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Abstract 

 

Den här uppsatsens fokus ligger i mångt och mycket på Kinas och USA:s ombytliga relation 

med Japan under efterkrigstiden. Japanernas illdåd i Östasien och Stilla Havet under andra 

världskriget lämnade ett stort avtryck i både den kinesiska och US-amerikanska filmkulturen. 

Den japanska karaktären i film har varit lika ombytlig som de kinesisk/japanska och US-

amerikanska/japanska politiska relationerna sedan andra världskrigets slut. 

   Uppsatsens analys kommer jämföra ett mindre antal kinesiska och US-amerikanska filmer 

med varandra och peka på likheter och olikheter i hur man framställt japaner med hjälp av olika 

konventionella stilgrepp inom film såsom kinematografi, musik och ljud. Från 

propagandafilmer och dokumentära redogörelser, till humanistiska skildringar och dramatiska 

återberättelser; den japanska karaktären har tagit sig många olika skepnader genom åren. Det 

är svårt att definiera några absoluta drag som sammankopplar de otal av japanska rollkaraktärer 

som kommit och gått. Något som man kan vara ganska säker på dock är att politik, historia och 

film i många avseenden går hand i hand med varandra.   
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Janet Staiger skriver i sin bok Media Reception Studies att minnen kan ha stor betydelse i hur 

vi formar våra personligheter och hur vi fattar viktiga beslut i våra liv. Vi påverkas av enskilda 

händelser i våra liv som på ett eller annat sätt utmärkt sig. De bosätter sig permanent i vårt 

medvetande och blir på sätt och vis en del av oss. Staiger menar att en särskilt kraftfull 

emotionell filmupplevelse kan ha en stor betydelse för hur en eller flera individer definierar sig 

själv/själva i framtiden.1  

   Staiger argumenterar för att minnen kan forma vår världsuppfattning då ”People act on 

narratives of the past, and beliefs about the past produce social norms”.2  Vad är dessa sociala 

normer som produceras av dåtiden? Är det möjligt att filmer kan skapa förutfattade meningar 

om olika folkslag och minoriteter i samhället och förvärra de kulturella klyftorna? Är det 

möjligt att dåtiden kan producera normer som är till fördel för hur olika folkslag identifierar sig 

med varandra? Ett citat från Olena McLaughlins artikel ”Smoke Signals: Creating Cultural 

Memory in Film” summerar mina tankar på ett bra sätt: 

Cultural memory is closely connected with identity, which is constructed 

by acts of memory. National identity is tied with the way the nation sees 

its past and present, and manifests itself in the acts of cultural memory. 

Therefore, indigenous film executed by indigenous members conveys an 

indigenous point of view, which is an act of memory that reconstructs 

identity and shapes the larger social attitude.3 

Film är en del av allt det visuella bombardemang vi utsatts för sedan andra världskrigets slut. 

Vi skapar oss en bild av dåtiden via bilder i form av film, TV, dokumentärer o.s.v.4 Det är 

intressant att studera om huruvida en enskild persons vision kan påverka en persons utveckling 

till en så pass hög grad. Kan filmtekniska konventioner såsom kameraarbete, musik och ljud på 

egen hand skapa en världsuppfattning åt oss?  

                                                           
1 Janet Staiger, Media Reception Studies, New York och London: New York University Press 2005, s. 186 
2 Ibid, s. 187 
3 Olena McLaughlin, ”Smoke Signals: Creating Cultural Memory in Film”, i Christoph Vatter och Oleksandr 
Pronkevich (red.) Film and Cultures of Memory, Saarbrücken: Saarland University Press 2015, s. 66 
4 Robert A. Rosenstone, Visions of the Past: The Challenge of Film to our Idea of History, Cambridge och 
London: Harvard Unicersity Press, 1995, s. 22 
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Japans relation med USA och Kina har varit av väldigt föränderlig sort under efterkrigstiden. 

Attacken mot Pearl Harbor var en omvälvande händelse i USA:s historia som gav upphov till 

en misstänksamhet och ren fientlighet mot japaner. Även Kina fick lida av den japanska 

krigsmaskinens brutalitet under andra världskriget. Långt innan USA klev in i kriget så hade 

Japan erövrat stora delar av Kina och gett upphov till flertalet folkmord likbördiga med de i 

Tredje Rikets förintelseläger. Incidenter som Nanjingmassakern är än idag ett väldigt känsligt 

ämne i relationen mellan Kina och Japan.  

   Med denna ursprungliga fientlighet som grund så har det genom åren tillverkats mängder av 

filmer om Kinas respektive USA:s krig mot Japan under andra världskriget. Politiska 

reformationer har förändrat relationerna och gett upphov till ett brett utbud av fientliga men 

även väldigt vänskapliga porträtteringar av japaner i både US-amerikansk och kinesisk film. 

Emily Matsons ord i ”Nationalism and the Nanjing Massacre: Jiang Zemin’s Patriotic 

Education Campaign in the 1990s and Its Repercussions on Sino-Japanese Relations” passar in 

i sammanhanget: ”Historiography is not static, but evolves constantly”.5 Med tiden förändras 

de politiska klimaten i världen och fiender kan med ens vara vänner eller vice versa.   

    

1.2 Syfte, frågeställning och disposition 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur man med hjälp av filmtekniska medel har 

ämnat skapa speciella minnen av japanerna i US-amerikansk och kinesisk film om andra 

världskriget under efterkrigstiden. Jag kommer att lägga störst fokus på kinematografi, musik 

och ljud för att peka på likheter och skillnader i hur man lett publiken till att uppfatta de japanska 

karaktärerna. Det finns många grepp inom både kinematografi, musik och ljud som på ett subtilt 

sätt kan forma en individs uppfattning av vad/vem han/hon ser på skärmen. Detta kan sedan ge 

upphov till att sociala normer formas i framtiden såsom Staiger uttrycker det i Media Reception 

Studies.  

   Grundtanken är att genomföra en jämförande analys och försöka urskilja hur de tvenne 

filmkulturerna i fråga har valt att minnas andra världskriget. Minnen är betydelsefulla i 

                                                           
5 Emily Matson, ”Nationalism and the Nanjing Massacre: Jiang Zemin’s Patriotic Education Campaign in the 
1990s and Its Repercussions on Sino-Japanese Relations”, April 2011, 
https://digitalarchive.wm.edu/bitstream/handle/10288/16787/Matson_Thesis_Archive_Copy.pdf?sequence=4  
(2016-05-23) 

https://digitalarchive.wm.edu/bitstream/handle/10288/16787/Matson_Thesis_Archive_Copy.pdf?sequence=4
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skapandet av en individuell världsuppfattning; film kan som varande underhållningskultur och 

även propagandamedel bidra mycket till hur människan uppfattar och tolkar sin omgivning. 

Ända sedan krigets slut har både Kina och USA genomgått diverse politiska reformer till följd 

av både yttre och inre påverkningar. Det torde förefalla logiskt att politiska skeenden, liksom 

politiska miljöer i stort, återspeglats i film då film i mångt och mycket kan ses som ”[…] a 

document (text) that provides a window onto the social and cultural concerns of an era […]”.6 

Filmer är barn av sin tid – ideologiska, kulturella samt sociala värden påverkar dem och deras 

skapare in i minsta detalj.  

   Med utgångspunkt från Staigers argument om att film kan skapa minnen och senare förändra 

en individs livsval har jag ställt upp ett par frågor: 

 Hur har man med hjälp av olika stilgrepp (i synnerhet kamera, musik och ljud) försökt 

skapa minnen hos publiken? 

 Vad finns det för olikheter och likheter i skapandet av minnen mellan filmerna under 

olika perioder i ländernas historia (efter andra världskriget)?  

 

Uppsatsens struktur kommer bestå av två delar. I den första delen kommer jag kort redogöra 

för den rent historiska aspekten av de kinesisk-japanska och amerikansk-japanska relationerna 

under efterkrigstiden. Tanken är att presentera en bakgrund till hur dåtidens politiska klimat 

påverkade filmerna som jag kommer att analysera. Till exempel: varför valde man att framställa 

japanerna på ett sätt i en film från 60-talet och på ett annat sätt i en annan från 00-talet?   

   Uppsatsens andra del kommer utgöra huvuddelen av analysen. Här kommer jag att jämföra 

och analysera sex filmer från respektive land under tre enskilda kapitel. Filmerna kommer ligga 

varandra ganska nära i tiden och är tänkta att representera de politiska miljöerna som präglade 

perioderna för deras tillverkning.   

