, Raewyn, Om genus, 2., utvidgade och omarb. uppl., Daidalos, Göteborg, 2009. s. 129. 
8 Charlebois, 2011. s. 9. 
9 Connell 2009. s. 23. 
10 Ibid. s. 86. 
11 Butler ss. 520-524.  
12 Ibid. ss. 519-520.  

13 Onna no kotoba (女のことば). Bokstavligen “Kvinnors ord”. Syftar på ett typiskt feminint språkmönster. 

Okamoto, Shigeko. “Tasteless” Japanese less “feminine” speech among young Japanese women. (1995): s. 298. 

http://web.stanford.edu/~eckert/PDF/okamoto1995.pdf (hämtad 2016-02-22) 

http://web.stanford.edu/~eckert/PDF/okamoto1995.pdf
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Chinamis studie av manga-karaktärers språkanvändande visar att kvinnliga karaktärer 

som anses ”attraktiva” använder ett mer betonat feminint språk, onna no kotoba, speciellt i 

manga riktat mot manliga målgrupper.14 Karaktärer som följer ett mer feminint språkmönster 

utrycker ungdomlighet, god uppfostran och kvinnlighet. Däremot hävdar hon att bestämda 

och viljestarka kvinnliga karaktärer inte alltid följer det typiska feminina språkmönstret, dessa 

karaktärer tenderar att använda mer maskulina uttryck och språkmönster.15 

Stereotyper skapas och influeras av samhällets förväntan. Furukawa Hiroko menar att 

när man upprepar dessa språkmönster för hur en kvinna talar i japanska översättningar, så 

bidrar det till att bygga upp den stereotypa bilden och säger till samhället att ”så här borde 

kvinnor tala”. Vidare påpekar hon att man i Japan är van vid stereotypt feminint språk i 

skönlitteratur och översättningar men att man inte tillräckligt mycket har tagit upp 

diskussioner om kvinnors egen syn på hur kvinnor influensernas av karaktärers feminint 

stereotypa talmönster.16 

 

3.2 Maskulinitet och femininitet 

Begrepp och olika typer av maskuliniteter och femininteter tas upp i detta kapitel.  

 

 

3.2.1 Hegemonisk maskulinitet och traditionell femininitet 

Samlevnad mellan ”saraīman” och hemmafru är förebilderna för Japans typiska 

hegemonistiska maskulinitet och den betonade femininiteten.17 

Begreppet hegemoni kommer från grekiskan och betyder ledarskap.18 Hegemonisk 

maskulinitet syftar på män som upprätthåller en dominerande position samhället vilket är vad 

som ofta ses som normen eller som det maskulina idealet i samhället.19 Ett typiskt 

kännetecken för den hegemoniska maskuliniteten är det ”framgångsrika hävdandet av 

                                                           
14 Onna no kotoba (女のことば). “Kvinnors ord”. Detta innefattar bl.a. Feminina satsfinala partiklar, personliga 

pronomen och ett korrekt och formellt språk.   
15 Chinami, http://www.gender.jp/journal/no7/02_chinami.html (Hämtad: 2016-04-10) 
16 Furukawa, Hiroko. ”Bridget Jones’s femininity constructed by language: A comparison between the Japanese 

translation of Bridget Jones’s Diary, and the Japanese subtitles of the film.” Online Proceedings of the Annual 

Conference of the Poetics and Linguistics Association (PALA). 2009. ss. 14-15. (Hämtad: 2016-04-10). 
17 Sararīman (サラリーマン) från engelskans “salaryman”, är en högavlönad man som typiskt arbetar på 

kontor.  

Charlebois 2013. s. 91. 
18 Nationalencyklopedin, hegemoni. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hegemoni (hämtad 2016-

04-09) 
19 Connell, R. W. Maskuliniteter. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB, 1996. s. 101. 
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auktoritet”.20 Kvinnor och andra typer av maskuliniteter är underordnade till de hegemoniska 

männen som också ofta är i höga positioner vad gäller jobb.21 Även om hegemonisk 

maskulinitet ofta förknippas med arbetspositioner på kontor eller inom politik, så kan det 

också vara t.ex. karaktärer i film, eller elitidrottare som utstrålar den typen av maskulinitet.22 

Sararīman, är vad japanska män förväntas bli, efter att ha gått ut universitet. Där efter 

förväntas de direkt efter sin utbildning få en livstidsanställning på ett företag. Detta är vad 

som ses som normen i samhället. De förväntas att bära upp samhället och vara den i familjen 

som är inkomsttagande, medan hemmafrun sköter hem, barn och hushåll.23  

Begreppet sengyō shufu översätts som hemmafru på japanska. Sengyō shufu beskriver 

en typ av betonad femininitet och är den femininitet som anses som den traditionella.24 

Uppgifterna för en sengyō shufu är att sköta hushållet och dess budget, ta hand om barn och 

hjälpa med läxorna men också att ta hand om äldre släktingar. När en kvinna gifter sig är det 

inte ovanligt att hon slutar arbeta helt för att fokusera på rollen som hemmafru. I vissa fall tar 

hon ett deltidsarbete. Som ”professionell” hemmafru har hon ingen egen inkomst vilket 

betyder att hon är helt beroende av sin man och hans inkomster.25  

 

3.2.2 Begreppen sōshokukei och nikushokukei 

Begreppet sōshokukei danshi betyder ”växtätande män”, men Charlebois anser att ”växtätande 

manlighet” är ett mer korrekt begrepp då det representerar en motsatt maskulinitet i Japan.26 

Ordet ”växtätande” är taget från djurrikets ”växtätande djur”. Växtätande män syftar på män 

med ”mjukare maskulinitet” som värderar sin självständighet och frihet.  

Det var mellan år 2008 och 2009 som Fukasawa Makis begrepp sōshokukei danshi blev 

en trend i Japan då uttrycket användes flitigt inom nyheter, tv och annan media.27  

Anledningen till dess popularitet och uppmärksamhet var att det beskrev det ökande 

antal män i samhället som tycktes ha tappat sin ”manlighet” eller som blivit mer ”feminina”, 

och inte representerade den typiska maskuliniteten i Japan.28 

                                                           
20 Ibid. s. 101. 
21 Ibid. ss. 101-102. 
22 Ibid. s. 101. 
23 Charlebois 2011. s. 91. 
24  Sengyō shufu (専業主婦). Heltidshemmafru. 
25 Ibid. s. 92. 
26 Charlebois 2013. s. 89. 
27 Sōshokukei danshi (草食系男子) Växtätande män, alt. växtätande maskulinitet 
28 Morioka, Masahiro. A Phenomenological Study of “Herbivore Men”. The Review of Life Studies vol.4 

(September 2013) s. 1. 
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Trots att sōshokukei danshi värderar sin självständighet hävdar Morioka och Charlebois 

i sina texter att sōshokukei antingen är passiva eller ointresserade av en romantisk relation.29 

Morioka menar att växtätande män respekterar och har ett mjukare sätt att lära känna en 

potentiell partner.30 

Karaktäristiska drag för sōshokukei är enligt Morioka att de har en vänligare karaktär 

och är empatiska, inte känner press att uppträda ”manligt” och ser kvinnor som jämlika. 

Sōshokukei-karaktärsdrag är i motsats till nikushokukei ”köttätande”, som används för att 

beskriva någon som har ett mer aggressivt beteende gentemot det motsatta könet.31 

Charlebois menar att Japan har en lång historia av att idolisera den mer ’mjuka 

maskuliniteten’, något som bl.a. kan ses inom kabukiteater med cross-dressing, pop-idoler 

och grupper som Arashi, och bishōnen-karaktärer i manga och anime.32  

Tvärt emot den hegemoniska mannen (kapitel.3.2.1) så är sōshokukei professionellt 

oambitösa. Den stereotypa bilden av dessa växtätande män enligt Morioka är att de är 

modemedvetna män som färgar håret ljusbrunt, har piercings och bär designringar.33 

 

3.3 Personliga pronomen 

Exempel på första person singular pronomen i svenskan och engelskan är ”jag” och ”I”. I det 

japanska språket, till skillnad från många västerländska språk som svenska och engelska, 

finns det fler första personliga pronomen. Dessa många olika nyanser av ”jag”, är 

kategoriserade enligt artighetsgrad, samt om de tillhör manligt språk eller kvinnligt språk, 

med undantag för watashi och watakushi som är neutrala. (se 3.3.2 uppställning)  

Flera tidigare studier visar att användningen av första och andra person pronomen 

singular är det som skiljer sig mest genusmässigt i det japanska språket.34 Pronomen boku och 

ore används i det närmaste exklusivt av män, och för kvinnor är det atakushi och atashi 

(standardjapanska) och atai och uchi (icke-standard).35 

                                                           
29 Charlebois. s. 89. Morioka ss. 7-10. 
30 Morioka ss. 7-10. 
31 Nikushokukei (肉食系) köttätande.  
32 Bishōnen (美少年) vacker ungdom, syftar oftast på unga män med androgynt utseende.  

Charlebois 2013. s. 94. 
33 Morioka s. 1. 
34 Abe, Hideko. Lesbian Bar Talk in Shinjuku, Tokyo. Japanese language, gender, and ideology: cultural models 

and real people, Okamoto, Shigeko & Shibamoto Smith, Janet S. (red.), s. 212. Oxford University Press, New 

York, 2004.  
35 Abe s. 212. 
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Då japanskan har flera olika personliga pronomen, inte bara ”jag”, betraktas japanskans 

första och andra personliga pronomen inte som ”rena” pronomen, så som i svenskan. 

Japanska pronomen kan snarare betraktas som ett substantiv, i den meningen att de kan 

modifieras av ett adjektiv eller en bisats.36  

Samtliga exempelmeningar är tagna ur läroboken A dictionary of basic Japanese 

grammar.37 

Isogashii watashi wa terebi mo mirarenai. 

Bokstavligen. Upptagna-jag kan inte ens se på tv. 

(Jag kan inte ens se på tv eftersom jag är så upptagen) 

 

Ongaku ga sukina watashi wa ichinichijū ongaku o kiite iru. 

Bokstavligen. Musik-gillande-jag lyssnar på musik hela dagen.  

(Eftersom jag gillar musik, lyssnar jag hela dagen.) 

 

Samma japanska pronomen kan även upprepas i samma mening. 

 

Watashi wa watashi no heya de watashi no tomodachi to hanshite ita. 

Bokstavligen. Jag pratade, med jag-kompis i jag-rum. 

(Jag pratade med min kompis i mitt rum.) 

 

Den ovanstående meningen kan dock ses som onaturlig då man verkligen betonar ”jag” 

och ”mitt” i meningen.  Detta är något som vanligtvis undviks, om man inte vill betona eller 

förtydliga att det var jag som pratade, mitt rum och min kompis. Detta framgår vanligtvis av 

kontexten. Man undviker att använda ordet ”jag” så länge inte det är viktigt att betona ”jag” i 

en mening.38 

Man bör tänka på vem som är talaren och vem som är lyssnaren. Beroende på 

situationen kan man växla mellan dessa olika ”jag”. Man kan t.ex. visa respekt och ödmjukhet 

mot en kollega på en arbetsplats genom att använda pronomen watashi eller watakushi, eller, 

om man är bland vänner och familj, använda en mer vardaglig form av pronomen så som 

boku eller atashi som låter mer avslappnat. Situationerna avgör vilket pronomen som är mest 

passande och det är vanligt att man växlar mellan olika pronomen i olika sällskap som man 

umgås i.39  

                                                           
36 Makino, Seiichi & Tsutsui, Michio, A dictionary of basic Japanese grammar: Nihon-go kihon bunpō jiten, 

The Japan Times, Tokyo, 1986. s. 29. 
37 Ibid. s. 29. 
38 Ibid s. 30. 
39 Kurokawa, Shozo. Japanese terms of address: Some usages of the first and second person pronouns. Journal of 

Japanese Linguistics, vol.1, no.2. (1972). s. 228.  
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3.3.1 Historik och normbrytande 

Enligt beskrivningen i Kore kara no keigo från 1952, publicerad av Kokuritsu kenkyū [det 

statliga forskningsinstitutet för det japanska språket], beskrivs användningen av personliga 

pronomen på följande vis.40 

”Josei no hatsuon de wa ’atakushi’ ’atashi’ to iu katachi mo mitomerareru ga, gensoku toshite 

wa, danjo o tsūjite ’watashi' ’watakushi' o hyōjun no katachi to suru.” 

