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Abstract 

Samurai in the world of film – About the changes in the use of history in films with 

Japanese culture and samurais 

Film is a popular media with many impressions and messages. The message can, among other 

things, be conducted through various historical uses within the films. As a viewer, it is 

important to have the knowledge of how to analyse these messages and the use of history. The 

essay makes an analysis of the use of history of six different films based on Japanese culture. 

The analysis is made by categorizing the films within the different history uses. This is done 

through a narrative film analysis of the samurai as a symbol in the films and the characteristics 

shown by the samurai. 

The result of the analysis is, that the samurais characteristics is shown in several different ways, 

for example as a strong and loyal warrior, but also as a spiritual character who is interested in 

writing and reading poems. Some of the films also show the humanity of the samurai, where 

themselves fail to live up to the ideal of the samurai. The films create a complex image of the 

samurai who do not always adhere to the ideal depending on what the film aims to show the 

audience. The samurais were in the earlier films shown to be loyal to the nation but in the later 

films the direction of the loyalty changed towards the family. The categories used by the films 

are five out of seven: ideological, political-educational, existential, non-use and commercial. 

Political-pedagogical and commercial history was the two most common categories and was 

present in all films, while non-use was the third most popular category and was clearly relevant 

in five of six films. The result also shows that the time has influenced the film's production 

both filmically and through messages. 

Sökord: Historiebruk, Film, Samurajer, Japan, historievetenskap, Bushido, symbol 
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Inledning 

Dimma och trumslag som bygger upp en mystik för att skapa en mäktig känsla vid det första 

mötet med samurajernas trupper i Den sista samurajen1. Ut ur dimman rider samurajerna som 

mystiska krigare för att, trots sitt minimala antal, skrämma iväg de japanska soldaterna. Jag 

minns själv att denna scen gjorde ett starkt intryck och skapade en storslagen bild. Samurajerna 

är en stolt och stor del av den japanska kulturen både som ideal och historia. Samurajen har 

genom tiderna blivit en nationell symbol som hjälpt till att ena Japan och skapa en gemensam 

identitet i svåra tider. Samurajernas ideal och krigarens väg, bushido2, har spridits genom filmer 

och det har under 1900-talet fram till nutid skapats flertalet filmer om samurajer och deras 

ideal. Över tid har framställandet av samurajen förändrats för att passa nya syften och den 

symbol som samurajen utgjort har blivit ett skal som fyllts för att tillgodose nationens samtida 

behov.  

Den vetenskapliga motiveringen till studien är att förstå samtidens påverkan på nationella 

symboler3, i denna studie rör det sig om samurajen som nationell symbol och vad samurajerna 

har representerat. Dessa nationella symboler används för att legitimera vissa ordningar i 

samhället som normer och ideologier. Det är inget ovanligt att de nationella symbolerna är 

hämtade från det förflutna och en nations historia, vilket är exakt det som har gjorts med 

samurajen som då har blivit en nationell symbol.4 Som påpekats ovan har samurajen använts i 

flertalet filmer under en lång tid och har då givits diverse karaktärsdrag. En filmproducent 

skapar det publiken vill se och måste se till publikens behov. Behovet i det japanska samhället 

och den japanska identiteten har över tid förändrats och krävt att även den nationella symbolen 

förändras. Som symbol har samurajen använts för att bygga upp den nationella identiteten och 

har tidigt kretsat kring lojalitet till överheten och de styrande för att ena folket och framhäva 

de personliga drag som krävdes för att skapa det industriella undret som växte fram i Japan. 

Dessa symboler kan förändras med tiden beroende på vart landets utveckling leder samt vad 

landet har för behov. Till exempel kan det nationella behovet minska och istället bli mer 

                                                           
1 Warner Bros., Bedford Falls Company, The Cruise/Wagner Productions & Radar Pictures, Den sista 
samurajen(film), 2003 
2 Begreppet bushido kommer förtydligas i bakgrundsavsnittet.  
3 Begreppet nationell symbol kommer förtydligas i avsnittet som rör den teoretiska ansatsen. 
4 Braw, Monica & Lompolo, Juhani, Samurajerna: deras historia och ideal, [Ny utg.], Atlantis, Stockholm, 2012, 
s. 161–162  
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familjecentrerat.5  Kunskapen om att kunna upptäcka och analysera dessa nationella symboler 

och användandet av dem är viktig för att förstå hur film kan påverka och leda oss människor i 

vårt skapande av vår uppfattning av världen och historien. Som Tomas Axelsson, 

universitetslektor på högskolan i Dalarna, påpekar skapar film möjligheter till mentala 

processer hos åskådaren som berör föreställningar om världen och etiska bedömningar, samt 

ger en bild av hur det förflutna, nuet och framtiden hänger ihop.6 Filmen har därför en påverkan 

på vårt historiemedvetande men även hur vi uppfattar vår samtida värld. Filmen har påverkan 

på uppfattningen om sin egen identitet, vilket är av stor vikt i användandet av en nationell 

symbol som kan påverka en hel nations identitetsskapande. Film används även i 

historieundervisningen vilket ökar vikten av att analysera hur historia brukas i film för olika 

syften genom till exempel en nationell symbol.7 

 

Syfte och problemformulering 

Uppsatsen syftar till att göra en analys av historiebruket och framställningen av samurajer i 

filmer, hur detta har förändrats mellan perioderna 1954–1961 och 2003–2017 och hur 

framställningen skiljer sig från eller sammanfaller med idealet bushido. Undersökningen 

kommer även analysera faktorer från samtiden som påverkat framställningen av samurajen och 

vilka syften bruket av samurajerna haft i filmerna. Frågeställningar till uppsatsen är:  

 Hur har filmerna förhållit sig till idealet bushido i gestaltningen av samurajen?  