 

1.3 Metod och källmaterial 

Huvuddelen av uppsatsen kommer utgöras av jämförelser och reflektioner. Jag vill undersöka 

hur filmtekniska medel samt skapandet av minnen på film kan forma en eller flera individers 

framtida personligheter och livsval. Den jämförande analysen är uppdelad i tre kapitel i vilka 

                                                           
6 Rosenstone, Visions of the Past: The Challenge of Film to our Idea of History, s. 3 
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jag kommer jämföra två filmer vardera. Anledningen till detta är att jag vill jämföra de som 

ligger varandra någorlunda nära i tiden och som har en del gemensamt i sina porträtteringar av 

japaner. Dock kommer jag härleda till de andra filmerna när det är passar i diskussionen.  

   Den bok jag kommer utgå främst ifrån är Janet Staigers Media Reception Studies. Åttonde 

kapitlet (betitlat ”Memories”) kommer vara särskilt viktig när jag avslutar varje kapitel med en 

sammanfattning av hur filmerna gått tillväga med att skapa minnen. Staigers bok kommer med 

andra ord vara särskilt viktig då den kommer vara navet som analysen och jämförelserna kretsar 

kring – hur minnen i form av emotionella filmupplevelser kan forma en individ. Hit räknar jag 

även Robert A. Rosenstone och dennes Vision of the Past: The Challenge of Film to our Idea 

of History. Rosenstones diskussioner om film som en potentiell källa till historieskrivning och 

de negativa sidoeffekter som kan komma därefter har hjälpt mig att tänka kritiskt kring 

historiska representationer av folkslag på film. Timothy Corrigan och Patricia Whites The Film 

Experience: An Introduction har givetvis haft en central roll i utformandet av mina argument 

och diskussioner. Corrigan och White beskriver ursprungen och funktionerna av dagens 

filmtekniska konventioner och har därför varit väldigt hjälpsamma i arbetet.   

   Jag kommer analysera och jämföra sex stycken filmer med varandra. Jag kommer att använda 

mig av ett antal facklitterära källor tillsammans med olika artiklar i ämnet som jag har hittat på 

internet. Filmerna kommer alla vara baserade på och utspela sig under andra världskriget men 

kommer vara tillverkade under olika perioder. Anledningen till detta är att jag vill återge en så 

bred presentation av USA:s och Kinas historia under efterkrigstiden som möjligt. Filmerna är: 

 Xiao bing Zhang Ga (Zhang Ga, The Soldier Boy, Wei Cui, 1963) 

 Yige he Bage (One and Eight, Zhang Junzhao, 1984) 

 Nanjing! Nanjing! (City of Life and Death, Lu Chuan, 2009) 

 Objective, Burma! (Revansch i Burma, Raoul Walsh, 1946) 

 Tora! Tora! Tora! (Richard Fleischer, Toshio Masuda och Kinji Fukasaku, 1970) 

 The Thin Red Line (Den Tunna Röda Linjen, Terrence Malick, 1998) 

Samtliga filmer har omnämnts och diskuterats i lägre eller högre grad i den litteratur och de 

källor jag kommer att använda.  

   Tryckt litteratur kommer vara i ett format som fokuserar främst på betydelsen av 

kinematografi (ex. närbilder), musik (ex. soundtrack) och ljud (ex. ljudeffekter) inom film. 

Corrigan och Whites The Film Experience: An Introduction kommer givetvis vara nära till 
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hands. Till denna kategori räknar jag även ett antal artiklar från antologierna Film Theory and 

Criticism och Philosophy of Film and Motion Pictures: An Anthology; tankar kring filmmediet 

och dess narrativa verktyg av Béla Balász, Berys Gaut, Nöel Carroll och Mary Ann Doane 

kommer vara viktiga i mina diskussioner. Även en hel del fristående artiklar från internet har 

varit väldigt värdefulla beträffande de filmtekniska aspekterna. Hit räknar jag främst ”Narrative 

Music, Visuals and Meaning in Film” (av Johnny Wingstedt, Sture Brändström och Jan Berg) 

och ”The Inexpressible: The Sense of the Metaphysical in The Thin Red Line” (av Katerina 

Virvidaki).  

   För den rent historiska delen kommer jag använda litteratur som beskriver hur rådande 

politiska omständigheter har påverkat representationen av japaner i US-amerikansk och 

kinesisk film. Denna litteratur utgörs främst av Chinese and Japanese Films on the Second 

World War (sammanställd av King-fai Tam, Timothy Y. Tsu och Sandra Wilson), Imagining 

Japan in Post-War East Asia (sammanställd av Paul Morris, Naoko Shimazu och Edward 

Vickers), A History of Pain (av Michael Berry) samt America on Film: Representing Race, 

Class, and Sexuality at the Movies  (av Harry M. Beshoff och Sean Griffin).  

   Här ingår även ett antal artiklar: ”China’s Nationalism and Its Quest for Soft Power through 

Cinema” (av Frances Xiao-Feng Guo), ”Nationalism and the Nanjing Massacre: Jiang Zemin’s 

Patriotic Education Campaign in the 1990s and Its Repercussions on Sino-Japanese Relations” 

(av Emily Matson), ”The Propaganda of Violence: Early Hollywood War Films” (av Tom 

Burns) och ”On the Japanese in American Cinema” (av Petra Fišerová). Dessa källor kommer 

dock inte enbart vara bundna till den historiska genomgången i analysens början utan kommer 

nämnas även i den jämförande delen.      

   Jag vill påpeka att en hel del övrig litteratur som jag inte nämnt här tillkommer i brödtexten. 

Denna litteratur har jag använt för att kunna spinna vidare på mina diskussioner och jämförelser 

och skapa en tydligare bild av mina argument. Sålunda skall de betraktas mer som komplement 

än huvudsakliga källor.    

 

1.4 Teori & forskningsöversikt 

Jag har ägnat mycket tid åt att skaffa mig en översikt av hur japaner har porträtterats i US-

amerikansk och kinesisk film sedan andra världskrigets slut. Eftersom sociala normer, enligt 
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Staiger, byggs på minnen av dåtiden7 var det viktigt för mig att ta reda på hur förutfattade 

meningar om japaner har tagit sig uttryck i film. Negativa stereotyper finns det gott om men det 

ska inte stickas under stol med att det även finns positiva representationer av japaner, både i 

US-amerikansk liksom kinesisk film.   

   Japanska stereotyper i film är inget nytt. Det finns ett nästintill oändligt antal källor att tillgå 

i ämnet. Benshoff och Griffin, för att ta ett exempel, beskriver japanska (men även ett stort antal 

östasiatiska) stereotyper i film från Hollywood. I US-amerikansk film har japaner i samband 

med attacken mot Pearl Harbor porträtterats som hänsynslösa mördare; senare har de betraktas 

som ett finansiellt hot mot västvärlden då Japans ekonomi växte sig stark under 80-talet.8 I Kina 

tar sig stereotypen uttryck i den ”japanska djävulen”.9 Japaner som den kinesiska befolkningens 

ständiga fiende är en trend som pågått under större delen av efterkrigstiden. Det finns även en 

hel del att tillgå när det kommer till positiva representationer av japaner. Summa summarum: 

beträffande olika representationer av japaner i US-amerikansk och kinesisk film så finns det 

inte mycket att tillägga.  

   Kinematografins, musikens och ljudets emotionella potential är ett ämne som diskuterats 

under en lång tid. Till exempel så skrev Béla Balász redan på 20-talet om närbildens förmåga 

att få publiken att identifiera sig och känna med karaktärerna i filmen. Även musik och ljud 

påverkar hur vi känner och identifierar oss med karaktärerna, men trots detta har det en mer 

sekundär roll i ett filmskapande.10  

   Robert A. Rosenstone skriver mycket om filmens potentiella kraft som ett representativt 

medium för historiska händelseförlopp. Hans anmärkningar på det förrädiska att sätta sin tillit 

till film som historisk fakta är kritiska. Rosenstone menar att film alltid presenterar en enskild 

historia som den följer slaviskt. Den presenterar aldrig alternativa perspektiv som löper 

parallellt med det filmen berättar om i huvudsak.11 

   Gällande min teori och det som kommer vara den här uppsatsens fokus har jag inte hittat 

något som förefaller identiskt. Jämförelser mellan filmer har givetvis skett förut, men ett 

jämförande av olika representationer av japanska karaktärer i film är sparsmakad.   