”’Boku’ wa danshi gakusei no yōgo dearu ga, shakaijin to tareba, aratamete ’watashi’ o tsukau 

yō ni, kyōikujō, chūi o suru koto.” 

“Kvinnor kan uttala formen som ”atakushi” och ”atashi”, men som regel bör 

standardformen ”watakushi” och ”watashi” följas av både män och kvinnor. ” 

“Boku är en term för manliga studenter, men inom ramarna för deras skolutbildning bör 

de uppmuntras att som vuxna i samhället använda ”watashi”.”41 

De pronomen som anses tillhöra standardjapanska visas i avsnitt 3.3.2 sida 15. Många år har 

passerat sedan dessa riktlinjer skrevs och i dag följs inte dessa lika ofta. I en studie på äldre 

jordbrukarkvinnor på landsbygden om deras språkbruk, använde samtliga kvinnor i studien 

det manliga pronomenet ore.42 I en annan studie om ungdomars användande av första 

personliga pronomen i en gymnasieklass var det vanligast bland de manliga studenterna att 

använda ore (en person refererade till och med sig själv som ore-sama).43 Endast tre av de 

manliga studenterna undvek att använda ore. En person använde boku, en annan använde 

washi och den tredje personen använde det feminina atashi. Samma studie visade att 

kvinnliga studenter använde både maskulina pronomen och feminina pronomen.44 (Uchi 

räknas ofta till feminina pronomen, men många av de kvinnliga studenterna i studien som 

använde detta pronomen förklarade att uchi inte känns lika feminint som atashi, men att det 

ändå inte är lika formellt som watashi.) Studien visar också att det tycks finnas en hierarki i 

användningen av pronomen. De studenterna som använder ore var de som styrde och tog för 

                                                           
40 Kore kara no keigo: jibun och sasu kotoba. Kokuritsu Kokugo Kenkyuujo (1952) (hämtad 2016-03-

20)http://kokugo.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/joho/kakuki/01/tosin06/02.html  
41 『女性の発音では「あたくし」「あたし」という形も認められるが，原則としては，男女を通じて

「わたし」「わたくし」を標準の形とする。』『「ぼく」は男子学生の用語であるが，杜会人とたれ

ば，あらためて「わたし」を使うように，教育上，注意をすること。』 
42 Sunaoshi, Yukako. Farm Women’s Professional Discourse in Ibaraki. Japanese language, gender, and 

ideology: cultural models and real people, Okamoto, Shigeko & Shibamoto Smith, Janet S. (red.), 187-204. 

Oxford University Press, New York, 2004. ss. 193-194. 
43 sama (様). Suffix som används för främst för att respektfullt adressera någon. T.ex. kami-sama (Gud), tanaka-

sama (Herr Tanaka).  
44 Miyazaki, Ayumi. Japanese Junior High School Girls’ and Boys’ First-person Pronoun Use and Their Social 

World. Japanese language, gender, and ideology: cultural models and real people, Okamoto, Shigeko & 

Shibamoto Smith, Janet S. (red.), 256- 274. Oxford University Press, New York, 2004. ss. 260-261. 

http://kokugo.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/joho/kakuki/01/tosin06/02.html
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sig mer i klassen, medan användare av boku, washi och atashi var underordnade inte stack ut 

lika mycket och ofta höll sig utanför ore-gängen. De manliga ore-användarna ansågs av andra 

vara atletiska, populära, coola, högljudda och starka.45 I samtliga studier har användare av 

pronomen ore grövre språk, manligare språkmönster, och bland ungdomarna även vulgärare 

samtalsämnen.46 

Owada Tomifumis studie av personliga pronomens användande visar att det kan finnas 

kopplingar till associationer av pronomen och ens egen barndom. Barn imiterar eller lär sig av 

sina föräldrar vilket pronomen som är artigt att använda. Studien tycks peka på att beroende 

på vilket pronomen man använde som barn byter man till ett visst annat pronomen senare i 

livet. När man mognar i tonåren och blir mer medveten om sitt genus, väljer många att gå 

över till ett nytt pronomen, då det man tidigare använt är starkt kopplat till barndomen. Ett 

exempel på detta är pojkar som använt boku som barn, men som sedan när de kommer in i 

tonåren väljer att gå över till ore, som ofta associeras med ungdomlighet, manlighet och 

tuffhet. Denna övergång uttrycker tydligare att man har lämnat barndomen och vuxit upp.47 

Owadas studie visar också att en del deltagare i studien tycker att ”boku har en vänligare 

framtoning än ore”.48 Det är inte ovanligt att dessa före detta boku-användare sedan går över 

till ett annat pronomen eller tillbaka till boku senare i vuxen ålder.49 Även om man växlar 

mellan pronomen, i offentligt bruk (arbete, skola) och privatbruk (familj, vänner), så visar 

studien att man byter pronomen i olika perioder i livet. Man väljer under dessa olika perioder 

huvudsakligen ett eller växlar mellan två pronomen när man refererar till sig själv.50 

Akizuki Kotaru skriver i sin studie av språkbruket i Ultraman, att Ultraman är en 

karaktär som hänvisar till sig själv som watashi.51 Akizuki menar att det troligen beror på att 

Ultraman inte ses som en jordbo av människorna på jorden. Han kommer från ett annat land 

ljusår från jorden, från Landet av ljus och har superkrafter.52 Han betraktas därför mer som en 

                                                           
45 Ibid. s. 263. 
46 Ibid. ss. 262-263. 
47 Owada, Tomofumi. The aspects of usage of first person pronouns and these functional meanings in young 

people. Kansai University of Social Welfare. No. 13. 2010-2. s.82 

https://kusw.repo.nii.ac.jp/index.php?active_action=repository_view_main_item_detail&page_id=24&block_id=

42&item_id=47&item_no=1 (Hämtad 2016-02-19) 
48 「ボク」に対するイメージは，「オレよりも優しい」. Owada s. 83. 

 49 Ibid. s. 83. 
50  Ibid. ss. 77-86.  
51 Ultraman (ウルトラマン). Japansk TV-show från 1966. Handlingen kretsar runt superhjälten Ultraman, som 

kommit till jorden från rymden och bekämpar monster på jorden. Serien har kult status i Japan och än idag är 

serien populär med många olika spin-off shower som ”Kamen rider”.  
Akizuki ss. 21-22.  
52 Landet av ljus (光の国) hikari no kuni 

https://kusw.repo.nii.ac.jp/index.php?active_action=repository_view_main_item_detail&page_id=24&block_id=42&item_id=47&item_no=1
https://kusw.repo.nii.ac.jp/index.php?active_action=repository_view_main_item_detail&page_id=24&block_id=42&item_id=47&item_no=1
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gud än som en människa av jordborna. Då han har en mer gudalik framtoning är inte ore eller 

boku något passande pronomen för honom. Han använder då watashi som ger en mer ödmjuk 

bild av honom.53 

 

3.3.2 Uppställning över japanska standardpronomen 

Denna uppställning är från Miyazaki Ayumis studie av användningen av japanska personliga 

pronomen bland gymnasielever. Hon baserar denna uppställning av personliga pronomen singular på 

lingvisten Ide Sachikos texter om personliga pronomen i Japan och dess användning. Uppställningen 

är genusuppdelad och visar de mest formella pronomen högst upp och de mest informella/vulgära 

pronomen längst ner.54 

 Manligt tal Kvinnligt tal 

Formellt watakushi 

watashi 

watakushi 

atakushi 

 

Vardagligt  

boku 

watashi 

atashi 

 

Nedvärderande/vulgärt ore X  

    

 

3.3.3 Bokukko och ore onna 

Bokukko och ore onna syftar på en kvinna som refererar till sig själv med ett manligt 

pronomen.55 Det är kvinnliga karaktärer i manga och anime som ofta har lite mer manliga 

attribut och är ”pojkflicka”-karaktärer. Dock har användandet av manliga pronomen bland 

kvinnor ökat i verkliga livet främst bland ungdomar, något som även Akizuki påpekar i sin 

studie.56 Vidare tydliggör Akizuki att kvinnliga universitetsstudenter som refererar till sig 

själva som boku, väljer att använda ett manligt pronomen för att de inte vill förmedla den bild 

som watashi eller atashi förmedlar.57 

                                                           
53 Ibid. ss. 21-22. (Hämtad: 2016-04-10). 
54 Miyazaki s. 257. 
55 Bokukko (ボクっ娘), boku-flicka; ore onna (俺女), ore-kvinna alt. ore ko (オレっ娘). Ore-flicka. 
56 R25 (22 October 2008) Jibun no koto wo ‘boku’ ‘ore’ to yobu ‘bokukko’ ‘ore-onna’ no sesshikata manyuaru. 

http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/wxr_detail/?id=20080822-90004782-r25 . (Hämtad: 2016-03-26) 
Miyazaki. ss. 256- 274. 
57 Akizuki, ss. 17-18.  

http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/wxr_detail/?id=20080822-90004782-r25
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Skillnaden mellan dessa två är att en bokukko använder sig av pronomen boku medan en 

ore onna refererar till sig själv med det mer arroganta ore (se avsnitt 3.3.2).58 

Psykologen Tomida Takashi säger i en intervju till webbtidningen R25 att han tror att 

det finns tre anledningar till varför en kvinna väljer att referera till sig själv med ett manligt 

pronomen. En av dessa anledningar är att män är de som dominerar och en kvinna som 

använder boku tar då efter det dominanta mönstret. Den andra anledningen till användandet av 

manliga pronomen är generellt kvinnor som inte vill identifiera sig själva med den typiska 

kvinnan. Det finns de kvinnor som redan sedan barndomen har refererat till sig själva som 

boku och fortsätter med det i vuxen ålder, vilket i dessa fall låter henne vara kvar i 

barndomen, och inte växa upp för att möta förväntningarna att vara den typiska kvinnan (se 

traditionell femininitet kapitel 3.2.1). Den tredje anledningen är att kvinnor och ungdomar är 

influerade av beteende och språkbruk hos karaktärer i anime och manga. Kortfattat beskrivs 

skillnaden mellan dessa som att en ore onna ”vill bli en man” och en bokukko ”vill inte 

vara/bli en kvinna”.59  

Abe Hideko har i sin studie intervjuat homosexuella kvinnor om deras användning av 

manliga pronomen i Japan.60 I en intervju med en kvinna som jobbade på ett mansdominerat 

dataföretag berättade kvinnan i intervjun att hon brukade använda pronomen boku på 

arbetsplatsen. Hon menar att boku gav henne en ”falsk makt” när hon talade till sin manliga 

chef eller till sina manliga kollegor. Vidare förklarar hon att atashi inte gör henne stark, men 

boku ger henne mer makt bland männen.61 

 

4 Analys 

I detta kapitel analyseras utvalda karaktärer från filmerna. Dessa utvalda karaktärer har jag 

valt efter vilket pronomen som de använder. Detta för att få olika karaktärer som representerar 

dessa pronomen och se tydligare återkommande mönster och karaktärsdrag senare inom dessa 

pronomen grupper. 