 Vilket historiebruk har varit aktuellt i användandet av samurajen som nationell symbol? 

 Hur har samurajen som nationell symbol förändrats mellan de äldre samurajfilmerna 

och de moderna samurajfilmerna?  

 

Tidigare forskning 

Studiet av historia och film är inte längre något nytt inom historievetenskapen och en ledande 

person inom fältet i Sverige är Ulf Zander. Zander har i sin bok Clio på bio från 2006 gjort 

flera studier av olika filmer kopplat till historievetenskapen. Zander analyserar bland annat 

                                                           
5 Dybelius, Anders, Ett hållbart minne?: historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848-2009, Institutionen för 
historiska studier, Göteborgs universitet, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2012, Göteborg, 2012, s. 16–
17 
6 Axelsson, Tomas. ”Filmengagemang, moraliskt patos och hjältedyrkan”. I Svärd, sandaler och skandaler: 
antiken på film och i tv, Hammar, Isak & Zander, Ulf (red.), 255–271. Studentlitteratur, Lund, 2015, s. 258 
7 En tydligare förklaring görs i avsnittet Didaktisk koppling  
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filmer som berör slaveriet och amerikanska inbördeskriget, hur historiebruket i filmerna 

påverkat amerikanernas historiemedvetande och hur de agerat i nutiden. Bland annat har 

filmerna både skapat rasism och motstånd samt förmildrat detsamma. Zander analyserar även 

hur filmer har skapat en amerikansk identitet och en bild av vad som är amerikanskt genom 

historiebruket i filmer. Analyserna berör även hur film blir ett kommunikationsmedel för att 

sprida propaganda i krigstider. Filmerna speglar här vilka som skulle vara de ”goda” och vilka 

som skulle vara de ”onda” men även för att sprida stöd för krigen och visa en enad front. Zander 

undersöker även filmerna som skapades i efterkrigstiden och hur dessa filmer hanterade 

veteranerna när de kom hem efter kriget. Där speglades veteranerna som den bästa 

generationen som ställt upp för sitt land och man gav hopp om en ljus framtid efter allt 

krigande. Sedan undersöker Zander hur samtiden har påverkat Spielbergs framställning av 

andra världskriget och Förintelsen. Filmer gjorda av Spielberg har använts både som tröst för 

att läka såren efter diverse krig men samtidigt som en varning för eventuellt kommande krig. 

Filmerna har använts för USA som nation och individerna beroende av samtidens behov. 

Zander analyserar även hur muslimer har framställts och vilken roll de fått i filmer från 

Hollywood. Där upptäcker han att stereotyper inte rostar men att de förändras utefter hur 

samhälleliga och kulturella värderingar förändras. Även hur nya filmer påverkar människor 

och hur vi skapar historia är av vikt att undersöka vilket Zander gör i sina undersökningar. 

Zander kommer i sin forskning fram till att filmer har använts för att skapa identiteter, påverka 

historiemedvetandet och att historiebruket existerat i hög grad. En sammanfattning av de 

analyser Zander gör i sin bok är att historia har brukats i filmer för att förmedla åsikter och 

väcka debatter i samhället.8 Detta är även något som Zander uttrycker i sitt bidrag i antologin 

Historien är nu, där han påpekar att historien i filmer används för att problematisera både 

uppfattningen om historien men även nutida relationer och förhållanden i samhället.9 Där lyfter 

han även en del filmer som skapat debatt eller fungerat som ett inlägg i en samhällsdebatt. Till 

exempel lyfter han filmer från 1920-talet som handlar om Karl XII och som fungerade som ett 

argument i samhällsdebatten rörande regementsnedläggningarna. Han lyfter även 

Titanic(1997) som skapade debatt rörande klasskillnaderna i samhället.10   

                                                           
8 Zander, Ulf, Clio på bio: om amerikansk film, historia och identitet, Historiska media, Lund, 2006 
9 Zander, Ulf. Det förflutna på vita duken. I Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken, Karlsson, 
Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), 131–152, Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 135 
10 Zander, Ulf. Det förflutna på vita duken. I Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken, Karlsson, 
Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), 131–152, Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 146–148 
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Alice Melin skrev ett bidrag i antologin Historiedidaktiska perspektiv där hon analyserade 

förändringen av gestaltningen av Rikard Lejonhjärta och Johan utan land i filmer. Båda 

karaktärerna var viktiga personer i England under 1100-talet där Rikard var kung och Johan 

var prins. Det hon tar fasta på i sin studie och även för en diskussion om är en viktig del av 

föreliggande uppsats. Filmer har tydligt påverkat människors historiemedvetande vilket bland 

annat görs genom användandet av nationella symboler som tagits från historien. Hon tar upp 