                                                           
7 Staiger, Media Reception Studies, s. 187 
8 Benshoff och Griffin, America on Film: Representing Race, Class, and Sexuality at the Movies, s. 123-142 
9 King-fai Tam, Timothy Y. Tsu och Sandra Wilson, Chinese and Japanese films on the Second World War, 
London och New York: Routledge 2015, s. 3. 
10 Corrigan och White, The Film Experience: An Introduction, s. 178 
11 Rosenstone, Visions of the Past: The Challenge of Film to our Idea of History, s. 57-58 
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2. Historisk bakgrund 

 

2.1 – Japanen i kinesisk film 

Japanen har skildrats på en rad olika sätt i kinesisk film under efterkrigstiden. Filmer om andra 

världskriget har varit populära då de erbjudit ett fundament att bygga kinesisk nationalism och 

sammanhållning på.12 Den kanske mest förekommande porträtteringen torde vara den om den 

”japanska djävulen” (på mandarin Riben guizi)13 som visar upp en samvetslös och blodtörstig 

typ av människor som inte drar sig för att mörda och lemlästa. Denna stereotyp påträffar man 

framförallt i Maos s.k. ”röda klassiker” (på mandarin hongse jingdian dianying)14 – till vilka vi 

kan räkna Dilei zhan (Mine Warfare, Tang Yingqi, Xu Da och Wu Jianhai, 1962), Didao zhan 

(Tunnel War, Ren Xudong, 1965)15 och Xiao bing Zhang Ga16 – men även i mer sentida verk 

såsom Yige he bage och Hong gaoliang (Det röda fältet, Zhang Yimou, 1987). Dessa filmer är 

extremt polariserade i sina representationer av relationen mellan den blodtörstiga japanen och 

den hedersamma (kommunistiska) kinesen. 

   Det skall dock påpekas att japanen inte enbart skildrats som ondskefull i kinesisk film; det 

finns undantagsfall där japanska karaktärer har tillskrivits mer sympatiska drag. Wan zhong 

(Evening Bell, Wu Ziniu, 1988) var ett av de första ärliga försöken till att skildra japaner i en 

mer tredimensionell dager och visa att de led lika mycket av kriget som deras fiende gjorde.17 

Andra japanska karaktärer såsom Kosaburo i Guizi lai le (Devils on the Doorstep, Wen Jiang, 

2000)18 och Kadokawa i Nanjing! Nanjing! är både mänskliga och sympatiska och är lika 

mycket offer för krigets hemskheter som de kinesiska karaktärerna är.19 20 

    

                                                           
12 Frances Xiao-Feng Guo, ”China’s Nationalism and Its Quest for Soft Power through Cinema”, 2013, 
https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/28056/2/02whole.pdf (2016-05-23) 
13  Tam, Tsu och Wilson, Chinese and Japanese films on the Second World War, s. 3. 
14 Ibid, s. 2 
15 Ibid, s. 13 
16 Guo, ”China’s Nationalism and Its Quest for Soft Power through Cinema” 
https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/28056/2/02whole.pdf 
17 Ibid 
18 Paul Morris, Naoko Shimazu och Edward Vickers, Imagining Japan in Post-war East Asia: Identity politics, 
schooling and popular culture, New York och Abingdon: Routledge 2013, s. 79 
19 Ibid, s. 79 
20 Ibid, s. 75 

https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/28056/2/02whole.pdf
https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/28056/2/02whole.pdf
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Japanen så som den har skildrats i kinesisk film är ett omdiskuterat ämne som i mångt och 

mycket påverkats av historiska incidenter, politiska miljöer och framförallt förvaltandet av 

minnen om andra världskriget. Bl.a. Mao Zedongs konstcensur har satt djupa spår 

formgivningen av kinesisk film. Censuren fungerar på så sätt att regeringen har rätten att 

förbjuda filmer om de inte uppfyller särskilda krav.21 Ofta handlar det om att beskydda det 

kommunistiska partiets suveränitet. Ett välkänt exempel på hur censuren används är den 

historiska återgivningen av Nanjingmassakern. Nanjingmassakern – liksom andra världskriget 

i stort – är ett känsligt ämne i relationen mellan Kina och Japan. Michael Berry uttrycker det 

som så i sin bok A History of Pain: Trauma in Modern Chinese Litterature and Film att 

Nanjingmassakern är ”[…] one of the most horrid and tragic moments of twentieth century 

Chinese history […]”.22 Massakern är i många avseenden jämförbar med nazisternas illdåd i 

samband med Förintelsen. Nanjingmassakern var en blodig händelse som pågick under sex 

veckor åren 1937-38 då den japanska kejserliga armén intog den dåvarande kinesiska 

huvudstaden Nanjing och förgrep sig på dess befolkning.23 För att möjliggöra en förbättrad 

relation med Japan efter kriget24 tystade man ned massakern och höll den borta från det politiska 

rummet. Det var inte förrän på 70-talet som den på allvar dök upp i debatter och började 

diskuteras livligt. Debatterna kretsade kring den japanska historieskrivningen och 

undervisningen om Japans deltagande i kriget.25 Problemet kretsade kring hur kinesisk kontra 

japansk undervisning och historieskrivning framställde Japan som den invaderande kraften eller 

ej under det andra kinesisk-japanska kriget.26 

   Nanjingmassakern blev en kärnpunkt för en politisk kampanj på 90-talet under Jiang Zemins 

regeringstid. Tanken bakom kampanjen – känd på engelska som ”Patriotic Education 

Campaign” – var att framhäva det kommunistiska partiets suveränitet. I efterdyningarna av 

massakern på Himmelska fridens torg 1989 ansågs detta nödvändigt eftersom incidenten i fråga 

hotade partiets ställning och rykte. Kampanjen var av nationalistisk sort och man lade mycket 

fokus på Kinas s.k. ”century of humiliation” – det århundrade då Kina fick finna sig i att 

                                                           
21 Benshoff och Griffin, America on Film: Representing Race, Class, and Sexuality at the Movies, s. 9 
22 Michael Berry, A History of Pain; Trauma in Modern Chinese Litterature and Film, New York: Columbia 
University Press 1983, s. 110 
23 Berry, A History of Pain: Trauma in Modern Chinese Litterature and Film, s. 109-110 
24 Matson, ”Nationalism and the Nanjing Massacre: Jiang Zemin’s Patriotic Education Campaign in the 1990s 
and Its Repercussions on Sino-Japanese Relations”, 
https://digitalarchive.wm.edu/bitstream/handle/10288/16787/Matson_Thesis_Archive_Copy.pdf?sequence=4  
25 Josh Gordon, ”The Nanking Massacre: Analysis of Japanese and Chinese Interpretation and Remembrance of 
Nanking 1940s-The Present”, Maj 2014 
file:///C:/Users/CuriousDave/Downloads/Gordon_Josh_Spr2014%20(4).pdf  (2016-05-23) 
26 Ibid 

https://digitalarchive.wm.edu/bitstream/handle/10288/16787/Matson_Thesis_Archive_Copy.pdf?sequence=4
file:///C:/Users/CuriousDave/Downloads/Gordon_Josh_Spr2014%20(4).pdf


David Carlsson C-uppsats | Inledning 2016-05-23 

12 
 

förtryckas av yttre imperialistiska krafter.27 Som en del av detta blev Nanjingmassakern en 

viktig del i den kinesiska skolundervisningen.28 Tanken var att etablera Kina som ett land som 

länge kämpat mot imperialismen. Detta skulle ge upphov till nationell samhörighet och 

kommunistisk kamratanda i landet samtidigt som man påpekade Kinas offerroll i historien.  

   Trots de negativa stereotyperna har det förekommit goda japanska karaktärer i kinesisk film. 

I och med att Kina öppnades upp under 70-talet påverkades man av västerländska värderingar 

– man började ifrågasätta det gamla propagandasamhället som präglat nationen under en så lång 

tid.29 Det var i sken av detta som Wan zhong tillverkades, en film där vi ser kinesiska soldater 

debattera dilemmat huruvida de skall mata eller döda en grupp av japanska soldater som 

gömmer sig i en grotta kort efter att Japan kapitulerade. Trots att Kina senare slöt sig till följd 

av massakern på Himmelska fridens torg och blev mer nationalistisk i sina kulturella uttryck 

dök det upp goda japanska karaktärer i film. I Guizi lai le ser vi hur soldaten Kosaburo slits 

mellan sina pliktkänslor och hans medkänsla för de kinesiska byborna han respekterar och är 

fäst vid.30 I Nanjing! Nanjing! följer vi soldaten Kadokawa som traumatiseras hårt av de 

japanska illdåden i Nanjing. De hemska saker han fått uppleva leder till att han senare begår 

självmord; han kan inte leva med minnena av de tusentals civila kineser som mördats och 

våldtagits av hans landskamrater.31  

    

Det hela bottnar i en komplicerad politisk relation där Kina använt den japanska brutaliteten 

under andra världskriget som en symbol för det kinesiska lidandet medan Japan, å sin sida, 

proklamerat sin pacifistiska ställning i efterdyningarna av bl. a. de amerikanska bombningarna 

av Hiroshima och Nagasaki och dess våldsamma förflutna.32 Relationen vilar helt enkelt på ett 

fragilt fundament om viljor kring hur länderna representerar sina nuvarande politiska karaktärer 

med hjälp av historiska incidenter. 