Först introduceras filmerna sedan ställs karaktärerna samt vilket pronomen de använder 

när de refererar till sig själva upp. Om karaktärerna växlar mellan olika pronomen i olika 

sammanhang markeras det. Om karaktären använder första person pronomen plural, ses dessa 

pronomen i en parantes. Karaktärsuppställningarna är endast baserade på de japanska 

                                                           
58 R25 (22 October 2008) (hämtad: 2016-03-26) 
59 Ibid.(hämtad: 2016-03-26) 
60 Abe. ss. 205-221. 
61 Abe. s. 215. 
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dubbningarna av filmerna. Ett ”X” i pronomenkolumnen i karaktärsuppställningarna betyder 

att den karaktären inte använder något pronomen under filmen. Vidare analyseras de utvalda 

karaktärers ursprung/bakgrund, personlighet, position/yrke/status, mål/strävan, eventuella 

förmågor, deras språk och utseende.  

Exempel på repliker från filmerna ställs upp. Om pronomen förkommer i dessa 

exempelmeningar markeras de japanska pronomen i fetstil. Efter analysen diskuteras 

karaktärernas användande av pronomen och gemensamma drag som användare av olika 

pronomen kan ha. 

 

4.1 Sagan om ringen och Sagan om de två tornen 

Sagan om ringen-trilogin utspelar sig i den fiktiva världen Middle Earth. Huvudkonflikten i 

trilogin är att ett krig bryter ut i välden. För att stoppa detta krig måste härskarringen förstöras 

i domedagsberget i Mordor. Sällskapet ”The fellowship of the ring” grundas med syftet att 

hjälpa ringbäraren Frodo att ta sig till berget för att förstöra ringen. Efter olika händelser 

splittras sällskapet och Frodo och Frodos följeslagare Sam reser ensamma mot berget med 

Gollum som vägvisare. Under tiden försöker resten av brödraskapet att ena olika städer och 

rusta för krig.  

Sagan om ringen-trilogin är baserad på J. R.R. Tolkiens böcker med samma namn. 

Sagan om ringens filmmanus är skrivet av Fran Walsh, Philippa Boyens och Peter Jackson. 

Sagan om de två tornens filmmanus är skrivet av Fran Walsh, Phlippa Boyens, Stephen 

Sinclair och Peter Jackson. Samtliga filmer är regisserade av Peter Jackson. Det amerikanska 

filmbolaget New Line Cinema producerade Sagan om ringen år 2001 och Sagan om de två 

tornen år 2002.  

Den japanska dubbningen för Sagan om ringen-trilogin är översatt av Hirada 

Katsuhige.62 Andra västerländska filmer och serier som han har översatt till japanska är, Star 

Wars, episod 1-3 och Arkiv-X.63 De japanska undertexterna i Sagan om ringen och Sagan om 

de två tornen är översatta av Toda Natsuko.64 

  

                                                           
62 Hirada Katsuhige (平田勝茂). Japanska namn kan ha flera uttal. Då jag har sökt men inte hittat namnet 

utskrivet i kana skriver jag den stavning som är vanligast för dessa kanji. 
63 Hirada Katsuhige. Eizō tekuno akademia. http://www.vta.tfc.co.jp/instructor/2012/05/post-46.html 

(hämtad: 2016-05-08) 
64 Toda Natsuko (戸田奈津子) 

http://www.vta.tfc.co.jp/instructor/2012/05/post-46.html
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4.1.1Karaktärsuppställning för Sagan om Ringen/Sagan om de två tornen 

 

4.1.2 Karaktärer: Bakgrund, utseende och karaktärsdrag 

Frodo (boku-användare) Frodo är en ung hobbit och släkting till Bilbo. Hobbitar är ett 

folkslag som även är känt som ”halvlingar” pga. av sin storlek (hälften så stor som en 

människa). De är ett fredligt folk som bor i fridsamma byar där alla känner alla och de inte 

lämnar inte ofta sina byar. Frodo är en ung hobbit och släkting till Bilbo. Sedan sin barndom 

har han lyssnat på Bilbos berättelser om världen utanför Shire. Frodo är som alla andra 

hobbitar kort i växten, storfotad och har spetsiga öron. Han har kort, tjockt svart lockigt hår 

Karaktär:    Pronomen som används i 

filmer: 

 

   Sysselsättning: Sagan om 

ringen 

Sagan om de 

två tornen 

Bilbo ♂ Hobbit Vandrare watashi X 

Frodo ♂ Hobbit Ringbärare boku boku 

Sam ♂ Hobbit Följeslagare ore ore, (oretachi) 

Gandalf ♂ Trollkarl Trollkarl washi washi 

Aragon ♂ Människa Krigare/kung watashi watashi 

Legolas ♂ Alv Krigare watashi X 

Gimli ♂ Dvärg Krigare ore ore 

Gollum/Smeagol ♂ Gammal Hobbit Enstöring X washira, ore, 

Smeagol 

Arwen ♀ Alv Lady watashi watashi 

Éowyn ♀ Människa Sköldsmö X watashi 

Faramir ♂ Människa Krigare X watashi 

Boromir ♂ Människa Krigare ore X 

Merry ♂ Hobbit Följeslagare/krigare  ore ore, (oretachi) 

Pippin ♂ Hobbit Följeslagare/krigare boku X (bokura) 

Treebeard ♂ Ent Skogsbeskyddare X washi 

Grima ♂ Människa Kungens högra 

hand 

X watakushi 

Saruman ♂ Trollkarl Trollkarl watashi, washi X 
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och bär en grå/grön mantel över en vit skjorta och en brun väst och trekvartslånga bruna 

byxor. Runt sin hals bär han härskarringen i en kedja. Han är även beväpnad med ett magiskt 

alvsvärd. Frodo är godhjärtad; han känner medlidande för Gollum och vill hjälpa honom.   

  Gandalf (washi-avändare) är en lång gammal man med långt skägg och god vän till 

Bilbo och Frodo. Han bär en grå spetsig hatt, en brun grenliknade vandringskäpp/trollstav och 

grå utstyrsel i trilogins början men efter att dött i Sagan om ringen återföds han som ”Gandalf 

the White” i Sagan om de två tornen och bär då vita kläder och en vit trollstav/vandringskäpp. 

Gandalf är en god trollkarl som är känd över Middle Earth. Han har många vänner omkring 

sig och är populär. Han är vän med trollkarlen Saruman fram tills att han inser att även 

Saruman har blivit förförd av ringens makt, och väljer att strida mot honom istället. Gandalf 

tänker på andra före sig själv, under första filmen sätter han sitt eget liv på spel för att Frodo 

och de andra i brödraskapet ska kunna ha en chans att fly och förstöra ringen. 

Legolas (watashi-användare), som är alv, åldras inte och ser ung ut. Prologen i Sagan 

om ringen beskriver alver ”som odödliga, visast och fagrast av all väsen”. Han är även prins 

av ”Woodland Realm”. Legolas har långt vitblont hår som alltid är uppsatt så hans spetsiga 

alvöron syns, han ses ofta bära en grön mantel över en grön tunika och mörkbruna byxor och 

oftast bär han kläder i naturfärger som smälter in i skogen. Han är en skicklig bågskytt och 

har även exceptionell hörsel och syn. Han är även beväpnad med två kortare svärd. Legolas är 

lojal med alla sina medresande i brödraskapet, men är ofta i sällskap med Aragon eller Gimli. 

Legolas är en ganska tyst och observant person som tänker sig för innan han talar och bara 

yttrar sig när det är nödvändigt. Han tappar inte lätt humöret utan är ofta lugn och sansad. I 

bland brukar han retas vänskapligt med Gimli. 

Gimli (ore-användare) är dvärg och en stolt sådan, han låter ingen behandla honom 

annorlunda för att han är kortast i brödraskapet. Han har långt brunt skägg som han även 

flätar och han bär sin yxa. Han är en envis och bestämd man som har sina principer, som att 

dvärgar och alver alltid är osams. Dock växer hans vänskap med Legolas under trilogin. Han 

visar även att han har en humoristisk sida. Ett exempel är när han berättar för Éwoyn i Sagan 

om de två tornen, att dvärgkvinnor existerar, men det är ingen som märker det på grund av att 

även dvärgkvinnor har skägg.  

Smeagol (washira-användare) är från början en hobbit, men härskarringens magi har 

under många hundratals år förtärt honom och med tiden förvandlat honom till Gollum (ore-

användare). Gollum är en storögd varelse med tanig kroppsbyggnad. Hans hud är nästan 

genomskinlig och han har endast några få gråa hårstrån på huvudet. Han bär inga kläder utan 

endast ett höftskynke. Gollum hade ringen under en lång tid men sedan Bilbo hittade den i 
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Gollums grotta och lurade honom har han sökt efter ringen. Gollum erbjuder sig senare att bli 

vägvisare till Mordor för Frodo och Sam. Frodo behandlar Gollum vänligt och detta resulterar 

i att Gollums andra mjukare sida, Smeagol, kommer fram. Gollum har ofta diskussioner med 

sig själv där Gollum, den dominerande personligheten, ofta trycker ner och säger emot 

Smeagol.  

 

4.1.3 Exempelmeningar 

Dessa meningar ar hämtade ur Sagan om ringen och Sagan om de två tornen. Jag vill med 

dessa repliker belysa skillnader i översättningarna samt visa vilka pronomen som används för 

att senare ta upp detta i slutsatsen. 

 

Exempel 1. 

Denna dialog är hämtad ur Sagan om ringen. I alvstaden Rivendell samlas brödraskapet för 

att bestämma vad de ska göra med härskarringen. Frodo säger att han är frivillig att bära 

ringen till Mordor. Gandalf lovar Frodo att han ska följa honom. Aragon, Legolas och Gimli 

svär att de ska beskydda honom.  

 

 

  

                                                           
65 Aragon: 「私も命を懸けて 君を守ろう フロド。剣に誓って。」Legolas: 「私は弓に誓う」Gimli:

「おれは斧に誓うぜ！」 
66 Aragon: 「私も君を守る 命を懸けて 剣に誓う。」 Legolas: 「僕は弓で戦う。」Gimli: 「おれは斧

で！」 

Engelska (originalmanus) Japanska dubbningen Japanska textningen 

Aragon: ”If by my life or death I 

can protect you, I will. You have 

my sword.” 

 

Legolas: ”And you have my 

bow.” 

 

Gimli: ”And my ax.” 

Aragon: ”Watashi mo inochi 

kakete kimi o mamorō, Furodo. 

Ken ni chikatte.” 

 

Legolas: ”Watashi wa yumi ni 

chikau.” 

 

Gimli: ”Ore wa ono ni chikau 

ze!” 65 

Aragon: “Watashi mo kimi o 

mamoru. Inochi o kakete, ken ni 

chikau.” 

 

Legolas: ”Boku wa yumi de 

tatakau.” 

 

Gimli: ”Ore wa ono de!”66 
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Exempel 2. 

Replikerna är ur Sagan om de två tornen. Merry och Pippin har flytt från orcherna in i en 

skog. De möter då enten Treebeard som lyfter upp dem och pratar med dem. Treebeard tror 

att de är orcher och Merry försöker förklara att han och Pippin är hobbitar. Båda replikerna är 

ur samma scen, mellan första repliken och andra repliken pratar Treebeard. Med dessa 

repliker vill jag visa de olika pronomen som används i dubbningen och undertexterna. 