Robin Hood som ett exempel på en nationell symbol som använts i filmer för att förstärka en 

nationell identitet eller för att sprida demokratiska värderingar. Dessa värderingar har skiftat 

över tid där Robin Hood i början visade mer nationella värderingar för att sedan anpassa sig 

till samhällets förändringar och då belysa de demokratiska värderingarna. Filmproducenten 

skapar det som publiken vill se och har ett behov av att se. Det är dock inte Robin Hood som 

Melin undersöker utan Rikard Lejonhjärta och Johan utan land, men det är just förändringen 

av den nationella symbolens värderingar som hon undersöker. Det Melin kommer fram till är 

att det finns likheter mellan filmerna men även stora skillnader, bland annat hur mycket tid som 

karaktärerna fått i filmerna. De slutsatser som är av största vikt för föreliggande uppsats är de 

som berör historiebruket. De tidiga filmerna har ett nationalistiskt och ideologiskt historiebruk, 

bland annat lyfts de demokratiska aspekterna. Den sista filmen som analyseras kom ut på 1990-

talet och visar istället ett existentiellt historiebruk där glömda grupper får en plats i filmen. 

Filmen visar även ett individuellt perspektiv där karaktärerna slåss för sin egen skull och inte 

för nationens bästa.11 Resultatet där de nationella symbolernas bruk förflyttat sig mellan olika 

historiebruk är av intresse för föreliggande uppsats. Samurajen är en nationell symbol och 

eventuellt har även samurajen förflyttat sig mellan olika historiebruk beroende på den äldre 

och den modernare perioden. Föreliggande uppsats gör en liknande studie där det är en 

nationell symbols förändring som analyseras och tar tillvara på metoden som Melin använt sig 

av, vilket innebär kategorierna och kategoriseringen av den nationella symbolen.  

Antologin Svärd, sandaler och skandaler med redaktörerna Isak Hammar, doktor i historia, 

och Ulf Zander handlar om antiken på film och artiklarna i antologin har lite olika angreppssätt 

på hur man kan analysera antiken på film. Ett exempel är Lovisa Brännstedts, doktorand i 

Antikens kultur och samhällsliv, artikel ”Fikon och fiktion” som behandlar relationen mellan 

Livia och Augustus samt deras personliga drag i en bok jämfört med en TV-serie. Det är 

                                                           
11 Melin, Alice. ”Hjälten och skurken”. I Historiedidaktiska perspektiv: bidrag från lärare och studenter vid 
lärarutbildningen i Jönköping, Ericson, Hans-Olof, Johansson, Per Göran & Larsson, Hans Albin (red.). 127–184 
Jönköping University Press, Jönköping, 2005, s. 179–181 
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likheterna och skillnaderna hon undersöker mellan boken och serien då de skapades i olika 

samtider. Det är förändringen av historiebruket kring karaktärerna Livia och Augustus som är 

i fokus i undersökningen. Boken skrevs under 1930-talet och serien kom ut under 1970-talet, 

därför blev det en jämförelse över tid och hur samtiden påverkat framställningen av personerna. 

Hon presenterar även en historisk bakgrund av personerna. I artikeln analyserar hon hur 

samtiden såg ut och hur de olika verken mottogs av sin samtid. Resultatet visade att 

framställningen av Livia egentligen frångick en del historiska källor, men gjorde så för att 

skapa mer spännande och fängslande berättelser än vad den tillintetsägande Augustus kunde. I 

boken blev Livia föremålet för att skapa hjälten i Augustus karaktär i en annars mildare miljö 

genom att Livia framställdes som politiskt driven, slug och använde sig av omoraliska metoder 

för att hennes egen son skulle nå makten. Livia tillskrev även alla onda och omoraliska 

ageranden i boken och Augustus gick fri från anklagelser. I serien från 1970-talet fick däremot 

Augustus en större och starkare roll och Livia blev förvisad till ”sängkammare” politik. 

Augustus fick i serien även stå för en del av de omoraliska agerandena. Många tidiga källor 

talar dock inte om att Livia var aktiv i politiken eller att hon alls var politiskt driven utan 

Augustus var den drivande personen. Analysen visar hur en karaktär kan både förändras över 

tid för att passa samtiden och frångå historien för att fylla publikens behov av en spännande 

och intresseväckande berättelse. 12  Artikeln visar ett exempel på hur man kan behandla 

historiska personer på den vita duken och hur dessa kan framställas beroende på samtiden och 

dess behov, där man till och med frångår vissa källor för att skapa en mer gripande berättelse. 

Föreliggande uppsats ämnar också undersöka hur framställandet av samurajerna har frångått 

det verkliga idealet för att fylla samtidens behov och om det skiljer sig mellan den äldre 

perioden och den modernare perioden. Brännstedts analys stannar dock kvar vid filmen och 

behovet av spänning men drar inga paralleller till samtidens politiska eller nationella 

utgångspunkter. Föreliggande uppsats ämnar att göra dessa paralleller till samtidens 

utgångspunkter.  