 

                                                           
27 Matson, ”Nationalism and the Nanjing Massacre: Jiang Zemin’s Patriotic Education Campaign in the 1990s 
and Its Repercussions on Sino-Japanese Relations”, 
https://digitalarchive.wm.edu/bitstream/handle/10288/16787/Matson_Thesis_Archive_Copy.pdf?sequence=4  
28 Berry, A History of Pain: Trauma in Modern Chinese Litterature and Film, s. 111 
29 Guo, ”China’s Nationalism and Its Quest for Soft Power through Cinema” 
https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/28056/2/02whole.pdf  
30 Morris, Shimazu och Vickers, Imagining Japan in Post-war East Asia: Identity politics, schooling and popular 
culture, s. 79 
31 Ibid, s. 75 
32 Ibid, s. 3 

https://digitalarchive.wm.edu/bitstream/handle/10288/16787/Matson_Thesis_Archive_Copy.pdf?sequence=4
https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/28056/2/02whole.pdf


David Carlsson C-uppsats | Inledning 2016-05-23 

13 
 

2.2 – Japanen i US-amerikansk film 

När det kommer till skildrandet av japaner sedan andra världskrigets slut så har kinesisk film 

visat upp en mera ihållande tendens till att inkludera japaner i film mer än USA. När det 

kommer till negativa stereotyper i US-amerikansk film så har de onekligen förekommit, men 

den ondskefulle japanen så som den framställs i film om andra världskriget försvann nästan 

omgående efter krigets slut. Filmer som Gung Ho! (Attack i Djungeln, Ray Enright, 1943), The 

Purple Heart (Purpurhjärtat, Lewis Milestone, 1944) och Objective, Burma! framställer 

japaner (mer specifikt, den kejserliga armén) som genuint onda.33 Dessa filmer övervakades av 

agenturen OWI – Office of War Information.34 vars uppgift var att ingjuta kämparanda hos 

folket i form av ”propaganda vehicles […] portraying the patriotism and fighting spirit of the 

“boys” overseas”.35 

   Som i fallet med det kinesiska ditot existerar det US-amerikanska filmer om andra 

världskriget med godhjärtade, eller åtminstone sympatiska, japaner i rollerna. Hit kan man bl.a. 

räkna The Bridge on the River Kwai (Bron över floden Kwai, David Lean, 1957), Hell to 

Eternity (Från helvetet till evigheten, Phil Karlson, 1960), Tora! Tora! Tora! och Empire of the 

Sun (Solens rike, Steven Spielberg, 1987). I den förstnämnda stiftar vi bekantskap med en 

japansk officer som visar upp komplexa och tredimensionella karaktärsdrag.36 I Hell to Eternity 

har japanerna starka emotionella band knutna till den amerikanska huvudkaraktären och i 

Empire of the Sun har de förståelse för och delar amerikanska värderingar.37 Tora! Tora! Tora! 

är en objektiv återberättelse av attacken mot Pearl Harbor.38 Båda sidorna i konflikten var 

menade att porträtteras som mänskliga, sympatiska och långt ifrån hänsynslösa. Om något så 

framställs japanerna på ett annorlunda men fortfarande stereotypt sätt; de är hedersamma och 

erkänner USA:s storhet.39 De är ödmjuka inför sin fiende som de dessutom anser är den starkare 

sidan i konflikten.  

    

                                                           
33 Harry M. Benshoff och Sean Griffin, America on Film: Representing Race, Class, and Sexuality at the Movies, 
Singapore: Wiley-Blackwell 2009, s. 131 
34 Tom Burns, ”The Propaganda of Violence: Early Hollywood War Films”, Estação Literária vol. 6/2010, s. 5 
35 Ibid, s. 10 
36 Benshoff och Griffin, America on Film: Representing Race, Class, and Sexuality at the Movies, s. 131 
37 Petra Fišerová, ”On the Japanese in American Cinema”, Juni 2012, 
https://is.muni.cz/th/330821/ff_b/DIPLOMA_THESIS_FINAL.pdf (2016-05-23) 
38 Ibid  
39 Ibid 

https://is.muni.cz/th/330821/ff_b/DIPLOMA_THESIS_FINAL.pdf
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Det ska påpekas att konceptet kring den japanska karaktären skiljer sig avsevärt i US-

amerikansk film än i kinesisk film. Attacken mot Pearl Harbor var en faktor till att japanen 

framställdes som ond och kallblodig i klassisk Hollywoodfilm men i motsatts till Kina så såg 

USA kort efter kriget en värdefull allierad i Japan.40 Detta ledde till att den kallblodiga japanen 

försvann snabbt ur Hollywoodfilm efter andra världskriget medan den levde kvar i kinesisk 

film. En av de största anledningarna till detta var att Kina efter andra världskriget omformades 

till en kommunistisk regim. Japan, å sin sida, visade på ideologiska och kulturella värderingar 

som man delade med USA och sålunda ersattes japanen med kinesen som den stora östasiatiska 

boven i Hollywood-producerade filmer.41  

 

 

3. Analys 

 

3.1 – Objective, Burma! och Xiao bing Zhang Ga 

Raoul Walsh Objective, Burma! och Wei Cuis Xiao bing Zhang Ga är båda tillverkade enligt 

de respektive ländernas dåvarande censur. Walsh film var en av många filmer som tillverkades 

utefter OFI:s censur som bl. a. var till för att uppmana den amerikanska befolkningen till att 

delta i kriget.42 Xiao bing Zhang Ga var en tidsenlig propagandafilm som liksom de samtida 

Dilei zhan och Didao zhan spred bilden av den ”japanska djävulen” och den hedersamme, 

kommunistiske kinesen.43 44 Både filmerna var tänkta att sprida propaganda och ge upphov till 

ett tänkande där japanen var roten till allt det onda.  

 

Om vi börjar med Objective, Burma! och hur Walsh porträtterar japaner med hjälp av musik 

och/eller bild så finns det en del att anmärka på. Den blodtörstiga japanen så som Benshoff och 

Griffins beskriver den sticker särskilt ut i en scen. När gruppen av amerikanska soldater kämpar 

                                                           
40 Benshoff och Griffin, America on Film: Representing Race, Class, and Sexuality at the Movies, s. 131 
41 Ibid, s. 131 
42 Burns, ”The Propaganda of Violence: Early Hollywood War Films”, s. 5 
43 Guo, ”China’s Nationalism and Its Quest for Soft Power through Cinema” 
https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/28056/2/02whole.pdf  
44 Tam, Tsu och Wilson, Chinese and Japanese films on the Second World War, s. 14 

https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/28056/2/02whole.pdf
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sig igenom den burmesiska djungeln anländer de till ett tempel. De undersöker templet och 

upptäcker att det är en japansk bas, full med sönderstyckade lik av amerikanska soldater. Dock 

hittar Kapten Nelson – gruppens ledare och filmens huvudkaraktär –en amerikansk soldat som 

fortfarande är i livet. Soldaten är svårt sårad och han bönar och ber om att bli dödad för att 

slippa lida. Här lägger kameran mycket fokus på Kapten Nelsons förskräckta ansiktsuttryck; vi 

ser på honom att han betraktar något fruktansvärt och motbjudande. När så soldaten drar sitt 

sista andetag spelas ett dramatiskt stycke musik.  

   Vi kan börja nedbrytandet av scenen med ett citat från Béla Balász: ”Close-ups are often 

dramatic revelations of what’s really happening under the surface of appearences”.45 Genom att 

se Nelsons förskräckta ansiktsuttryck förstår vi hemskheterna han bevittnar utan att vi själva se 

dem. Med hjälp av närbilder kan vi identifiera46 oss med och förstå vad Nelson känner. Musiken 

hjälper också till för att sätta den rätta känslan i scenen. Corrigan och White skriver att ”Sound 

is a sensual experience that in some cases makes an even deeper impression than a film’s 

visuals”.47 Även om närbilden på Nelson beskriver vad han känner så förstärker musiken hela 

upplevelsen. I sammanhanget så blir musiken en större källa till identifikation och sympati med 

Nelson än vad närbilderna blir. Det faktum att Nelson spelas av Errol Flynn kan också vara 

bidragande till att scenen får större potential till att bli ett livsformande minne. Staiger menar 

att ett möte med en stjärna kan vara en form av milstolpe i en individs liv.48 Man skulle kunna 

argumentera för att Flynn – som ju var en stor och välkänd skådespelare på sin tid – kunde 

hjälpa till att förstärka scenens emotionella laddning. Som en känd filmstjärna kunde hans blotta 

närvaro i filmen ge upphov till att personer som ser upp till honom kunde identifiera sig med 

honom.  