 

 

Exempel 3. 

Replikerna är från Sagan om de två tornen. Efter att Frodo, Sam och Gollum har slagit läger i 

en skog ses Gollum/Smeagol ha en diskussion med sig själv. Gollum vill ha ringen och säger 

till Smeagol att inte lita på Frodo och Sam. Smeagol som tidigare under filmen har pratat med 

Frodo och har blivit påmind om sitt namn riktiga Smeagol och sitt forna jag som hobbit, 

håller inte med Gollum om att Frodo är en lögnare. Med dessa repliker vill jag visa de olika 

pronomenen i dubbningen och undertexterna. 

  

                                                           
67 Merry: 「オークじゃないです。ホビットです。」 
68 Merry: 「僕たちはホビットだ。」 
69 Merry:「 誤解です。俺たちはホビット。小さい人です。」 
70 Merry: 「違います ホッビトです。ホッビト庄の『小さい人』です。」 

Engelska (originalmanus) Japanska dubbningen Japanska undertexterna 

Merry: ”We’re not orchs, 

we’re hobbits...” 

Merry: ”Ōku ja nai desu! 

Hobbito desu.”67 

Merry: ”Bokutachi wa hobbito 

da.”68 

Merry: ”You don’t understand. 

We’re hobbits! Halflings! 

Shire-folk!” 

Merry: ”Gokai desu! Oretachi 

wa hobbito. Chiisai hito 

desu.”69 

Merry: ”Chigaimasu. Hobbito 

desu. Hobbito shō no ”chiisai 

hito” desu.”70 
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4.2 Harry Potter: Den flammande bägaren och Fenixorden 

Jag har valt att analysera karaktärer ur ”Den flammande bägaren” och ”Fenixorden” som är 

film fyra och fem i filmserien. Jag har valt att analysera den fjärde och den femte filmen i 

serien då Voldemort och hans anhängare är med i filmen mer samt att de är fler nya karaktärer 

som introduceras i dessa filmer. Filmerna utspelar sig i England och på den fiktiva 

trollkarlsskolan Hogwarts. Serien handlar om föräldralöse Harry Potter som är känd 

som ”pojken som överlevde” efter att han som liten blev träffad av en dödlig förbannelse av 

en ond trollkarl känd som Dark Lord Voldemort. Voldemort som kastade denna förbannelse 

blev träffad istället och i den stunden försvann han. Harry växer upp hos sin mosters familj 

och får en dag veta att han är trollkarl. Han börjar på en skola för häxor och trollkarlar.  

Den Flammande bägaren handlar om hans fjärde år på skolan då skolan arrangerar 

tävlingar mellan tre utvalda utmanare från tre olika trollkarlsskolor. Tre utmanare blir utvalda, 

men även Harry blir utvald som en fjärde utmanare, trots att han inte har anmält sig till 

tävlingen och är för ung för att delta.  

Fenixorden utspelar sig under Harrys femte år på Hogwarts. Trots att en student blev 

mördad av Voldemort året innan i en trollkarlstävling och Harry bevittnade detta, så tror 

ingen på honom och Ministry of magic försöker att tysta ner Harry och Hogwarts rektor 

Dumbledore för att inte panik ska utbryta. Ministeriet bestämmer sig för att låta en anställd på 

                                                           
71 Smeagol: 「お前嫌いだ。憎い―．．．」Gollum: 「おれから離れてどうしろ? ゴラム．．．ゴラ

ム．．．おれがわしらを助けたのよ。俺のお蔭で生きて来られた。」 
72 Smeagol: 「お前が憎い お前が憎い！」Gollum: 「わしなしでどうなる? ゴラム．．．ゴラ

ム．．．わしらが生きてるのはわしのお蔭だ。わしが救ったんだよ！」 

Engelska (originalmanus) Japanska dubbningen Japanska undertexterna 

Smeagol: ”I hate you, I hate 

you.” 

 

Gollum: ”Where would you be 

without me? Gollum… 

Gollum… I saved us! It was 

me! You survived because of 

me!” 

Smeagol: ”Omae kirai da. 

Nikui… ” 

 

Gollum: ”Ore kara hanarete 

dō shiro? Goramu… 

Goramu… Ore ga washira o 

tasuketa no o. Ore no okage de 

ikite korareta.”71 

Smeagol: ”Omae ga nikui. 

Omae ga nikui!” 

 

Gollum: “Washi nashi de dō 

naru? Goramu… Goramu… 

washira ga ikiteru no wa washi 

no okage da. Washi ga sukutta 

n da yo!”72 
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ministeriet börja jobba på Hogwarts för att kunna kontrollera detta genom att rapportera till 

ministeriet och förhindra olika aktiviteter på skolan. Den nya läraren sätter upp regler och 

förbjuder magi på lektioner. Harry och han bästa vänner Hermione och Ron startar i 

hemlighet en grupp som de kallar ”Dumbledores Army”. Gruppen låter de elever som vill öva 

försvarsmagi och förbereda sig själva för när Voldemort kommer tillbaka.  

Filmerna är baserade på J. K Rowlings fantasy-bokserie om sju böcker om Harry Potter. 

Harry Potter och den flammande bägaren är den fjärde boken och filmen i serien. Manuset är 

skrivet av Steve Kloves. Filmen producerades av filmproduktionsbolag Warner Bros. år 2005. 

Den japanska dubbningen av filmen är skriven av Kishida Keiko.  

Filmmanuset till Fenixorden är skrivet av Michael Goldenberg. Filmen producerades av 

Warner Bros. år 2007. Översättning till den japanska dubbade versionen är gjord av Kishida 

Keiko.73 Kishida har jobbat med hela Harry Potter-serien men hon är även känd för 

översättningarna till de japanska dubbningarna på bland annat filmerna Super-8 och 

Transformers.74 Kishida har även gjort översättningen på undertexterna i Fenixorden.   

De japanska undertexterna till Den flammande bägaren är gjorda av Toda Natsuko. 

  

                                                           
73 Kishida keiko（岸田恵子）. Japanska namn kan ha flera uttal. Då jag har sökt men inte  

hittat namnet utskrivet i kana skriver jag den stavning som är vanligast för dessa kanji. 
74 Kishida,Keiko. Eizō tekuno akademia. http://www.vta.tfc.co.jp/instructor/2012/05/post-33.html 

(hämtad: 2016- 05-08) 

http://www.vta.tfc.co.jp/instructor/2012/05/post-33.html
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4.2.1 Karaktärsuppställing för Den flammande bägaren/Fenixorden 

Karaktär:   Pronomen som används i filmer:  

  Sysselsättning Den Flammande 

bägaren 

Fenixorden 

Harry Potter ♂ Student boku boku 

Hermione ♀ Student watashi watashi 

Ron ♂ Student boku X 

Dumbledore ♂ Rektor washi washi 

Voldemort ♂ Dark lord ore-sama ore-sama 

Professor Umbridge ♀ Lärare/minister X watakushi 

Professor McGonagall ♀ Lärare watashi watakushi 

Professor Trelawney ♀ Lärare X atakushi 

Moody ♂ Lärare/auror washi X 

Fred/George ♂ Student boku (oretachi) 

Hagrid ♂ Lärare/Key Keeper ore ore 

Sirius Black ♂ Förrymd fånge X watashi 

Luna ♀ Student X watashi 

Neville ♂ Student boku boku 

Seamus ♂ Student X boku 

Barty Crouch jr ♂ Kriminell ore X 

Wormtail ♂ Kriminell watakushi X 

Lucious Malfoy ♂ Aristokrat/kriminell watakushi X 

Madame Maxime ♀ Rektor  watashi X 

Rita Skeeter ♀ Journalist atakushi X 

Cedric Diggory ♂ Student boku X 

Mr Weasley ♂ Minister/Pappa X watashi 

Moaning Myrtle ♀ Spöke/ f.d. student watashi X 

 

4.2.2 Karaktärer: Bakgrund, utseende och karaktärsdrag 

Harry (boku-användare) är i åldern 14-15 år under filmerna och seriens protagonist. Han har 

normal kroppsbyggnad, svart hår och runda glasögon. Han ses oftast bära skoluniform. Efter 

Voldemorts återkomst börjar hans ärr i pannan att värka mer, vilket gör honom mer bitter och 

lättirriterad. Harry är sökare inom trollkarlssporten ”Quidditch”. Han bor hos familjen 
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Dursley, men han ser Hogwarts som sitt hem. Voldemort mördade Harrys föräldrar när han 

var liten och den enda familjemedlemmen han har kvar vid liv (förutom moster) är hans 

gudfar Sirius Black, som blir närmast en fadersfigur för Harry. Enligt en profetia är Harry den 

utvalda som måste döda Voldemort. Harry är modig och osjälvisk, han sätter ofta andras 

säkerhet före sin egen. Han trivs inte med att vara i centrum av uppmärksamhet, men det är 

ändå där han ofta hamnar då han är pojken som överlevde och den utvalde. 

Hermione (watashi-användare) är i samma årkurs som Harry och deras gemensamma 

vän Ron och är ca 14-15 år under år fyra och fem på Hogwarts. Hon har brunt axellångt 

lockigt hår och då hon är i skolan ses nästan alltid bära skoluniform. Hermione sägs vara den 

mest begåvade häxan i sin årskurs och har högsta betyg i alla ämnen. Hon är ambitiös i sina 

studier och är ofta i biblioteket och studerar. Hon är alltid rättfärdig och brukar ofta läxa upp 

Ron. Då hon är mugglarfödd, är hon vad Voldemort och dödsättarna kallar ”mudblood”, det 

vill säga att hon är en häxa som inte kommer från en trollkarlsfamilj.75   

Hagrid (ore-användare) är skolans skogsvaktare och key-keeper, hans uppgift är att 

sköta om skolans magiska varelser. Han är en medelålders man som till det yttre nästan alltid 

bär en brun rock, har ovårdat hår och vildvuxet skägg. Han är en halvjätte vilket gör att han 

till kroppsbyggnaden är nästan dubbelt så stor som alla andra lärare på skolan. Hagrid har en 

vänlig personlighet och är väldigt lojal mot Dumbledore, som han många gånger talar gott om 

och gör uppdrag för. I bland annat Fenixorden har han utfört ett uppdrag åt Dumbledore. Han 

har en fascination för magiska varelser speciellt de som många andra ser som motbjudande 

eller för farliga, såsom jättespindlar och drakar. 

Dumbledore (washi-användare) är skolans rektor och en av sin tids mäktigaste 

trollkarlar och den enda trollkarl som Voldemort har fruktat. Han är en väldigt gammal man 

med långt vitt skägg, halvmåneformade glasögon, och ses nästa alltid bära en typ av lång 

klädnad i lavendel/grå färg. Han är en vis underlig gammal man, rättvis och dömer ingen. Han 

bryr sig om sina medmänniskor, bland annat försvarar han och står upp för professor 

Trealawney när Umbridge avskedar henne från skolan. Dumbledore, som har sett tecken på 

Voldemorts återkomst, blir kallad galen och virrig av Minstry of magic och 

trollkarlstidningarna och har därför fått dåligt ryckte under Harrys femte år på Hogwarts. 