Maria Gagnesjö, lärare i historia, har med sin artikel ”Väst och den orientaliska skräcken” 

också bidragit till samma antologi. Artikeln handlar om historiebruk och analyserar hur 

samtiden har påverkat framställningen av spartanerna och perserna i filmerna The 300 Spartans 

och 300. Gagnesjö bygger sin analys på historiebrukskategorierna det kommersiella, det 

ideologiska och det politisk-pedagogiska historiebruket. Resultatet blir att filmernas 

                                                           
12 Brännstedt, Lovisa. ”Fikon och fiktion”. I Svärd, sandaler och skandaler: antiken på film och i tv, Hammar, 
Isak & Zander, Ulf (red.), 55–67. Studentlitteratur, Lund, 2015 
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framställning av det goda och det onda skiljer sig åt beroende på USA:s samtida fiende, till 

exempel liknar fienden kommunisten i ena filmen men den orientaliska terroristen i den andra 

filmen.13 Det Gagnesjö gör ligger nära till hands för föreliggande uppsats då uppsatsen kommer 

använda sig av samma kategorier inom historiebruket för sin analys, det vill säga det 

kommersiella, ideologiska och politisk-pedagogiska historiebruket. Analyserna är tydliga 

exempel på hur man kan koppla samman film, historia och samhällsdebatter. Eventuellt 

kommer föreliggande uppsats att röra sig inom fler av historiebrukets kategorier, till exempel 

icke-bruket och det existentiella historiebruket. Filmerna som lyfter de 300 spartanerna har 

använts för att förstärka kampen mot en gemensam fiende. Samtiden har påverkat filmerna 

genom att framställningen av fienden i filmen har förändrats för att passa samtidens verkliga 

fiender, till exempel liknade perserna i första filmen ryssarna eftersom den skapades under 

Kalla kriget. Perserna i den andra filmen påminde mer om ett arabiskt folk eftersom filmen 

skapades i en samtid som var rädd för muslimska terrorister. En skillnad mellan studierna är 

dock att Gagnesjö koncentrerar sig på framställningen av en gemensam fiende som är en 

negativ nationell symbol medan föreliggande uppsats koncentrerar sig på en positiv nationell 

symbol som ska framhäva positiva karaktärsdrag. Filmerna som är aktuella i föreliggande 

studie har olika samtider och därför bör det även synas i framställningen av samurajerna i 

filmerna.  

 

Material 

Filmerna som används i uppsatsen är De sju samurajerna, Den vilda flykten, Yojimbo – 

Livvakten, Den sista samurajen, 47 ronin och Blade of the Immortal. Filmerna är uppdelade 

mellan japanska och amerikanska filmer samt kommer från olika tider och har olika samtider. 

Filmerna är sorterade efter produktionsår där den äldsta filmen kommer först. Filmerna har 

valts efter tillgänglighet samt diverse topplistor, bland annat Imdb:s filmbetyg, för att välja 

filmer som setts av störst publik.14 Imdb:s filmbetyg skapas genom att publiken röstar på deras 

hemsida.  

De sju samurajerna är från 1954 och är regisserad och skriven av Akira Kurosawa. 

Huvudrollen spelas av Takashi Shimura och både utspelar sig och är filmad i Japan. 

                                                           
13Gagnesjö, Maria. ”Väst och den orientaliska skräcken”. I Svärd, sandaler och skandaler: antiken på film och i 
tv, Hammar, Isak & Zander, Ulf (red.), 185–203. Studentlitteratur, Lund, 2015 
14 En tydligare motivering av urval görs i avsnittet Avgränsningar.  
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Produktionsbolaget är Toho Company och deras budget för filmen var 2 000 000 $. Enligt 

Imdb har filmen fått betyget 8,7 av 10 och ligger därför på Imdb:s topplista över filmer genom 

tiderna.15 Filmen De sju samurajerna hade till och med sådan framgång att man i USA gjorde 

en egen variant av filmen, Sju vågade livet(John Sturges, 1960) som bytte ut samurajerna mot 

cowboys.16  

Filmen Den vilda flykten är också regisserad av Akira Kurosawa och är från 1958, men är 

skriven av Ryûzô Kikushima. Samurajgeneralen spelas av Toshiro Mifune och de två bönderna 

spelas av Minoru Chiaki och Kamatari Fujiwara. Filmen både är filmad och utspelar sig i Japan 

och produktionsbolaget är Toho Company. På Imdb har filmen fått betyget 8,1 av 10.17  

Nästa film är Yojimbo – Livvakten som är från 1961 och är både skriven och regisserad av 

Akira Kurosawa. Filmen utspelar sig i Japan och är även filmad där. Skapandet av filmen har 

gjorts av ett samarbete mellan produktionsbolagen Kurosawa Production Co och Toho 

Company. Samurajen och huvudrollen spelas av Toshiro Mifune som även spelade en större 

roll i Den vilda flykten och en mindre roll i De sju samurajerna. Genom röstning har filmen 

fått betyget 8,3 av 10 på Imdb.18  

De tre första filmerna räknas som klassiska samurajfilmer, hade en stor framgång världen över 

och samtliga ligger på Imdb:s topplista. Samtliga tre filmer är regisserade av Akira Kurosawa 

som är en välkänd japansk regissör. Kurosawa regisserade många filmer, speciellt med japansk 

kultur och samurajer, men det är de tre kändaste filmerna som valts.  