   Man skulle kunna hävda att det faktum att vi aldrig ser den döende soldaten utan bara hör 

hans plågade röst varslar om en obeskrivlig brutalitet. Det kan också vara en form av 

kompromiss mellan skapandet av både kollektiva och individuella känslor och minnen. En av 

OWI:s grundläggande principer vid den här tiden var att ”images of extreme bodily violence 

(decapitation, dismemberment, etc.) were censored because of propriety, the need to spare 

family feelings, and the pragmatic purpose of not discouraging new recruits”.49 Om Walsh hade 

                                                           
45 Béla Balász, ”Theory of the Film”, i Leo Braudy och Marshall Cohen (red.) Film Theory and Criticism, New 
York: Oxford University Press 2009, s. 274 
46 Berys Gaut, ”Identification and Emotion in Narrative Film”, i Noël Carroll och Jinhee Choi (red.) Philosophy of 
Film and Motion Pictures: An Anthology, Malden, Oxford och Carlton: Blackwell Publishing 2006, s. 266 
47 Corrigan och White, The Film Experience: An Introduction, s. 178 
48 Staiger, Media Reception Studies, s. 193 
49 Tom Burns, ”The Propaganda of Violence: Early Hollywood War Films”, Estação Literária vol. 6/2010, s. 8 
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visat de sönderstyckade kropparna hade det inte bara stridigt mot OWI:s regler utan även skapat 

dåliga bilder av USA:s roll i kriget. Scenen hade skapat ett minne hos dess publik där man 

kommer ihåg kriget som något hemskt: ett ödesdigert misstag att göra om filmen var menad att  

locka fler folk till att delta i kriget.   

   Liksom i fallet med Walsh Objective, Burma! så är japanerna i Wei Cuis film både 

hänsynslösa och i vissa fall rent ömkliga. De dödar samvetslöst utan att vissa tecken på ånger 

och tvekar inte med att svika sina egna för att rädda sina skinn. I filmens inledning, för att ta ett 

exempel, ser vi hur en japansk officer dödar huvudpersonen – pojken Zhang Gas – mormor. 

Cui använder precis som Walsh dramatisk musik samt närbilder på Zhang Gas förkrossade 

ansiktsuttryck för att förstärka scenens emotionella laddning.  

   Officeraren, tillsammans med den japanska översättaren, är väldigt tidstypiska stereotyper 

som av Tam, Tsu och Wilson beskrivs som ”[…] short, small, and dark, […] a physical, 

intellectual , and moral ’midget’ lurking in the shadow off centre-stage”.50 Just den japanska 

översättaren passar in på attributet ”moral midget.” Efter att ha blivit tillfångatagen sviker han 

sina landskamrater och avslöjar viktiga strategiska detaljer för frihetskämparna i utbyte mot att 

han släpps fri. Han är en lika stereotyp representation av den ynkliga japanen som officeraren 

är en lika brutal representation av den ”japanska djävulen.”  

    

Det finns dock vissa skillnader att påpeka i jämförelsen mellan Walsh och Cuis respektive verk. 

De japanska soldaterna i Xiao bing Zhang Ga har, i motsats till de vi stöter på i Objective, 

Burma!, något man skulle kunna kalla unika personligheter. Med hjälp av närbilder och musik 

skapar Cui en konkret skurk i form av den japanska officeraren som mördar Zhang Gas mormor. 

Närbilden på när han ler ondskefullt när Zhang Gas mormor torteras gör honom till en sadistisk 

rövare – en roll som förstärks ytterligare samtidigt som en hysterisk stråkensemble spelar i 

bakgrunden. Johnny Wingstedt, Sture Brändström och Jan Berg skriver i sin artikel ”Narrative 

Music, Visuals and Meaning in Film” att ”Music can […] clarify ambiguous situations, indicate 

social status or simply represent a character or phenomenon, for instance by the use of a 

leitmotif”.51 Stråkensemblens hysteriska klagosång blir en form av ledmotiv till officerarens 

                                                           
50 Tam, Tsu och Wilson, Chinese and Japanese films on the Second World War, s. 14 
51 Johnny Wingstedt, Sture Brändström och Jan Berg, ”Narrative Music, Visuals and Meaning in Film”, Visual 
Communication vol. 9/2010, s. 196 



David Carlsson C-uppsats | Inledning 2016-05-23 

17 
 

skurkroll. Dessutom är han filmad ur – till skillnad från de andra japanska soldaterna i scenen 

– ett grodperspektiv och han framstår som både mäktig och hotfull.52  

   I Objective, Burma! får vi aldrig en personifierad skurk som den japanska officeraren i Xiao 

bing Zhang Ga; japanerna förblir mystiska och namnlösa trots att Walsh använder musik för att 

tillskriva dem ondskefulla attribut. Japanerna i Objective, Burma! är helt omöjliga att relatera 

till och blir en form av en mystisk kraft som förföljer de amerikanska soldaterna genom den 

burmesiska djungeln. Man kan härleda till Edward Saids begrepp och hans tankar kring 

orientalism. I en artikel i The Stockholm Journal of East Asian Studies sammanfattar Tobias 

Hübinette Saids ord som ”[…] a way of thinking about Asia and Asians as strange, servile, 

exotic, dark, mysterious, erotic and dangerous”.53 Orientalism är ett typiskt västerländskt 

fenomen som porträtterar öst som en mystisk plats med främmande kulturer och underliga 

folkslag. Detta skulle kunna vara en anledning till varför japanerna är så tystlåtna och framställs 

på ett så mystiskt sätt i Objective, Burma!. Ett annat inslag som går att anknyta till Saids begrepp 

är hur Walsh använder ljud för att visualisera Burma som ett mystiskt och exotiskt land. Vi hör 

ljud och läten från djungeln medan amerikanarna tittar oroligt omkring sig; de befinner sig i ett 

främmande land fullt med exotiska och okända djur och läten.  

 

För att avsluta kan man sammanfatta det som att både Walsh och Cui avbildar japaner som 

ondskefulla, helt enligt tidstypiska konventioner, och konflikterna i filmerna är extremt 

polariserade. Det finns ingen tvekan om vem som har ”rätt” och vem som har ”fel” i 

sammanhanget; fienden förtjänar att bli dödade utan vidare reflektion; det används dramatisk 

musik och kinematografi för att leda publiken till att sympatisera med särskilda karaktärer. Errol 

Flynn i rollen som Kapten Nelson kan förstärka minnet av scenen och filmen i stort. Hans dåtida 

stjärnglans kunde vara en drivande faktor till att publiken tog hans parti i filmens konflikt. Hans 

popularitet utanför filmen gör det lättare för tittaren att identifiera sig med honom. Minnena av 

dessa filmer kan därför skapa en uppfattning som i sociala sammanhang är direkt rasistisk mot 

japaner.   

   Här finns dock en hel del olikheter. Walsh, å ena sidan, tilldelar inte de japanska soldaterna 

några som helst personligheter; de förblir tysta och namnlösa monster som inte går att resonera 

                                                           
52 Corrigan och White, The Film Experience: An Introduction, s. 112 
53 Tobias Hübinette, ”Orientalism Past and Present: An Introduction to a Postcolonial Critique”, The Stockholm 
Journal of East Asian Studies vol. 13/2003, s. 75   
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med eller relatera till. Även om de förekommer så spelar närbilder på japanerna inte en lika stor 

roll i Objective, Burma! som de gör i Xiao bing Zhang Ga – närbilderna är mer informella och 

berättar vad som händer istället för att direkt identifiera en särskild japan som intrigens 

ondskefulla drivkraft. Cui, å andra sidan, ger japanerna åtminstone några repliker och tillskriver 

dem särskilda karaktärsdrag. Som i fallet med officeraren som mördar Zhang Gas mormor finns 

det en liten tillstymmelse av karakterisering: vi lär känna honom som sadistisk och ondskefull 

och han tilldelas en form av skurkroll. Detsamma gäller den ynkliga, japanska översättaren som 

sviker sina egna landskamrater för egen vinnings skull.  

 

3.2 – Tora! Tora! Tora! och Yige he Bage 

Syftet med Richard Fleischers, Kinji Fukasakus och Toshio Masudas Tora! Tora! Tora! var att 

måla upp en så historiskt korrekt bild av attacken mot Pearl Harbor som möjligt.54 Man ville 

peka på ”[…] key issues, problems, and characters […]”55 som bidrog till att attacken ägde rum. 

Enligt filmen så berodde förödelsen bakom attacken delvis på dålig kommunikation mellan den 

japanska ambassadören i Washington samt den japanska regeringen. Det är med andra ord en 

händelse som inträffade till följd av missuppfattningar och inte på grund av en kallblodig lust 

för död och förintelse. Zhang Junzhaos Yige he Bage berättar historien om åtta banditer och den 

politiska förrädaren Jin som hamnar i mitten av en strid mellan kinesiska och japanska styrkor. 