 Voldemort (ore-sama användare) är seriens huvudantagonist. Tiden innan serien 

utspelar sig har han mördat många trollkarlar och häxor. Hans ansikte är ormliknande, hans 

                                                           
75 Muggles (mugglare på svenska) är vanliga människor som inte kan utöva magi.  
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hy är vit, näst intill genomskinlig. Han ses alltid bära en lätt, svart klädnad. Hans mål är att 

döda alla ”smutsblod” häxor och trollkarlar, då han anser att dessa inte är riktiga häxor eller 

trollkarlar. Vid hans sida kan en orm ses och han är nästa alltid omgiven av sina tjänare så 

kallade ”dödsätare”. Enligt en profetia måste Voldemort, för att bli den mäktigaste trollkarlen, 

döda Harry. Voldermort är en hänsynslös och maktgalen person. Som barn var han dock 

omtyckt bland lärare och ansågs mycket intelligent. Han var en av toppstudenterna på 

Hogwarts. 

Professor Moody (washi-användare) är mer känd som ”Monster-eye Moody” på grund 

av sitt iögonfallande makabra utseende. Tidigare jobbade Moody som en auror.76 Han har 

förlorat sitt ena öga i en strid med kriminella trollkarlar. Han har därför en ögonprotes i 

vänster öga. Hans ansikte är täckt av ärr och han ses alltid bära en sliten brun rock, 

läderklädsel och en vandringskäpp. Han har även en benprotes, vilket ger honom en haltande 

gångstil. Under Harrys fjärde år på Hogwarts har Barty Crouch Jr.(anhängare till Voldemort) 

tagit en trolldryck som förvandlar hans utseende till Moody. Han låtsas sedan vara Moody 

under året, fram till det att han i slutet av trollkarlsturneringen blir avslöjad och den rätta 

Moody hittas. Moodys är en ganska udda karaktär. Harrys vän Ron uttrycker under det fjärde 

året att han tycker att Moody är briljant men helt galen.  

Professor Umbridge (watakushi-användare), som är en av antagonisterna i den femte 

filmen, är anställd på Ministry of magic men senare jobbar hon även på Hogwarts som lärare i 

försvar mot svartkonst. Hon är en stolt kvinna som tar sitt jobb på allvar. Hon är en 

medelålders kvinna som alltid ses bära formella kläder som kavaj och knälång kjol i rosa. 

Hennes kontor är även helt rosa och på väggarna syns porslinstallrikar med kattungemotiv. 

Trots hennes mjuka och fluffiga yttre har hon en mörkare sida. Hon är extremt kontrollerande 

och perfektionist. Detta ses bland annat i scenen där Harry första gången kommer in till 

hennes kontor för kvarsittning, där hon perfekt radar upp sina pennor på bänken. Hennes 

bestraffning av elever som bryter mot hennes regler är att de själva skriver med en magisk 

penna som karvar in meningarna de skriver på pappret i elevernas händer medan hon tittar på 

och dricker te. Hon uttrycker även senare att hon ”hatar barn”.  

 

  

                                                           
76 Auror är ett trollkarlsyrke, som kan anses farligt. Aurors arbetsuppgift är att fånga kriminella trollkarlar och 

häxor. Ofta är dessa kriminella anhängare till Voldemort så kallade dödsätare. 
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4.2.3 Exempelmeningar  

Denna replik är hämtad ur Den flammande bägaren. Jag vill med denna replik visa hur ore-

sama karaktärs talmönster och personlighet kan se ut.  

 

Engelska (originalmanus) Japanska dubbningen Japanska undertexterna 

Voldemort: ”After tonight no 

one will ever again question 

my power. After tonight, if 

they speak of you… they’ll 

speak only of how you… 

begged for death. And I, being 

a merciful Lord… obliged.” 

Voldemort: ”Koyoi o sekai ni 

oresama no chikara ni kibō o 

idaku mono ga inaku naru… 

koyoi o sakai ni densetsu wa 

kawaru no da! Omae wa kutsū 

no amari ni, ”koroshite kure” 

to segami, soshite oresama wa 

sō onegai, kiki ireta no da.”77 

Voldemort: ”Kon’ya kara, 

oresama no chikara o utagau 

mono wa inaku naru. Kon’ya 

no omae no koto o hanshiru 

mono ga itara omae ga kutsū 

no amari ”shinasete kure” to 

konganshi nasake bukai 

oresama ga kiki ireta to hanasu 

darō.”78 

 

4.3 Spirited away (Sen to Chihiro no kamikakushi) 

Chihiro och hennes föräldrar ska flytta till en ny stad. På väg mot deras nya hem kör pappan 

fel och de kommer fram till en gammal port. Eftersom de har lite ledig tid bestämmer sig 

Chihiros föräldrar för att utforska det nya området. Motvilligt följer Chihiro med sina 

föräldrar och går igenom porten. På andra sidan porten finns en till syntes övergiven stad, 

men en restaurang serverar mat. Trots att restaurangägaren inte syns till bestämmer sig 

Chihiros föräldrar för att äta och betala när ägaren kommer tillbaka. Chihiro vägrar att äta och 

ser sig omkring i staden istället. En pojke får syn på Chihiro och säger till henne att återvända 

hem genast. Hon springer för att hämta sina föräldrar men när hon kommer fram till 

restaurangen igen sitter det två grisar och äter istället. Förskräckt springer hon iväg för att leta 

rätt på sina föräldrar. Fler och fler varelser anländer till den lilla staden som nu har blivit en ö. 

Hon börjar även att bli genomskinlig. Pojken som hon träffade på innan hittar henne igen. 

Han hjälper henne att bli synlig igen och tar med henne till ett badhus för gudar i staden. Han 

ger henne instruktioner om vad hon ska göra för att få se sina föräldrar igen. Då hon är 

människa och inte tillhör den världen måste hon ta sig till häxan Yubaba som ska ge henne ett 

                                                           
77 「今宵を世界に俺様の力に希望を抱く者がいなくなる．・・今宵を境に伝説は変わるのだ！ お前

は苦痛のあまりに、「殺してくれ」とせがみ、そして、俺様はそう願い、聞き入れたのだ」 
78 「今夜から 俺様の力を疑う者はいなくなる。今夜のお前のことを話る者がいたらお前が苦痛のあ

まり 「 死なせてくれ」と懇願し 情け深い俺様が聞き入れたと話すだろう。」 
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jobb på badhuset. Ett jobb på badhuset betyder att hon inte kan bli förhäxad av häxan, 

eftersom häxan själv har sagt att hon ska ge jobb till alla som frågar. För att få jobbet tar 

häxan Chihiros namn och ger henne det nya namnet Sen. Hon får ett jobb på badhuset och får 

veta att grisarna hon såg var hennes föräldrar. Under tiden som hon jobbar på badhuset 

funderar Sen på en plan för att rädda sina föräldrar och kunna återvända hem. Pojken, som 

heter Haku, berättar att hon inte får glömma sitt riktiga namn för att kunna återvända hem. 

Spirited Away är en animerad fantasyfilm skriven och regisserad av Miyasaki Hayao. 

Filmen producerades av Studio Ghibli i Japan år 2001. Filmens originaltitel är Sen to Chihiro 

no kamikakushi.  Den svenska översättningen är gjord av Olof F. Andersen. 

 

4.3.1 Karaktärsuppställning för Spirited away 

Karaktär:   Sysselsättning Pronomen 

Chihiro/Sen ♀ Människa ---/Badhusanställd watashi 

Haku ♂ Ande/gud/drake Häxlärling watashi 

Yubaba ♀ Häxa Badhuschef atashi, Baba  

Zeniba ♀ Häxa --- atashi 

Rin ♀ Gud/ande Badhusanställd ore (oretachi) 

Yubabas son ♂ ? Barn Bou79 

Kamaji ♂ ? Badhusanställd washi 

Aogaeru ♂ Groda Badhusanställd washi (oretachi) 

Kaonashi 

(No-Face) 

X ? …/Badhusgäst ore, washi 

Pappa ♂ Människa --- ”otōsan” [pappa] 

 

 

4.3.2 Karaktärer: Bakgrund, utseende och karaktärsdrag 

Chihiro/Sen (watashi-användare) är en ung flicka i ca 10-12 års ålder. Hon har brunt 

axellångt hår uppsatt i en hästsvans och har en väldigt tanig kroppsbyggnad. Hon är klädd i en 

vit-och grön-randig t-shirt, rosa shorts och gula sneakers. När hon jobbar på badhuset bär hon 

en likadan rosa uniform som badhusanställda Rin. Chihiro visar sig till en början vara rädd 

                                                           
79 Bou (坊). Bou är hans eget namn. 
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och gnällig, något som ses när hon klänger på sin mamma och söker tröst hos Haku, men hon 

visar senare att hon är envis, vänlig och öppensinnad.  

Kaonashi (no-face) (växlar pronomen) är en karaktär som tillhör andevärlden. Ålder 

och kön är okänt. Hen kan ses i bakgrunden första gången i filmen på bron när Haku och 

Chihiro passerar den. Till en början är hens skepnad som en transparent svart skugga till 

kropp och en mask som ansikte. Oftast ser man inga armar eller ben. Hen har ingen röst utan 

gör bara små läten. Under filmen ändrar Kaonashi utseende när hen äter upp olika anställda på 

badhuset. När hen äter upp Aogaeru förändras Kaonashis kropp till en grodliknade kropp och 

hen får Aogaerus röst. Senare äter hen upp fler och kan då alternera mellan de uppätnas röster 

och kroppsformen förändras. Hen blir även större och större. Chihiro bjuder in Kaonashi till 

badhuset, då hon tycker synd om hen. Som tack för att Chihiro brydde sig om Kaonashi så 

hjälper hen Chihiro med hennes jobb genom att ge henne tvättmedelsbrickor. Kaonashi kan 

tillverka guld och detta gör hen till den mest populära gästen på badhuset, då de anställda och 

Yubaba vill tjäna så mycket guld som möjligt. Kaonashi är krävande mot personalen på 

badhuset, hen kräver mat och att hen ska få prata med Chihiro. Chihiro går för att prata med 

Kaonashi som erbjuder henne guld. Hon tackar nej till guldet och ber Kaonashi att återvända 

hem till sin familj. Kaonashi säger att hen är ensam och blir upprörd. Chihiro kastar då in en 

speciell kaka i Kaonashis mun som får hen att spotta ut alla uppätna varelser och får hen att 

återgå till sitt riktiga jag igen. Hen får senare bo hos Badhuschefen Yubabas tvillingsyster 

Zeniba. 

Rin (ore-användare) är en ung vuxen kvinna, anställd på badhuset. Hon har en mänsklig 

form, hon är lång med normal kroppsbyggnad, har långt brunt hår, och ses alltid bära rosa 

badhusuniform. Hon är till en början arrogant och otrevlig emot Chihiro när de är bland andra 

personer men visar senare en vänligare sida mot Chihiro när de är ensamma. När de jobbar är 

hon ganska hård mot Chihiro och frågar henne ”är det där det bästa du kan göra?”. Hon är 

retsam och visar ilska när hon är arg. När hon får veta att de ska göra rent det smutsigaste 

badkaret utrycker hon tydligt sitt missnöje.  

Haku (watashi-användare) är häxlärling hos Yubaba. Han är en ung pojke som ser ut att 

vara något äldre än Chihiro. Haku har axellångt svart hår och vita kläder, liknade Rins 

badhusuniform. Han är kunnig inom magi. Haku har inget minne av sitt eget riktiga namn 

men han minns Chihiros namn och han påstår att de har setts när hon var liten. Haku kan byta 

form till en vit och turkos drake. Han är vänlig mot Chihiro och försöker hjälpa henne för att 

hon ska kunna ta sig hem igen från andevärlden. 
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Bou (egen-namn-användare) är Yubabas store och tjocke son. Trots att han är en bebis 

så är han nästan tre gånger så stor som Chihiro. Han bär endast en typ av röd haklapp där hans 

namn står. Bou är bortskämd och van att få allt han frågar om. Han hotar Chihiro med att 

börja skrika och gråta tills Yubaba kommer om inte hon leker med honom. Chihiro som har 

bråttom skrämmer Bou när hon visar upp sina blodiga händer från när hon hjälpte skadade 

Haku. Zeniba förvandlar Bou till en mus och efter det följer Bou med Chihiro på hennes resa 

och lämnar sitt rum för första gången. Han blir mer hjälpsam och i slutet av filmen sätter han 

sig upp emot Yubaba för att hon behandlar alla så illa.  