Efter att Yojimbo – Livvakten skapades 1961 blev det ett hopp i tiden fram till att Hollywood 

kliver in i världen med samurajfilmerna. I Den sista samurajen spelar Tom Cruise huvudrollen 

Nathan Algren och Ken Watanabe spelar den ledande samurajen. Filmen är producerad 2003, 

regisserad av Edward Zwick och skriven av manusförfattaren John Logan. Filmandet av Den 

sista samurajen skedde i USA men filmens handling utspelar sig i Japan. Produktionsbolagen 

som var aktiva i skapandet var Warner Bros., Bedford Falls Company, The Cruise/Wagner 

Productions och Radar Pictures och de gav filmen en budget på 140 000 000 $ men filmen 

                                                           
15 Imdb, De sju samurajerna, https://www.imdb.com/title/tt0047478/ (Hämtad 2018-05-19) 
16 Yoshimoto, Mitsuhiro, Kurosawa: film studies and Japanese cinema, Duke University Press, Durham, N.C., 
2000, s. 245 
17 Imdb, Den vilda flykten, https://www.imdb.com/title/tt0051808/ (Hämtad 2018-05-19) 
18 Imdb, Yojimbo – Livvakten, https://www.imdb.com/title/tt0055630/ (Hämtad 2018-05-19)  

https://www.imdb.com/title/tt0047478/
https://www.imdb.com/title/tt0051808/
https://www.imdb.com/title/tt0055630/
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tjänade in ungefär 450 000 000 $ på ett år. På Imdb har filmen 7,7 av 10 i betyg vilket är ett 

relativt högt betyg.19  

47 Ronin kom 2013 och regisserades av Carl Rinsch samt skrevs av Chris Morgan och Hossein 

Amini. Huvudrollen Kai spelas av Keanu Reeves och filmen utspelar sig i Japan men är filmad 

i Ungern. Produktionsbolagen är H2F Entertainment, Mid Atlantic Films, Moving Picture 

Company (MPC) och Stuber Productions och deras budget för filmen var 175 000 000 $. 

Imdb:s betyg för filmen är 6,3 av 10 vilket är det lägsta betyget bland de valda filmerna.20  

Den sista filmen som ska analyseras kom 2017 och heter Blade of the Immortal. Filmen bygger 

på en animerad film som har samma namn och som är skapad av Hiroaki Samura. Filmens 

betyg på Imdb är 6,8 av 10 vilket är det näst lägsta betyget bland de valda filmerna. Takashi 

Miike har regisserat filmen och den utspelar sig i Japan och är även filmad där. För att skapa 

filmen samlades ett stort antal produktionsbolag vilka är Warner Bros., Oriental Light and 

Magic (OLM), Recorded Picture Company (RPC), CJ E&M, GyaO, Ken-On, Kôdansha, 

Rakueisha, TV Asahi och Toei Kyoto Studios. Huvudrollen Manji spelas av Takuya Kimura.21  

Den sista samurajen och 47 Ronin är producerade i USA medan övriga filmer är producerade 

i Japan. Dessa filmer har använts för att skapa en bred bas både över tid och geografiskt. Det 

är olika kulturer, moden, värderingar och tendenser som har påverkat skapandet av filmerna 

vilket ger möjlighet till att se om användandet av samurajer skiljer sig mellan tid och rum.  

 

Avgränsningar 

Första urvalet gjordes genom att välja populära filmer som innehöll samurajer för att analysera 

filmer som nått ut till en bred publik. Detta gjordes genom att undersöka diverse topplistor. 

Först ämnade uppsatsen att undersöka förändringen av samurajens framställande i film över 

tid. Efter första urvalet uppstod det ett glapp i tiden mellan 1961-2003. Självklart har det gjorts 

samurajfilmer under detta glapp, men de blev inte populära, spreds inte till en bred publik och 

gick inte att få tag på genom lagliga metoder. Detta skapade först problematik för 

undersökningen då det är en lång period som inte är en del av analysen. Det är därav inte 

förändringen i sig som uppsatsen undersöker utan istället görs en djupdykning i de två 

perioderna som ovan beskrivna filmer är hämtade från. I varje period har det valts tre filmer 

                                                           
19 Imdb, Den sista samurajen, https://www.imdb.com/title/tt0325710/ (Hämtad 2018-05-19) 
20 Imdb, 47 ronin, https://www.imdb.com/title/tt1335975/ (Hämtad 2018-05-19) 
21 Imdb, Blade of the Immortal, https://www.imdb.com/title/tt5084170/ (Hämtad 2018-05-19) 

https://www.imdb.com/title/tt0325710/
https://www.imdb.com/title/tt1335975/
https://www.imdb.com/title/tt5084170/
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för att underlaget till undersökningen ska vara bredare och för att undersökningen inte ska 

påverkas av en tillfällighet från en enda film. Under dessa perioder såg Japans situations väldigt 

olika ut. Efter Andra världskriget fanns det endast ett sönderbombat Japan kvar som behövde 

restaureras. Medan den modernare perioden bygger på ett rikt Japan som haft en framgångsrik 

industri och är ledande inom IT och mobiltelefoni.  Det är skillnaderna och likheterna i 

historiebruket mellan de två perioderna som kommer behandlas i undersökningen.  