Jin och banditerna är fångar i en kinesisk trupp av soldater som kämpar mot det japanska hotet 

på de nordkinesiska stäpperna. Junzhaos film anses som ett steg bort från de polariserade 

berättelserna56 i Maos röda klassiker och presenterar en annorlunda bild i kriget mellan Kina 

och Japan på film.   

 

Något som båda filmerna har gemensamt är deras frånvaro av musik. Med undantag för några 

få  tillfällen så är Tora! Tora! Tora! och Yige he Bage berövade på ett konstant ljudspår. 

Däremot är kinematografin mycket mera framträdande. I Tora! Tora! Tora!, till exempel, finns 

det finns gott om närbilder som i detalj avslöjar hur många av de japanska befälhavarna 

bekymrar sig och känner ånger över det inträffade. Den japanska ambassadören, Kichisaburo 

                                                           
54 Fišerová, ”On the Japanese in American Cinema”, 
https://is.muni.cz/th/330821/ff_b/DIPLOMA_THESIS_FINAL.pdf  
55 Q.M.C. Dongelmans, ”Pearl Harbor in Films: Its Reflections on Public History”, Augusti 2008, 
http://dare.uva.nl/cgi/arno/show.cgi?fid=121155 (2016-05-23) 
56 Tam, Tsu och Wilson, Chinese and Japanese films on the Second World War, s. 14-15 

https://is.muni.cz/th/330821/ff_b/DIPLOMA_THESIS_FINAL.pdf
http://dare.uva.nl/cgi/arno/show.cgi?fid=121155
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Nomura, är uppenbart skärrad och ångerfull över det inträffade; telegrammet som enligt 

Genèvekonventionerna skulle informera USA om attacken hinner inte fram i tid och resulterar 

i att attacken mot Pearl Harbor blir långt mer förödande än vad som var planerat. Scenen där 

USA:s dåvarande utrikesminister Cordell Hull konfronterar Nomura slösar inte med närbilder 

på den sistnämndes förkrossade ansikte och tårfyllda ögon. Närbilden hjälper oss, enligt 

konventionens alla regler, att förstå Nomuras känslor och sympatisera med honom.57 Trots att 

han som japan tekniskt sett är en fiende till USA framställs han inte som berövad på känslor; 

han lider med de som stupat attacken som kom helt utan förvarning. Hans mållöshet hjälper till 

att göra honom till en alltjämt sympatisk karaktär. Béla Balász uttrycker det som så att ”Facial 

expression is the most subjective manifestation of man, more subjective even than speech 

[…]”.58 Närbilden på hans ansikte och tårfyllda ögon är allt som krävs för att förklara hur han 

känner; ord är överflödiga i sammanhanget. 

   Yige he Bage, å sin sida, tillskriver inte japanerna några humanistiska drag vilket gör den inte 

helt olik sina föregångare (Maos röda klassiker). Däremot fyller japanerna en annan funktion. 

De kinesiska karaktärerna i Yige he Bage är nämligen väldigt tveksamma till deras roll i 

samhället; filmen gick i bräschen för en trend där den anti-japanska hjälten inte agerade enligt 

Kulturevolutionens dåvarande filmkonventioner.59 Tam, Tsu och Wilson uttrycker det som så 

att ”[…] the war is […] a neccesary evil (since it’s portrayed as the required Chinese response 

to the enemy’s unjust attack) and as a test of whether the righteous will prevail over the 

immoral”.60 Yige he Bage ifrågasätter den skrupulösa tilliten som protagonisterna i Maos röda 

klassiker besitter. Man kan argumentera för att japanerna och kriget blir en form av kuliss för 

att berätta ett drama om individer som fördömts av sitt eget land men som finner en väg till att 

trots allt slåss och dö i dess namn. Japanerna blir en gäckande entitet som fungerar som en 

katalysator till kommunistiskt kamratskap.   

   Japanernas funktion som något avlägset hot kan man se i en särskild scen. Vid ett tillfälle 

anländer truppen av kinesiska soldater, banditerna och förrädaren Jin till en by ute på den 

nordkinesiska stäppen. Byn har blivit anfallen av japaner och gruppen stannar upp för att 

betrakta förödelsen. Närbilderna på deras ansikten varslar om något hemskt; resterna av ett 

obeskrivligt illdåd som gör dem mållösa, sorgsna och ställda. När så kameran ändrar till ett 

POV-perspektiv ser vi vad japanerna har åstadkommit; hela byn är nedbränd och dess invånare 

                                                           
57 Corrigan och White, The Film Experience: An Introduction, s. 109 
58 Balász, ”Theory of the Film”, i Leo Braudy och Marshall Cohen (red.) Film Theory and Criticism, s. 275 
59 Tam, Tsu och Wilson, Chinese and Japanese films on the Second World War, s. 14 
60 Ibid, s. 43 
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ligger lemlästade och brännskadade på marken. I den här scenen är både musik och ljud i högsta 

grad frånvarande. Det hörs inga dramatiska stråkar; vi hör heller inga sista andetag eller någon 

som ber om att befrias från sitt lidande. Frånvaron av kommentarer på förödelsen blir i 

sammanhanget överflödiga då närbilderna på gruppens ansikten räcker för att beskriva vad de 

känner. Med undantag för frånvaron av musiken blir scenen nästan identisk med den i 

Objective, Burma!: vi ser inte vad karaktärerna kollar på men deras bekymrade ansiktsuttryck 

talar sina tydliga språk. Mållösheten finner vi även i scenen i Tora! Tora! Tora! som beskrevs 

ovan. Här blir ögon och små, subtila förändringar i karaktärernas ansikten mer talande än ord.61  

   Man kan argumentera för att tystnaden blir allegorisk för japanerna: de blir något obeskrivligt, 

något som man bara ser spåren av och som besitter en enorm ondska. De blir något som ligger 

utanför kamerans öga; ett monster som man hittills bara hört avlägsna gevärsskott från som 

signalerar ett ”[…] threat of an offscreen presence”.62 Den förstörda byn blir det första tydliga 

tecknet på att japanerna är i närheten och vad de är kapabla till – vad karaktärerna ser här blir 

en anledning för dem att senare strida mot deras fiende. Dock skapar den inte bara en anledning 

till att slåss utan den ger även upphov till känslomässigt engagemang hos tittaren. Noël Carroll 

argumenterar för att mörka känslor såsom ilska, hat och hämndlystnad är något som får oss att 

bli emotionellt engagerade i en film.63 De hemska bilderna vi presenteras i den ödelagda byn 

får oss att se japanerna som filmens ondskefulla kraft; det som vi vill att hjältarna i filmen ska 

besegra i slutändan.   

   I en jämförelse kan japanerna i Tora! Tora! Tora! framstå som den raka motsatsen till de vi 

ser i Yige he Bage. De är mycket mänskligare och på samma nivå som sina amerikanska 

motparter medan de i Yige he Bage är anonyma och närapå formlösa. Det går dock att ifrågasätta 

de filmtekniska valen i Tora! Tora! Tora! som på sätt och vis ändå gör japanerna till skurkar. 

Musiken som spelas under scenerna när vi ser den japanska flottan är hotfull och gäckande; den 

leder publiken till att uppfatta en konflikt i dramat där det finns en god och en ond sida. Man 

kan även argumentera för att ljud ger upphov till en subtil polarisering i form av en monolog. 

Denna används för att fastslå USA som den goda och i slutet vinnande sidan i konflikten.64 

                                                           
61 Balász, ”Theory of the Film”, i Leo Braudy och Marshall Cohen (red.) Film Theory and Criticism, s. 275 
62 Corrigan och White, The Film Experience: An Introduction, s. 185 
63 Noël Carroll, ”Film, Emotion, and Genre” i Noël Carroll och Jinhee Choi (red.) Philosophy of Film and Motion 
Pictures: An Anthology, s. 218 
64 Fišerová, ”On the Japanese in American Cinema”, 
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Amiralen och ledaren för flottan som attackerade Pearl Harbor uttrycker vid ett par tillfällen 

både sin beundran av och sin förskräckelse för USA.  

   Vi ser hur musik används på ett liknande sätt i Yige he Bage. Det finns egentligen bara ett 

tillfälle i hela filmen som vi hör musik (med undantag för de stycken som spelas i inledningen 

och under eftertexterna). I motsats till Tora! Tora! Tora! så är musiken sammankopplad med 

hjältemod och uppoffring. I samband med att vi ser Jin och hans kamrater gå till attack mot 

japanerna spelas ett storslaget stycke musik. Den hjälper till att ” […] enhance the impact of 

the image”65 och vi ser hur ” […] sound and image […] creates meaning in conjuction […]”66.  