 Yubaba (atashi-användare) är en gammal med väldigt stor kroppsbyggnad. Hon har en 

tvillingsyster, Zeniba. De har båda identiskt utseende, grått hår, mycket smink och bär alltid 

en blå klänning och smycken. Hon är en auktoritär karaktär och ägare av badhuset. Hon är 

hård mot sina anställda och tappar lätt humöret. Trots att hon alltid visar en barsk sida mot 

andra är hon alltid vänlig och överbeskyddande mot sin son Bou. Hon håller honom alltid på 

hans rum och ger honom allt han vill ha. Zeniba förvandlar senare Bou till en mus. När 

Yubaba får syn på Bou som mus sittandes på Chihiros axel, känner inte Yubaba igen Bou och 

blir äcklad och ber Chihiro ta ut ”råttan” från badhuset. När hon senare inser att hennes son 

Bou är försvunnen och att hennes tvillingsyster har förvandlat Yubabas tjänare Kashira till en 

kopia av Bou blir hon förskräckt och arg.    
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4.3.3 Exempelmeningar 

Med dessa repliker avser jag att visa vilket pronomen Rins använder samt hennes manliga 

talmönster. Svenskan har endast ett ”jag” och jag har därför valt visa svenska 

översättningarna för att visa hur hennes talmönster är tolkat på svenska. Dessa två repliker är 

hämtade ur olika scener. Manligt talmönster och pronomen markeras med fetstil. 

 

Denna replik är ur i scenen när Sen och Rin ska städa det stora badkaret. Sen har hämtat en 

tvättmedelsbricka och Rin fyller upp karet med rengöringsmedlet.  

Japanska (originalmanus) Svenska Dubbningen Svenska undertexterna 

Rin: ”Koitsu niwa sa, mimizu 

no hoshimono ga itte n da. 

Kondake yonatterya kosura 

nakutemo onaji da na. Ippai 

ni nattara mō ikkai na, 

tomaru kara. Mō hanashite 

daijōbu yo. Ore asameshi 

tottekunna!”82 

Rin: ”Torkad saft från 

daggmaskar, ska va’ nyttigt. 

Och så kan man inte se hur 

lortigt karet é. När karet är 

fullt, så dra i snöret en gång 

till. Jag går och hämtar lite 

frukost. Du behöver inte stå 

och hålla i repet.” 

Rin: ”Det är torkade maskar. 

När vattnet är så här grumligt 

ser man inte smutsen. Dra 

igen när karet är fullt så 

stängs vattnet av. Släpp snöret 

nu. Jag hämtar frukost.” 

 

 

  

                                                           
80 リン: 「どこ行ってたんだよ。心配してたんだぞ。」 

81 リン: 「ここがおれたちの部屋だよ。食って寝りゃ元気になるさ。」 
82 リン: 「こいつにはさ、ミミズの干物が入ってんだ。こんだけ濁ってりゃこすらなくても同じだ

な。いっぱいになったらもう一回引きな、止まるから。もう放して大丈夫だよ。おれ朝飯取ってくん

な！」 

Japanska (originalmanus) Svenska dubbningen Svenska undertexterna 

Rin: ”Doko itteta n da yo. 

Shinpai shiteta n da zo.”80 

 

Rin: ” Koko ga oretachi no 

heya da yo. Kutte nerya genki ni 

naru sa.”81 

 

Rin: ”Var har du varit 

nånstans? Jag blev ju orolig.” 

 

Rin: ” Det här är vårat rum. 

Lite mat och sömn så mår du 

nog bättre” 

Rin: ”Var har du varit? Jag 

blev orolig.” 

 

Rin: ” Det här är vårt rum. Lite 

mat och sen i säng så mår du 

nog bra igen.” 
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4.4 Kikis Expressbud (Majo no takkyūbin) 

När en häxa fyllt 13 år skall en hon enligt tradition praktisera i en stad i ett år. Kiki som fyllt 

13 år bestämmer sig för att flyga på sin kvast tillsammans med sin katt Jiji till en stad nära 

havet. I den staden får hon ett rum och arbete hos bagaren Osono. Kiki som inte har funnit sin 

speciella talang inom magi, kan endast flyga på sin kvast. Hon bestämmer sig för att leverera 

paket på sin kvast till folket i staden och startar en expressbudfirma.   

Filmen är baserad på en bok skriven av Kadono Eiko. Filmmanuset är skrivet av 

Miyazaki Hayao, som även har regisserat filmen. Filmen är producerad av det japanska 

Studio Ghibli och utgiven år 1989. Den svenska översättningen är gjord av Thomas 

Löwhagen och Yurika Tomiyama Thorell. 

 

4.4.1 Karaktärsuppställning för Kikis Expressbud 

Karaktär:   Sysselsättning Pronomen: 

Kiki ♀ Häxa Praktiserande häxa watashi 

Jiji ♂ Katt --- boku 

Tombo ♂ Människa Student boku 

Osono ♀ Människa Bagare watashi 

Mamma ♀ Häxa Häxa ”okāsan” [mamma] 

Pappa ♂ Människa --- watashi 

Ursula ♀ Människa Student/konstnär atashi 

Häxa som 

Kiki möter83 

♀ Häxa 

 

Praktiserande häxa atashi 

 

 

 

4.4.2 Karaktärer: Bakgrund, utseende och karaktärsdrag 

Kiki (watashi-användare) är en 13-årig häxa. Hon har mörkt kort hår uppsatt i ett rött 

hårband. Innan hon åker i väg för att praktisera som häxa bär hon rosa klänning, men eftersom 

häxor enligt tradition bär svart bär hon under sin praktik en svart klänning. Hon är ambitiös, 

envis och stolt.  

Jiji (boku-användare) är Kikis svarta katt. Kiki är den enda som kan höra vad han säger.  

                                                           
83 Häxan som Kiki möter i början av filmen säger aldrig sitt namn. Här efter kommer jag att referera till henne 

som ”Häxan”.  
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Tombo (boku-användare) är i Kikis ålder. Han är rödhårig, fräknig och bär glasögon. 

Han ses ha en röd-och vitrandig tröja och blåa shorts. Tombo är fascinerad av flygmaskiner 

och bygger själv om en cykel till en flygmaskin. Första gången han ser Kiki i staden flyger 

hon på sin kvast, och efter det gör han allt för att lära känna henne.  

 Ursula (atashi-användare) är Kikis vän. Hon är en ung vuxen kvinna som bor ensam i 

en trästuga i skogen en bit från staden. Hon är lång med normal kroppsbyggnad. Hon har 

brunt hår uppsatt i en hästsvans. Hon ses bära ett rött linne och blå shorts och i bland även 

solhatt och en stor ryggsäck. Hon är konstnärlig och självständig. 

 

4.4.3 Exempelmeningar 

Denna replik har jag valt för att visa hur Ursula uppfattas som pojkflickig av folk i sin 

omgivning samt att jag vill visa vilket pronomen hon använder. Jag har med de svenska 

replikerna för att visa hur hennes talmönster är tolkat på svenska. 

Kiki och Ursula ska åka till Ursulas stuga i skogen. Efter att ha gått en sträcka kommer 

de fram till en landsväg och försöker lifta. En bil åker förbi dem utan att stanna. 

 
Japanska (originalmanus) Svenska dubbningen Svenska undertexterna 

Ursula: Ee!? Atashi o otoko da 

to omotta no? 
 

Man: ”Sonna nari shitoru mon 

na.” 
 

Ursula: ”Kono kyakusenbi ga 

wakaranai towa ne.”84 

Ursula: ”Va? Du trodde väl 

inte att jag var en pojke?” 

Man: ”Ja du är klädd som en.” 

Ursula: ”Vilka pojkar har såna 

här ben hurru?” 

Ursula: ”Va? Trodde du att jag 

var pojke?” 

Man: ”Du är ju klädd som en.” 

Ursula: ”Vilka pojkar har såna 

här ben?” 

 

4.5 Uppställning över pronomen grupper 

Sammanställning av pronomengrupper. Samtliga karaktärer ur filmerna delas in i åtta grupper 

efter vilket pronomen de använder. Karaktärerna är uppställda i alfabetisk ordning. 

Karaktärer vars namn har en asteriskmarkering (*) växlar mellan olika pronomen. Dessa 

karaktärer återkommer i fler pronomen-grupper. 

                                                           

84 Ursula: この美人が目に入らないのかしら？ Ursula: エエッ！？ あたし

を男だと思ったの？（男）:  そんななりしとるもんな。Ursula: この脚線美が分からないとはね。 
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Ett ”G” i en parantes (G) efter karaktärens namn betyder att karaktären anses god, 

ett ”O” i en parantes (O) betyder att en karaktär anses ond. För att karaktärer ska klassas som 

onda ska de motarbeta protagonisten eller hjälten i filmen, men om en karaktär klassas som 

god ska de under filmen uppvisa något som pekar på att de är på hjälten eller protagonistens 

sida. Ett streck i parantes (-) betyder att karaktärerna inte tar någon sida, är ett gränsfall eller 

är neutrala. 

 

Totalt: 58 karaktärer 

 

 

5 Diskussion  

Rin är den enda kvinnan ur alla filmerna i analysen som använder ett manligt pronomen. Hon 

är en så kallad ore onna. Liksom andra ore-användare i de olika filmerna i analyserna har hon 

också ett manligt talmönster (se 4.3.4 Exempelmeningar). Detta kan ses som bland 

watashi (neutralt) boku ore (ore-sama) washi (washira) 

Aragon (G) 

Arwen (G) 

Bilbo (G) 

Éowyn (G) 

Faramir (G) 

Haku (G) 

Hermione (G) 

Kiki (G) 

Kikis pappa (G) 

McGonagall* (G) 

Madame Maxime (G) 

Moaning Myrtle (G) 

Legolas (G) 

Luna (G) 

Sen/Chihiro (G) 

Sirius Black (G) 

Osono (G) 

 

Cedric Diggory (G) 

Fred/George (G) 

Frodo (G) 

Harry (G) 

Jiji (G)  

Neville (G) 

Pippin (G) 

Ron (G)  

Seamus (G) 

Tombo (G) 

 

Barty Crouch jr. (O) 

Boromir (G) 

Gimli (G) 

Gollum* (O) 

Hagrid (G) 

Kaonashi* (G) 

Merry (G) 

Rin (G) 

Sam (G) 

Voldemort (O) 

Aogaeru (-) 

Dumbledore (G) 

Gandalf (G) 

Gollum/Smeagol (O) 

Kamaji (G) 

Kaonashi* (G) 

Moody (G) 

Saruman (O) 

Treebeard (G) 

 

 

atashi atakushi watakushi Eget namn/titel 

Häxan (-) 

Ursula (G) 

Yubaba* (O) 

Zeniba (G) 

 

 

Rita Skeeter (-) 

Trealawney (G) 

Grima (O) 

Lucius (O) 

McGonagall* (G) 

Umbridge (O) 

Wormtail (O) 

Bou (G) 

Chihiros pappa (otōsan) (G) 

Kikis mamma (okāsan) (G) 

Smeagol (?) 