De äldre filmerna är alla regisserade av Akira Kurosawa vilket kan påverka resultatet i 

undersökningen. Trots att det är samma regissör är det olika produktionsbolag och skådespelare 

som också har påverkat slutprodukten och tonat ner Kurosawas inflytande över filmerna. 

Filmerna är därför fortfarande av vikt att analysera. Dessa tre filmer med samurajer fick störst 

popularitet under den äldre perioden. 

 

Metod och teoretisk ansats 

Då både metoden och den teoretiska ansatsen bygger på historiebruk och är nära sammanvävda, har 

det valts att de presenteras i samma avsnitt. 

All historia är en konstruktion, skapad i mötet mellan dåtidens artefakter, rådande 

genrekonventioner om hur historia lämpligast skall återges och dagsaktuella behov och 

tolkningar. Det innebär att historia som återges på film och i tv har mycket gemensamt med den 

mentala processen som går under benämningen historiemedvetande. Innebörden av detta begrepp 

är att historien alltid är i rörelse, då tolkningen av det förflutna formas i samklang med nutida 

behov och med en tänkt framtida utveckling som hopp eller avskräckande exempel.22 

Professorn i historia vid Lunds universitet, Ulf Zander, ger i citatet ovan en tydlig bild av 

konstruktionen av historia vilket leder oss vidare till utgångspunkten för att analysera film. En 

utgångspunkt för att analysera film är att se filmen som en inflytelserik förmedlare av historia. 

Filmen väcker frågor om vilka ”vi” är och vilka ”de” är samt hur motsättningar och 

samhörighet har skapats och förändrats. Det är den egna tidens behov och frågor som blir fokus 

i filmerna samt hur historia brukas och konstrueras i film och hur samtiden gett avtryck på vita 

duken.23 Zander syftar på att historien alltid är i rörelse eftersom att samtidens situation och 

behov förändras, vilket leder till att konstruerandet och bruket av historia förändras. Begreppet 

                                                           
22 Zander, Ulf, Clio på bio: om amerikansk film, historia och identitet, Historiska media, Lund, 2006, s. 15 
23 Zander, Ulf, Clio på bio: om amerikansk film, historia och identitet, Historiska media, Lund, 2006, s. 14–15 
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nationella symboler blir här aktuellt då det förekommer sådana för att konstruera historien och 

skapa frågor rörande ”vi” och identiteten. En nationell symbol är en person eller händelse från 

det förflutna som haft en viktig roll för uppbyggandet av en identitet eller kultur.24 Samurajen 

har varit en nationell symbol för det japanska folket, men symbolen är endast ett tomt skal som 

kan fyllas med diverse karaktärsdrag som nationen är i behov av i nuläget. Det är inte historia 

som helhet som analyserar i källmaterialet utan endast framställningen och bruket av samurajen 

i filmerna. Japan har gått ifrån att vara ett fattigt land i ruiner till ett framgångsrikt industriland 

som är ledande inom IT och mobiltelefoni. Japans samtid har haft stora förändringar och 

behovet hos det japanska folket har förändrats. Därför borde även brukandet av samurajen som 

nationell symbol ha förändrats och konstruerats på olika sätt beroende på samtiden. Tanken är 

att kategoriseringen av filmerna kommer belysa hur man brukat historien och samurajen som 

nationell symbol för att fylla nationens behov under olika perioder. Det är här teori och metod 

vävs samman eftersom det är historiebruket av samurajen som nationell symbol som analyseras 

i uppsatsen. Hur detta går till mer konkret beskrivs i nedanför då Zanders kategorier rörande 

historiebruk beskrivs och problematiseras.   

För att göra en analys av hur samurajerna som nationell symbol har använts i filmer för att 

förmedla historien kommer filmerna placeras i sju olika kategorier rörande historiebruk som 

Ulf Zander lyfter. De olika kategorierna benämns vetenskapligt historiebruk, ideologiskt 

historiebruk, politisk-pedagogiskt historiebruk, icke-bruk, existentiellt historiebruk, moraliskt 

historiebruk och kommersiellt historiebruk. 25  Urvalet av filmer har inte gjorts utefter 

kategorierna, vilket medför att några av kategorierna inte är aktuella i undersökningen. Dock 

kan redan här påpekas att den första kategorin som är det vetenskapliga historiebruket inte 

kommer att vara aktuell i undersökningen. Kategorin syftar på att visa en faktaenlig bild av 

historien vilket inte är aktuellt i analysen av spelfilmer.26 De övriga kategorierna som inte blir 

aktuella redogörs i den sammanfattade analysen eftersom det är en del av undersökningens 

resultat. Kategorierna överlappar varandra vilket innebär att en film kan passa in i flera olika 

kategorier.27  

                                                           
24 Melin, Alice. Hjälten och skurken. I Historiedidaktiska perspektiv: bidrag från lärare och studenter vid 
lärarutbildningen i Jönköping, Ericson, Hans-Olof, Johansson, Per Göran & Larsson, Hans Albin (red.). 127–184 
Jönköping University Press, Jönköping, 2005, s. 135 
25 Zander, Ulf, Clio på bio: om amerikansk film, historia och identitet, Historiska media, Lund, 2006, s. 23–25 
26 Zander, Ulf, Clio på bio: om amerikansk film, historia och identitet, Historiska media, Lund, 2006, s. 23–25 
27 Karlsson, Klas-Göran. Historiedidaktik: begrepp, teori och analys. I Historien är nu: en introduktion till 
historiedidaktiken, Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), 25–69, 2., [uppdaterade och bearbetade] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 58–59 