Liksom den japanska officeraren i Xiao bing Zhang Ga som får ett ledmotiv för sin skurkroll 

så får heroismen ett ledmotiv i Yige he Bage.67 Även om musiken i sig inte beskriver japanerna 

ger det en tydlig hänvisning till vilka de goda är i konflikten. Musiken hjälper att sätta kineserna 

och japanerna i relation till varandra.  

 

Fleischers, Fukasakus och Masudas Tora! Tora! Tora! kan ses som ett försök till att skapa ett 

annorlunda minne av konflikten mellan Japan och USA under andra världskriget. Närbilderna 

på karaktärerna, oavsett deras nationella tillhörighet, samt den (till stor del) frånvarande 

musiken verkar vilja skapa en objektiv syn på hela händelsen. Trots detta har Tora! Tora! Tora! 

ett dramatiskt narrativ med ett upplyftande slut som lovar att saker kommer bli bättre.68 Vi får 

det klart för oss att amerikanarna kommer att segra i slutändan och att japanerna förtjänar att 

bli besegrade.69 Här ser vi ett typexempel på vad Rosenstone menar med att mediets 

konventioner kan skapa en bild av dåtiden. Med hjälp av ”the closeup of the human face, the 

quick juxtaposition of disparate images, the power of music and sound” kan man ge filmen en 

emotionell laddning som så att säga leder publiken.70 Tora! Tora! Tora! kan med dessa subtila 

men med stor sannolikhet vara avgörande för hur tittaren skapar ett minne kring attacken mot 

Pearl Harbor. Staiger citerar Dirk Eitzen som menar att ” […] while people know the difference 

between documentaires and history, facts and fiction, they care about the emotional pull of a 

film more than explaining a complex past”.71 De delar av Tora! Tora! Tora! som visar på någon 

                                                           
65 Corrigan och White, The Film Experience: An Introduction, s. 184 
66 Ibid, s. 185 
67 Wingstedt, Brändström och Berg, ”Narrative Music, Visuals and Meaning in Film”, s. 3 
68 Rosenstone, Vision of the Past: The Challenge of Film to our Idea of History, s. 55-56 
69 Fišerová, ”On the Japanese in American Cinema”, 
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form av emotionell laddning kan därför stjälpa filmens i grunden goda intentioner att återgiva 

attacken på ett så opartiskt sätt som möjligt. Japanerna framstår därför som den omoraliska 

sidan i konflikten och de representerats som inte helt fläckfria. Detsamma gäller scenen där Jin 

och banditerna går i strid mot japanerna i Yige he Bage. Med hjälp av ett storslaget 

ackompanjemang leds vi till att relatera och identifiera oss med Jin – han är en hjälte och 

dessutom en kommunistisk sådan.   

   På vissa andra plan skiljer sig dock de tvenne filmerna markant. I Junzhaos film har japanerna 

en väldigt tillbakadragen roll. De fungerar mer som katalysatorer till kommunistiskt kamratskap 

än något annat. De påminner därför väldigt mycket om japanerna vi stöter på främst i Objective, 

Burma! men även de vi stiftar bekantskap med i Xiao bing Zhang Ga. Junzhaos tanke var inte 

att ge en mindre polariserad bild av japanerna men istället underminera den annars så felfria 

konstruktionen av den kinesiske kommunisten i film.72 Vi får inga närbilder på japanerna, än 

mindre någon musik som beskriver vad eller vem de är. Fokus ligger snarare på hur japanerna 

fungerar i relation till kineserna och hur de kinesiska karaktärernas gemensamma fiende driver 

dem till hjältedåd. I Tora! Tora! Tora! visar japanerna upp ett samvete och är på ett helt annat 

plan än de japaner vi ser i Yige he Bage. Trots att de visar upp en form av ondska gör de så med 

ett mått av ödmjukhet73 – de fruktar sin fiende och sörjer de döda som blev så brutalt 

överraskade av den förödande attacken.   

 

3.3 – The Thin Red Line och Nanjing! Nanjing! 

Vid en första anblick är japanernas respektive roller i The Thin Red Line och Nanjing! Nanjing! 

ganska olika. I Malicks film har de en något tillbakadragen roll och det är först under filmens 

andra akt som de introduceras till tittaren. Med dem får vi se en ångestfylld och dramatisk 

visualisering av krigets psykologiska påverkan och att krig kan ses som roten till allt ont.74 

Chuans film visar liksom Wei och Junzhao upp en väldigt blodtörstig och samvetslös japansk 

krigsmaskin som inte drar sig för att lemlästa, våldta och förstöra. Det finns dock ett undantag.  

Karaktären Kadokawa är en japansk soldat som deltar i belägringen av Nanjing – han bär på 

direkt sympatiska drag som gör det lätt för tittaren att relatera till honom. Han bevittnar med 

                                                           
72 Tam, Tsu och Wilson, Chinese and Japanese films on the Second World War, s. 14 
73 Fišerová,”On the Japanese in American Cinema”, 
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fasa hur hans landskamrater förgriper sig på stadens befolkning, något som traumatiserar 

honom så hårt att han i slutet av filmen begår självmord.75 Nanjing! Nanjing! var en 

kontroversiell film när den kom ut. Bara det faktum att filmen berättades från en japans 

perspektiv räckte för att få kritiska röster att anklaga Chuan för att sympatisera med japanerna 

och vad de uträttade under kriget.76 Kadokawa är en sympatisk karaktär som problematiserar 

bilden av den japanska djävulen inom kinesisk film. Nanjing! Nanjing! är sålunda en av många 

filmer som möts av skepsis angående dess återgivning av historien. Detta är en ganska vanligt 

förekommande företeelse som uppkommer när trovärdigheten hos en historisk film börjar 

diskuteras vilt.77 Nanjing! Nanjing! kanske har diskuterats livligare än många andra historiska 

filmer på sistone med tanke på det känsliga ämnet den behandlar.78  

    

Om vi jämför Kadokawa med japanerna i Malicks film är det svårt att hitta några större likheter 

rent karaktärsmässigt, åtminstone till en början. Medan Kadokawa i Nanjing! Nanjing! är en 

tredimensionell och sympatisk karaktär79 så är japanerna i The Thin Red Line under större delen 

anonyma och syns inte till förrän i filmens andra akt. De har därför en hel del gemensamt med 

japanerna i Yige he Bage i det avseendet att man bara anar deras närvaro. De figurerar mer som 

ett avlägset hot som håller till utanför kameran snarare än något som huvudkaraktärerna direkt 

integrerar med. Kadokawa har i motsats en mycket mer framträdande roll; faktum är att han är 

den första karaktären vi ser efter en kort introduktion runt massakern. Sättet Malick, å sin sida, 

framställer japanerna på ett sätt som går att härleda tillbaka till Tobias Hübinettes definition av 

asiater som exotiska och mystiska.80 Liksom i Objective, Burma! och Yige he Bage håller de 

antingen till i periferin eller antingen så är de samvetslösa och anonyma. Den orientalistiska 

aspekten faller dock samman när vi för första gången får se de japanska soldaterna på nära håll. 

Via närbilder ser vi hur de är rädda, magra och långt ifrån några blodtörstiga monster. Malick 

får oss att sympatisera med dem; trots att de inte yttrar ett ord är det lätt att förstå deras smärta 

på deras ansiktsuttryck och kroppsspråk. Berys Gaut menar att om vi är ”[…] confronted with 

visual evidence of an individual’s suffering, we have a strong tendency to empathize and 
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sympathize with her”.81 Närbilderna på japanernas miserabla ansikten bjuder in tittaren till att 

sympatisera med dem och omvandlar dem till något mer än bara samvetslösa mördarmaskiner.  

   Malick använder också kameran på andra sätt för att framställa japanerna som traumatiserade 

krigsoffer. När de amerikanska soldaterna anfaller en japansk bas görs det under ett kaotiskt 

förhållande där tittaren med största sannolikhet bevittnar händelsen ur en amerikans ögon. Vid 

ett tillfälle närmar sig kameran en japansk soldat som skrämt ryggar tillbaka ju närmare 

kameran kommer. Fruktan i japanens ansikte talar för en omvänd roll där amerikanarna är de 

samvetslösa mördarna och japanerna är offren. Genom att sätta tittaren i ett POV-perspektiv 

blir personen ur vars ögon vi betraktar händelsen något farligt. Detta är ett kinematografiskt 

grepp vanligt i skräckfilmer där man får se saker hända ur mördarens perspektiv.82 Gauts 

beskrivning av en scen i The Silence of the Lambs passar in som exempel: 

The result is that what we imagine her seeing is very likely worse than 

what we are finally shown, since each viewer, watching the emotions 

registered on her face, is invited to imagine something that will justify 

these emotions, and so tends to imagine whatever would make these 

emotions appropriate to her: each imagines her own private nightmare 

scenario.83  

Detta gör att vi identifierar oss med japanen; vi föreställer oss något hemskt utefter hur vi 

registrerar hans ansiktsuttryck. Klippet gör det möjligt för tittaren att identifiera sig med japanen 

och på ett sätt se det hemska ur hans ögon. Vi inte bara sympatiserar med honom utan vi går in 

i hans roll och föreställer oss vad det är han ser.  