Yubaba* (O) 
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annat ”zo”, ”sa” och ”ze” i satsfinala partiklar. Hennes personlighet är lite tuffare, impulsiv 

och hon säger ofta rakt ut vad hon tänker, något som ses hos andra ore-användande karaktärer 

som Gimli, Sam, Boromir, Gollum och Merry. Dessa ore-användare ses ofta ha en 

hegemonisk maskulinitet, något som även Rin uttrycker. De visar ledarskap, tar saker i egna 

händer och låter sig inte bli nertryckta av andra. Ibland visar de en hårdare fasad och 

uppträder arrogant men har en mjukare sida när man lär känna dem. Många av dessa ore-

karaktärer har ett maskulint och grövre i bland även ovårdat yttre som ses på till exempel 

Hagrid. På badhuset som Rin arbetar på är hon den enda kvinnan som använder maskulint 

pronomen och hon sticker ut bland de andra kvinnorna.  

I motsats till ore-användarnas typiska extroverta och dominanta karaktärsdrag är boku-

användarnas som kan ses som mer iakttagande och aktsamma. Somliga karaktärer som 

refererar till sig själva som boku skulle kunna vara av mer sōshokukei danshi natur: de har 

ofta en mer tillbakadragen framtoning. Legolas uttrycker även han sōshokukei danshi drag, 

både utseendemässigt (vårdat yttre) samt genom att han är mer observerande och 

eftertänksam. Trots detta refererar han till sig själv som watashi. Många av boku-användarna i 

analyserna är pojkstudenter i Harry Potter filmerna. Även unga män som Frodo och Pippin 

från Sagan om ringen är boku-användare, samt Tombo och Kikis katt, Jiji, i Kikis expressbud. 

Voldemort är den enda karaktären som använder ore-sama. Suffixet sama används för 

att visa respekt för en person. Det kan vara mot en kund, en chef eller när man adresserar en 

person i brev, för att höja upp den personen man talar om. Till exempel ”Yamamoto-sama”, 

som ungefärligt på svenska skulle kunna översättas till ”Herr/Fru Yamamoto”. Andra 

exempel på användningar av sama är i ordet kami-sama, som betyder gud. En ungefärlig 

översättning på ore-sama är ”ärade-jag”, eller mer bokstavligen ”herr-jag”. Det är ett oerhört 

arrogant sätt att titulera sig själv på, då ”-sama” som suffix används för att höja upp personen 

i fråga, så att man i detta fall höjer upp sig själv, samt att ore anses som ett vulgärt sätt att 

referera till sig själv på. 

Voldemort, som anser sig vara den främsta trollkarlen genom tiderna, uttrycker genom 

att använda ore-sama att han anser sig vara bättre än andra. Att han är medveten om sin makt 

är något som kan ses i scenen när han talar till Harry i Den flammande bägaren (se 4.2.4 

Exempelmeningar). Han har även underordnade som kallar sig ”dödsätare”. De refererar till 

sig själva som watakushi när de talar till Voldemort. Watakushi i detta fall är ödmjukt. När de 

använder watakushi höjer de upp Voldemort, på samma sätt som när en anställd på ett företag 

refererar till sig själv som watakushi när hen talar till sin chef. Även Grima i Sagan om de två 

tornen använder watakushi, och även i detta fall användes det på ett ödmjukt sätt. I den scen 
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där Grima använder watakushi blir han utkastad från slottet efter att han har förgiftat kungens 

sinne med sina ord. Efter att Gandalf med magi har drivit ut Saruman från kungen som Grima 

viskat till och kungen återfår kontroll igen blir han rasande på Grima. Grima blir kastad ner 

för en trappa och blir liggandes i trappan bedjandes för sitt liv. Han refererar då ödmjukt till 

sig själv som watakushi.  

Watakushi är en formell form av watashi. I Harry Potter-filmerna används denna form 

av karaktärer som är lärare. Umbridge är en konsekvent användare av watakushi. Genom att 

använda ett väldigt formellt pronomen mot sina jämlika kollegor distanserar hon sig från dem. 

Professor McGonagall använder vanligtvis watashi men när hon talar till Umbridge väljer hon 

att ändra till watakushi. I scenen där hon använder watakushi har McGonagall fått nog av 

Umbridges undervisningsmetod på skolan och säger till Umbridge vad hon tycker om allt. Att 

hon använder watakushi mot Umbridge i det sammanhanget skulle kunna påvisa att hon inte 

ser Umbridge som en av sina närmaste kollegor. Umbridge tillhör inte hennes krets och 

genom att använda watakushi distanserar McGonagall sig själv från Umbridge, på ett sätt som 

är formellt.  

Washi är ett maskulint pronomen, och samtliga äldre manliga karaktärer använder 

washi. Ålder kan förknippas med erfarenhet och visdom, så en äldre man som använder 

washi-pronomen utrycker då antagligen att han är mer erfaren och har varit med om mycket i 

sitt liv. De flesta av washi-användarna är gamla trollkarlar.  

Watashi är ett pronomen som många unga kvinnor använder i filmerna. Samtliga 

kvinnliga studenter i Harry Potter använder watashi. Även i Sagan om ringen använder alla 

kvinnliga karaktärer watashi. I Sagan om ringen-uppställningen ses även många krigare 

använda watashi. Legolas och Aragon är konsekventa watashi-användare. Faramir, som är 

bror till Boromir, är en watashi-användare. Trots att de är bröder och båda är krigare använder 

de inte samma pronomen. Boromir använder ore. Deras personligheter är olika, Boromir är 

mer aggressiv och impulsiv medan Faramir är mer passiv och eftertänksam när han tar beslut.  

Det feminina pronominet atashi är vanligast att unga kvinnor använder. I Kikis 

expressbud är det Ursula och häxan som Kiki möter på vägen mot den nya staden, som är 

atashi-användare. Ursula utstrålar inte någon typiskt femininitet och följer inte den 

traditionella femininiteten som är underordnad till den hegemoniska maskuliniteten. Hon är 

en självständig person som bor och sköter allting själv. Hon blir till och med misstagen för att 

vara en pojke (se 4.4.3 Exempelmeningar). Trots att det ofta är unga kvinnor som använder 

atashi är både Yubaba och Zeniba från Spirited away användare av detta pronomina. I Harry 
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Potter ses Rita Skeeter och professor Trealawney använda atakushi, som är en mer formell 

form av atashi. Båda karaktärerna är medelålders kvinnor.  

Det är intressant när karaktärer väljer att byta pronomen. Ett byte av pronomen skulle 

möjligtvis kunna visa på en karaktärsförändring. Karaktärer som växlar mellan pronomen är 

Gollum/Smeagol, Kaonashi i Spirted away och Fred och George i Harry Potter.  

Gollum är en komplex karaktär som oftast refererar till sig själv som washira (vi) men i 

dessa fall syftar han endast på sig själv och inte på sin grupp. Hans dubbelnatur och hans olika 

personligheter blir extra tydligliga i den japanska dubbningen där han växlar mellan washira, 

ore och sitt eget namn Smeagol. Till en början använder han bara washira, men senare 

påminner Frodo Gollum om hans forna jag som hobbit, Smeagol. Efter det börjar han växla 

mellan washira och Smeagol. I Gollums personlighetsklyvning är det Gollum som är den 

onda och Smeagol som är den vänliga. När endast Gollum är framme refererar han till sig 

själv som ore, men Smeagol refererar till sig själv som Smeagol, sitt eget namn. I andra fall 

refererar han till sig själv som washira, när han räknar in både Gollum och Smeagol. 

Fred och George använder boku i Den flammande bägaren men under Fenixorden 

refererar de sig själva som oretachi (pluralform av ore). Då de alltid ses tillsammans under 

den femte filmen och de endast använder pluralform av pronomen, kan jag bara anta att de 

refererar från sitt eget perspektiv och troligtvis använder ore när de refererar sig själva i 

singular. Boku är det pronomina som alla de manliga studenterna, som har repliker, använder 

under den fjärde och femte filmen. Under Harrys femte år börjar Umbridge att sätta upp nya 

regler på skolan som de flesta elever och lärare inte uppskattar. Fred och George blir mer 

rebelliska under detta år och väljer att avsluta sina akademiska studier, men innan de gör det 

väljer de att storma in i en sal under Umbridges prov och kasta fyrverkerier och retas med 

henne. Efter detta ses de lämna skolan på sina kvastar för att inte komma tillbaka igen. Detta 

byte av pronomen skulle också kunna antyda på en karaktärsförändring, på samma sätt som 

Owadas studie pekar på att byten av pronomen kan förtydliga att man lämnar barndomen 

bakom sig (se 3.3.1 Historik och normbrytande).  

Kaonashi är en androgyn karaktär som man egentligen inte får veta om hen är man eller 

kvinna. Dock använder Kaonashi endast maskulina pronomen ore och washi, efter de 

pronomen som de individer hen har ätit upp använder. Hen äter även upp en kvinna, men ändå 

refererar hen till sig själv med maskulina pronomen. Dessa byten av pronomen och hens 

kontinuerligt förändrande skepnad gör att man inte får en klar bild av vem Kaonashi 

egentligen är.  
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Att referera till sig själv med titlar och eget namn är något som förkommer i filmerna. 

Till skillnad från svenskan, där man kan uppfattas som barnslig när man refererar till sig själv 

med sitt eget namn eller titlar så är det i japanska normalt och vanligt. Exempel på detta är 

Kikis mamma och Chihiros pappa som refererar till sig själva som ”mamma” och ”pappa” när 

de talar till sina barn, som är ca 12 år gammal. I Sverige är det vanligt att föräldrar refererar 

sig själva som ”mamma” och ”pappa” när de talar till sina småbarn men sedan när barnet 

växer upp slutar att refererar till sig själva på detta sätt. Att referera till sig själv som mamma 

eller pappa när man talar till sina egna barn efter småbarnsstadiet är något som förefaller som 

naturligt i Japan.  

Karaktärer som refererar till sig själva med eget namn är Bou och Smeagol. Även 

Yubaba refererar till sig själv som ”Baba” (smeknamn) när hon talar till sin son. Att använda 

sitt eget namn istället för ”jag” är något inte som är ovanligt i Japan, men i svenskan skulle 

det låta märkligt att tala om sig själv i tredje person. Att referera till sig själv med eget namn 

är något som ofta småbarn gör och därför kan det uppfattats som sött eller ha en gullig ton, 

även när man som vuxen gör det.  

 

6 Slutsatser 

Många karaktärer inom samma pronomengrupp har liknade personlighet, eller har liknade 

drag. Jag kommer här att ta upp några drag som ses hos karaktärerna i de olika filmerna. Alla 

karaktärer har inte alla de karaktärsdrag som tas upp här inom sin pronomengrupp. Till 

exempel är inte Hagrid en självisk person och han liknar inte på något sätt Voldemort eller 

Gollum i personlighet eller utseende. Dock har han andra drag som återkommer hos andra 

ore-användare, och därför kommer jag här ta upp olika karaktärsdrag som finns bland 

karaktärerna inom dessa pronomengrupper.   

Återkommande drag som kan ses hos karaktärer som refererar till sig själva som ore (se 

avsnitt 4.5) är bland annat: självsäkerhet, impulsivitet, spontanitet, själviskhet, frispråkighet, 

maskulinitet, ovårdat yttre och använder ofta ett starkt maskulint språkmönster. Exempel på 

maskulint språkmönster är maskulina satsfinala partiklar som ”sa”, ”zo” och ”ze”. Karaktärer 

i ore-gruppen utstrålar ofta dominans och/eller ledarskap, något som kan kopplas till 

hegemonisk maskulinitet. Även om det är både goda och onda karaktärer som använder ore, 

tenderar de flesta antagonister att använda ore. Jag gör bedömningen, baserat på 

uppställningen av pronomengrupper (avsnitt 4.5) att onda karaktärer tenderar att använda ore 

i syfte att förstärka skillnader mellan dem själva och en boku- eller watashi-användare som 
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ofta är hjälten eller protagonisten i dessa filmer. Ore-karaktärer tenderar att vara tuffare 

karaktärer och ore kan ses som ett ”laddat” ord då det är ett pronomen som anses mer vulgärt. 