   
 

13 
 

Den andra kategorin är det ideologiska historiebruket som ämnar att legitimera och 

rationalisera samtidens politiska styrelseskick eller en annan politisk utveckling.28  Detta görs 

bland annat genom svart-vita analyser och personteckningar, tydliga periodiseringar, absoluta 

kronologier och en tydlig framgångssaga som inte är problematiserad. Nationalismen och 

socialismen har varit två starka aktörer inom det ideologiska historiebruket.29 Det politisk-

pedagogiska historiebruket är den tredje kategorin där man ska finna metaforer, analogier och 

jämförelser som är användbara för dagsaktuella syften. 30  Syftet med metaforerna och 

jämförelserna är att vinna politiska fördelar samt vägleda i politiska beslut i samtiden.31 Fjärde 

kategorin är icke-bruket där vissa delar av historien glöms bort medvetet då de inte har något 

kommersiellt värde eller är politiskt känsliga. Den femte kategorin är det existentiella 

historiebruket vilket syftar till att minnas och skapa en historisk förankring.32 Detta blir ofta 

aktuellt när det sker ett yttre tryck för att homogenisera grupper, där man finner behov av att 

minnas för att skapa och behålla sin egen identitet.33 Det moraliska historiebruket är den sjätte 

kategorin och fungerar som en reaktion mot att händelser, personer och grupper har glömts bort 

och fördolts i historieskrivningen.34 Det moraliska historiebruket syftar på försoning där man 

lyfter den glömda historien för att ge upprättelse och förena de glömda folken med övriga 

samhället.35 Den sista och sjunde kategorin är det kommersiella historiebruket som för filmen 

är det viktigaste historiebruket och syftar till att nå framgång hos publiken och nå ut till så 

många som möjligt.36 Det kommersiella historiebruket är närvarande i alla filmer som skapas 

då produktionsbolagen vill tjäna in de pengar de lägger ut på produktionen och gärna gå med 

vinst. Det är dock inte det enda bruket i filmerna utan blir underordnat det egentliga syftet med 

historiebruket i filmerna. Det kommersiella historiebruket kommer att få en mindre del i 

                                                           
28 Zander, Ulf, Clio på bio: om amerikansk film, historia och identitet, Historiska media, Lund, 2006, s. 23–25 
29 Karlsson, Klas-Göran. Historiedidaktik: begrepp, teori och analys. I Historien är nu: en introduktion till 
historiedidaktiken, Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), 25–69, 2., [uppdaterade och bearbetade] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 63 
30 Zander, Ulf, Clio på bio: om amerikansk film, historia och identitet, Historiska media, Lund, 2006, s. 23–25 
31 Karlsson, Klas-Göran. Historiedidaktik: begrepp, teori och analys. I Historien är nu: en introduktion till 
historiedidaktiken, Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), 25–69, 2., [uppdaterade och bearbetade] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 66–67 
32 Zander, Ulf, Clio på bio: om amerikansk film, historia och identitet, Historiska media, Lund, 2006, s. 23–25 
33 Karlsson, Klas-Göran. Historiedidaktik: begrepp, teori och analys. I Historien är nu: en introduktion till 
historiedidaktiken, Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), 25–69, 2., [uppdaterade och bearbetade] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 60–61 
34 Zander, Ulf, Clio på bio: om amerikansk film, historia och identitet, Historiska media, Lund, 2006, s. 23–25 
35 Karlsson, Klas-Göran. Historiedidaktik: begrepp, teori och analys. I Historien är nu: en introduktion till 
historiedidaktiken, Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), 25–69, 2., [uppdaterade och bearbetade] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 62–63 
36 Zander, Ulf, Clio på bio: om amerikansk film, historia och identitet, Historiska media, Lund, 2006, s. 23–25 
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analysen eftersom det är en sådan självklar del i varje films syfte. För att tydliggöra 

kategoriseringen av varje film använder sig föreliggande uppsats av ett analysschema.37  

Den metodologiska analysen och kategoriseringen kommer ske genom en narrativ filmanalys 

vilket kan vara problematiskt då det finns risk för övertolkning, därav är det viktigt att ha belägg 

för tolkningen både i filmen och i samtidens rådande tendenser.38 En narrativ analys söker efter 

berättelsens former, funktioner och vad den kan tänkas avslöja för forskaren. Narrativ analys 