   Både The Thin Red Line och Nanjing! Nanjing! visar upp krigets allra mörkaste sidor, men 

medan Malicks verk är mer av en filosofisk reflektion över vad krig – och i förlängningen 

ondska – är och kommer ifrån84 så lägger Chuan fokus på att ge en korrekt återgivning av 

Nanjingmassakern. Tam, Tsu och Wilson betonar kontroversen kring incidenten och hur 

oenigheten mellan kinesiska och japanska auktoriteter argumenterar om massakern ens har ägt 

rum eller ej.85 Lu använder sig av kinematografi och även en voiceover för att stärka filmens 

historiska autenticitet. Om man börjar med ljud kan man uppmärksamma filmens inledning. 
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Samtidigt som kameran sveper över foton tagna av staden berättar en voiceover om 

Nanjingmassakern och när ockupationen började. Här är rösten i fokus och tilldelas en 

auktoritär roll; något som självsäkert berättar om händelsen som om dess ägare var där när det 

hände. Mary Ann Doane framhäver den auktoritära potentialen i en voiceover. Hon menar att 

en voiceover placerar sig mellan filmen och publiken; den är ett eget väsen som existerar 

oberoende av filmens diegesis och är sålunda ”capable of interpreting the image, producing its 

truth”.86 I egenskap av en film om Nanjingmassakern så är målet med Nanjing! Nanjing! att 

bevisa att incidenten faktiskt verkligen inträffade – en aspekt som den delar med de andra 

Nanjing-filmer87 som tillverkades på 90-talet under Jiang Zemins regering och dennes 

undervisningskampanj. Man kan tänka sig här att Chuan använder en voiceover för att befästa 

filmens legitimitet som en historiskt korrekt återberättelse av Nanjingmassakern. 

   Tam, Tsu och Wilson – för att gå över till kinematografin – nämner det svartvita fotot som 

dominerar filmen i en liknande kontext. Chuan tycks använda det svartvita fotot för att få oss 

att associera hela filmen med de svartvita – och framförallt autentiska – foton vi ser i filmens 

inledning.88 Lu strävar efter en högre form av realism än Malick som för all del vill visa upp 

krigets brutala sanning men utan att direkt bevisa någon form av ståndpunkt.  

 

Både The Thin Red Line och Nanjing! Nanjing! visar upp krigets brutala verklighet. De är 

grafiska, våldsamma och tvekar inte med att visa magstarka detaljer; dessutom får vi i båda 

fallen se en komplex bild av konflikten där varken den ena eller andra sidan undkommer krigets 

traumatiska påverkan. Filmerna skapar minnen av en fruktansvärd period i mänsklighetens 

historia som försöker undvika att skapa konflikter mellan folkslag och nationer för att istället 

upplösa gränserna mellan onda och goda. Här finns dock en del att anmärka på. 

   Malicks film är i mångt och mycket en poetisk och närapå spirituell vision av andra 

världskriget som mer vill skapa ett minne av ett krigs hemskheter i allmänhet.89 Istället för att 

vara en film som vill framhäva japaner som offren blir de snarare statister som ger krigstraumat 

ett ansikte. Chuan, å sin sida, vill i mångt och mycket skapa en form av konflikt till Kinas fördel. 

Med hjälp av ljud och kinematografi vill han stärka uppfattningen om att Nanjingmassakern 
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inte är en fabricerad lögn i den kinesiska propagandans namn. I Nanjing! Nanjing! ser man ett 

exempel på vad Rosenstone menar med att filmtekniska konventioner kan forma vår 

uppfattning om historien utefter ideologiska kontexter.90 Chuans vision har mycket gemensamt 

med de Nanjing-relaterade filmerna som tillverkades på 90-talet i samband med Jiang Zemins 

undervisningskampanj. Den skapar ett minne av ett Kina som led under de japanska styrkornas 

imperialistiska förtryck. Detta ser man främst i filmens ljud, mera specifikt den voiceover som 

inleder filmen och sätter en form av legitimt avtryck i den historia som snart skall berättas. När 

det kommer till kinematografin har Chuan och Malicks respektive verk mer gemensamt då 

närbilder används för att humanisera de japanska karaktärerna och framställa dem i en mera 

mänsklig dager.  

 

 

4. Slutdiskussion 

Det finns mycket i Janet Staigers liksom Robert A. Rosenstones respektive verk som talar för 

hur mycket politiska miljöer påverkar utformandet av en film. Staiger, vars diskussion kring 

film som minnen, pekar på hur framförallt den individuella men även den kollektiva 

utformningen av bl.a. sociala strukturer kan påverkas av film.91 Rosenstone, å sin sida, 

diskuterar filmens potential som källa i historisk forskning. Även om Rosenstone i mångt och 

mycket är kritisk mot hela idén kring film som ett titthål in i svunna tider erkänner han dess 

kraft som historiska dokument eller texter som han uttrycker det.92 

   De filmer som har diskuterats i denna uppsats är minnen fångade på bild. Xiao bing Zhang 

Ga är en tolkning av en historia som Wei Cui förmodligen fick berättad för sig i efterdyningarna 

av andra världskriget. Minnet av den här historien (och en del efterforskning kan man nog 

argumentera för) tog Cui med sig och gjorde en adaption av filmform. Vad vi sedan får se är 

ett minne omgjord till en vision av något en man för länge sedan fick berättat för sig. Man kan 

med största sannolikhet dra slutsatsen att historien har modifierats lite för att gå igenom 

censuren som präglade Mao Zedongs regeringstid och Kulturrevolutionen. Men faktum 

kvarstår att filmen är fortfarande baserad på en vision som kom till via ett minne av en historia. 
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Tora! Tora! Tora! är en omskrivning av ett minne så som det har blivit berättat enligt andras 

minnen. Detsamma gäller Nanjing! Nanjing!, liksom de andra tre filmerna jag har diskuterat 

och jämfört i den här analysen. Objective, Burma!, Yige he Bage och The Thin Red Line är olika 

regissörers personliga visioner av händelser som de har personliga minnen av eller som de fått 

höras berättas vidare.  

   Med facit i hand går det att säga att samtliga filmer är ganska olika, trots att de utspelar sig 

under andra världskriget och därmed är visioner av ett och samma minne. Objective, Burma! är 

en matinérulle som förskönar den brutala tillvaron amerikanska soldater fick uppleva i tropiska 

Burma; Xiao bing Zhang Ga berättar historien om en pojke som finner lycka i den 

kommunistiska motståndsrörelsen; Tora! Tora! Tora! vill visa upp en dokumentär skildring av 

attacken mot Pearl Harbor och sudda ut gamla fördomar; Yige he Bage berättar en historia om 

en förrädares hjältemodiga uppoffring för Kina; The Thin Red Line är en poetisk skildring av 

krigets hemskheter; Nanjing! Nanjing! är ett brutalt och grafiskt porträtt av en händelse som 

det länge talades tyst om.  
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Källförteckning 

 

Filmer 

Didao zhan (Tunnel War, Ren Xudong, 1965)   

Dilei zhan (Mine Warfare, Tang Yingqi, Xu Da och Wu Jianhai, 1962)  

Empire of the Sun (Solens rike, Steven Spielberg, 1987) 

Guizi lai le (Devils on the Doorstep, Wen Jiang, 2000) 

Gung Ho! (Attack i Djungeln, Ray Enright, 1943),  

Hell to Eternity (Från helvetet till evigheten, Phil Karlson, 1960)  

Hong gaoliang (Det röda fältet, Zhang Yimou, 1987) 

Nanjing! Nanjing! (City of Life and Death, Lu Chuan, 2009) 

Objective, Burma! (Revansch i Burma, Raoul Walsh, 1946) 

The Bridge on the River Kwai (Bron över floden Kwai, David Lean, 1957)  

The Silence of the Lambs (När lammen tystnar, Jonathan Demme, 1991) 

The Thin Red Line (Den Tunna Röda Linjen, Terrence Malick, 1998) 

The Purple Heart (Purpurhjärtat, Lewis Milestone, 1944) 

Tora! Tora! Tora! (Richard Fleischer, Toshio Masuda och Kinji Fukasaku, 1970) 

Yige he Bage (One and Eight, Zhang Junzhao, 1984) 

Xiao bing Zhang Ga (Zhang Ga, The Soldier Boy, Wei Cui, 1963) 

Wan zhong (Evening Bell, Wu Ziniu, 1988)  
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