Karaktärer som refererar till sig själva som boku (se avsnitt 4.5) kan ses bland annat 

som: målmedvetna, viljestarka, försiktiga, godhjärtade, envisa, iakttagande och ungdomliga 

eller har ett ungdomligt utseende. Samtliga karaktärer i analyserna som använder boku är 

män. 

De karaktärer som refererar till sig själva som watashi (se avsnitt 4.5) ses ha 

karaktärsdrag som: omtänksamhet, eftertänksamhet, är analytiska och har ett moget eller 

vuxet uppträdande. Karaktärernas språkmönster varierar, från formellt till vardagligt och från 

feminint till maskulint. Det intryck jag fick när jag analyserade karaktärerna i filmerna var att 

boku-och watashi-karaktärer till skillnad från ore-karaktärer har vissa förväntningar på sig att 

uppträda på ett mer korrekt och artigt sätt. Ore-användare å andra sidan känns oförutsägbara, 

spontana och fria från dessa förväntningar, något som också skulle kunna förklara varför Fred 

och George byter pronomen från boku till oretachi när de börjar bryta regler och lämna 

skolan.  

Karaktärsdrag som finns bland washi-gruppens karaktärer (se avsnitt 4.5) är att de har: 

hög ålder, erfarenhet, visdom och tålmodiga. Samtliga användare är män. Aogaeru är dock 

den karaktär av washi-användarna som inte uppvisar något av följande egenskaper. Han är 

eventuellt av hög ålder, men detta är inget som nämns under filmen.  

Karaktärer som refererar till sig själva som atashi eller atakushi (se avsnitt 4.5) visar 

drag som: självsäkerhet, självständighet, frispråkighet. Det är inte många karaktärer som 

använder atashi i analysen, och därför har jag inte sett många förkommande drag. I vissa fall 

har karaktärerna som använder atashi lite liknade drag som ore-användarna. Dessa ore-

karaktärsdrag ses bland annat i Yubaba som är en auktoritär karaktär och som är antagonisten 

i Spirited away. Även Rita Skeeter, som är en atakushi-användare, har liknade ore- 

karaktärsdrag som att vara självisk. Dock är både Yubaba och Rita feminina vilket troligtvis 

är anledningen till att de använder atashi respektive atakushi och inte ore.  

Karaktärer i watakushi-gruppen (se avsnitt 4.5), beroende på situation, visar upp en 

försiktighet och underlägsenhet eller distanserar sig till personerna de talar till genom att prata 

sofistikerat och formellt. Många av dessa karaktärer kan anses som onda och de använde ofta 

watakushi. Dessa var som tidigare nämnt anhängare till antagonisterna i filmerna (se avsnitt 5 

diskussion).  

En aspekt som fascinerade mig är att det är två olika översättare för den officiella 

dubbningen och textningen i de japanska versionerna av filmerna i analyserna. Detta kan leda 
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till att översättarna tolkar karaktärerna olika och därefter är karaktärernas pronomen olika. 

Detta ses i bland annat Sagan om ringen och Sagan om de två tornens exempel (se 4.1.4 

Exempelmeningar) där Gollums ”jag” översätts till washi i undertexterna medan 

dubversionen översätter ”jag” till ore. Även Legolas har olika pronomen och i hans fall 

översätts ”jag” som watashi i dubbningen men boku i undertexterna. 

Det finns skillnader mellan pronomen ore och boku och de skapar olika bilder av en 

person. När ett pronomen inte följs konsekvent av en karaktär, kan karaktären tappa 

karaktärsdrag. Ibland har översättarna inte varit överens om vilket pronomen som 

karaktärerna ska använda. I Sagan om det två tornen (se 4.1.4 Exempelmeningar, Exempel 2) 

i scenen där Merry och Pippin träffar Treebeard första gången använder Merry bokutachi i 

undertexterna men senare i samma scen refererar Merry till sig och Pippindem som oretachi i 

dubbningen.  Merry är en konsekvent ore-användare i dubbversionerna av filmerna. Som 

nämns tidigare (se kapitel 5 Diskussion) så tycks ore-användare och boku-användare ha vissa 

olika karaktärsdrag som är kopplade till olika typer av maskulinitet och personligheter. Även i 

dialogen som Gollum har med Smeagol, så har översättarna varit oeniga (se 4.1.4 

Exempelmeningar, Exempel 3). I dubbningen refererar Gollum till sig själv som ore men i 

undertexterna refererar han till sig själv som washi. Baserat på de karaktärsdrag som nämns 

tidigare i detta kapitel för ore-användare (se även 5 diskussion) kan pronomen ore förtydliga 

att Gollum är den mer dominanta personligheten av Gollum och Smeagol. Det blir tydligare 

kontraster mellan hans personligheter när Gollum använder ore snarare än washi (samma 

pronomen som Smeagol använder).  

Enligt uppställningen om hur japanska standardpronomen används ser användandet av 

watashi olika ut för kvinnor och män. Watashi är ett könsneutralt pronomen men för män 

anses det formellt medan det för kvinnor anses vardagligt att använda (se avsnitt 3.3.2). 

Formellt tal är ofta förknippat med onna no kotoba, det kvinnliga talmönstret, vilket troligen 

är anledningen till varför watashi ses som vardagligt för kvinnor. I filmerna är det både män 

och kvinnor som använder watashi. Dock tenderar manliga karaktärer som Aragon och 

Legolas att använda watashi i vardagligt tal och kombinerar det ibland med maskulina 

språkmönster liknade ore-användarnas. 

Butlers performativitetsteori handlar om att man skapar sitt genus genom upprepade 

handlingsmönster. Rin är ett tydligt exempel där hon agerar ett annat genus än vad som 

förväntas. Ore anses vara ett manligt pronomen men används av Rin som är kvinna. En ore 

onna säga enligt Tomida Takashi vara en kvinna som ”vill bli en man” (se 3.3.2 bokukko och 

ore onna) och Rin väljer att agera maskulint samt ta efter ett maskulint pronomen. Vidare kan 



42 
 

man diskutera och tolka detta citat på flera sätt. Vill hon bli en man, d.v.s. hon är transsexuell 

och vill byta kön, eller är det en performativhandling att använda maskulint pronomina i syfte 

att sudda ut gränserna inom genus? Min tolkning av Rin är att hon använder ore performativt. 

Hennes yttre är kvinnligt, med långt hår och hon bär den kvinnliga badhusuniformen. Dock 

uppvisar hon inte något typiskt kvinnligt beteende, tvärtom uttrycker hon mer maskulina drag 

än drag som kan anses feminina. Hegemonisk maskulinitet är den dominerande 

maskuliniteten, där kvinnor oftast är underordnade. Många ore-användande karaktärer har den 

typen av maskulinitet. Genom att referera till sig själv som ore, istället för watashi eller atashi 

som andra kvinnor på badhuset gör i Spirited away, kan detta tyda på att Rin tar ställning och 

visar att hon inte är underordnad, att hon tillhör den manliga kretsen. Att använda pronomen 

ore kanske gör det mer accepterat att hon som kvinna kan ta på sig en ledarroll för kvinnorna 

på badhuset och Chihiro. Det låter henne också uppträda mer arrogant om hon så vill, än om 

hon använt t.ex. watashi där mer kvinnligt beteende troligen förväntas.  

Även atashi, som är ett feminint pronomen som främst används av unga kvinnor, 

används av äldre karaktärer som Yubaba och Zeniba. Även Ursula är en atashi-användare, 

men trots att hon använder feminina pronomen uppfattas hon som pojkflickig. 

 Jag anser att det inte finns ett adekvat svar på vem som bör använda vilket pronomen i 

japanska eller absoluta regler för hur dessa ska användas. Normbrytande användning 

förekommer i filmerna, t.ex. i fallen Rin, Yubaba och Zeniba. Tidigare studier kring 

stereotyper och japanska pronomen visar att de existerar stereotypaföreställningar. Detta tas 

det upp i bland annat Chinamis, Owadas, Mizukis och Akizukis studier. Detta något som även 

min analys kan bekräfta. Några typiska föreställningar är att ore-karaktärer ses som tuffare 

och dominanta, boku-användare ses som mer tillbakadragna, watashi-användare kan ses mer 

vuxna och så vidare.  

Maskulinitet och femininitet bör inte ses synonymer för manligt och kvinnligt. Min 

uppfattning är att det alltså inte är fel att man som kvinna använder ett maskulint pronomen 

eller om man som man använder ett feminint pronomen. Men det pronomen som man väljer 

att använda implicerar en bild hos den man talar med. Givetvis behöver inte det betyda att 

man har dessa stereotypa egenskaper som kan finnas kopplade till just det pronomen, däremot 

kan japanska pronomen ge lyssnaren förutfattade meningar om talaren, speciellt vid 

normbrytande användning av första person pronomenet eller informella pronomen i formella 

situationer. 
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Slutligen anser jag, baserat på min analys, att japanskans olika första personliga 

pronomen kan förtydliga en karaktärs personlighet då olika pronomen förstärker skillnaderna 

mellan karaktärerna samt att byten av pronomen kan påvisa en karaktärsförändring.   

Det finns många intressanta aspekter att studera kring japanska pronomen. Vidare kan 

man studera pronomen och nyansskillnaderna i skrift. Vilka skillnader är det om man t.ex. 

skriver ore i kanji eller med de fonetiska skriftsystemen katakana eller i hiragana? I denna 

studie undersöker jag endast användandet av pronomen bland fiktiva karaktärer inom film, 

vidare skulle man kunna undersöka hur det ser ut i det japanska samhället. Användningen av 

feminina pronomen bland män tas inte upp i denna uppsats, och även detta är något som 

skulle vara intressant studera mer.  

 

Sammanfattning 

Genom Judith Butlers performativitetsteori analyseras användningen av de många olika första 

personliga pronomen singular som finns i det japanska språket ur ett genusvetenskapligt 

perspektiv för att besvara forskningsfrågan: Vilken bild förmedlar de olika japanska 

personliga pronomina av en person och vilka stereotypa föreställningar finns det kring dessa? 

Olika begrepp och användandet av personliga pronomen beskrivs sedan, där är det 

huvudsakliga materialet hämtat ur Japanese language, gender, and ideology. Genom en 

deskriptivanalys analyseras användandet av första personliga pronomen de japanska 

dubbningarna: Harry Potter och den flammande bägaren, Harry potter och Fenixorden, 

Sagan om ringen, Sagan om de två tornen, Spirited away och Kikis expressbud. Samtliga 

karaktärer som använder personliga pronomen under filmerna ställs upp. 

Karaktärsuppställningarna analyseras och skillnader mellan de japanska dubbningarna och 

undertexterna diskuteras. Olika karaktärsdrag och språkmönster kopplas till olika pronomen 

för att se vilka stereotypa föreställningar som finns. Resultatet redovisas sedan i slutsatsen där 

karaktärsdrag och språkmönster kopplas till olika pronomen, samt slutsatsen dras att vid 

växlingar av pronomen kan detta förmedla karaktärsförändring eller stärka kontrasterna 

mellan personer och deras relation till varandra.   
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