är en kvalitativ metod som flyttar fokus från frågan ”Vad hände egentligen?” till ”Hur skapar 

människor mening i det som hände?”, vilket syftar på de intentioner som ligger bakom 

berättelsen.39 Anna Johansson, sociolog och genusforskare, lyfter metoden som mångsidig och 

ger flera förslag på hur metoden kan användas. Ett av förslagen koncentrerar sig på berättelsens 

sammanhang, funktioner och konsekvenser40, vilket kan härledas till samtid och syfte där även 

framställningen blir relevant för att analysera samtid och syfte. Det finns även flera olika 

sociologiska aspekter på en narrativ metod och den aspekten som föreliggande uppsats 

koncentrerar sig på är de kulturella berättelserna som fungerar som modeller och prototyper 

för förståelsen av våra liv. Detta kan till exempel vara berättelser om hjältar eller moraliska 

berättelser som bygger på ”vårt eget folk” och som skapar en identitet för folket.41 Metoden 

blir här aktuell då uppsatsen behandlar hur samurajen som symbol har framställts, i en kulturell 

berättelse som film, för att bygga det japanska folkets identitet. En narrativ metod ska uppfattas 

som en tolkande aktivitet där forskaren frågar sig själv vad berättelsen betyder och vilken 

mening den har. Metoden ämnar inte att skapa sann kunskap utan är en tolkning av berättelsens 

sammanhang med en stark hermeneutik anda.42 Analysen syftar framförallt till att analysera 

framställningen av samurajerna men även koppla samman analysen med vad som kan ha 

påverkat från samtiden samt vilket syfte eller funktion framställandet har haft. 

 

Bakgrund 

För att förstå undersökningen och diskussionen krävs en förkunskap om samurajens ideal och 

Japans historia under perioderna då filmerna skapades. Därför kommer det i bakgrunden göras 

                                                           
37 Se bilaga 1 
38 Zander, Ulf, Clio på bio: om amerikansk film, historia och identitet, Historiska media, Lund, 2006, s. 38–39 
39 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011, s. 530–534 
40 Johansson, Anna, Narrativ teori och metod: med livsberättelsen i fokus, Studentlitteratur, Lund, 2005, s. 21 
41 Johansson, Anna, Narrativ teori och metod: med livsberättelsen i fokus, Studentlitteratur, Lund, 2005, s. 23–
24 
42 Johansson, Anna, Narrativ teori och metod: med livsberättelsen i fokus, Studentlitteratur, Lund, 2005, s. 27 
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en redogörelse för samurajernas ideal och regler, men redogörelsen kommer även innefatta en 

beskrivning av samurajens klädsel och utseende. Det kommer även ske en kortare redogörelse 

för Japans historia under de tidsepoker som filmerna skapades.  

 

Samurajen 

Samurajen var en krigare i Japan med uppgift att strida, men han var en krigare med 

specialkunskaper. Genom moraliska regler förpliktigades samurajen att strida när det krävdes. 

Dessa regler kallas för bushido och har växt fram under lång tid men formulerades först under 

1600- och 1700-talet. Bushido, kan även kallas krigarens väg, bestod av en del praktiska regler. 

De begrepp som är centrala i samurajens formande är vishet, godhet, barmhärtighet och mod.43 

Men en av de viktigaste dygderna i samurajidealet är lojaliteten till varandra och sina ledare. 

Samurajerna skulle visa en offervilja för sina ledare och inte vara rädda för döden. I 

verkligheten har detta dock varierat. De högste ledarna ville att deras underställda skulle vara 

dem lojala och tryckte hårt på just lojaliteten i samurajidealet, men även övriga i armén skulle 

vara lojala. Däremot var de närmst underordnade vasallerna mindre lojala då de kände 

vittringen av makt och inte räddes för att ta makten genom förräderi.44 Även ord som rättvis 

och rättfärdig är centrala i en samurajs liv och beteende. Samurajen skulle vara plikttrogen och 

hålla sina löften. Han skulle fullfölja sina plikter oavsett vad det kostade.45  

I samurajens liv var döden ständigt närvarande och en samuraj skulle inte vara rädd för döden. 

Det fanns begrepp som seppuku som innebar att samurajen skulle ta sitt eget liv genom att 

skära upp buken. Detta skulle göras bland annat för att bevara sin egen heder samt ifall man 

blev tillfångatagen, dock var det många samurajer som inte följde detta ideal.46 Under den 

amerikanska ockupationen försökte de styrande i Japan att utplåna samurajandan. Då ville man 

inte att folket skulle styras av mytologi och legender utan av respekt och tillit. Försöket varade 

dock inte länge och samurajandan fick ett uppsving igen. Även om samurajandan motarbetades 

under en period har samurajernas betydelse i den japanska historien aldrig bestridits.47 

                                                           
43 Braw, Monica & Lompolo, Juhani, Samurajerna: deras historia och ideal, [Ny utg.], Atlantis, Stockholm, 2012, 
s. 65 
44 Ottosson, Ingemar & Ekholm, Thomas, Japans historia, Historiska media, Lund, 2007, s. 92 
45 Braw, Monica & Lompolo, Juhani, Samurajerna: deras historia och ideal, [Ny utg.], Atlantis, Stockholm, 2012, 
s. 68  
46 Ottosson, Ingemar & Ekholm, Thomas, Japans historia, Historiska media, Lund, 2007, s. 95 
47 Braw, Monica & Lompolo, Juhani, Samurajerna: deras historia och ideal, [Ny utg.], Atlantis, Stockholm, 2012, 
s. 170–174  
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Som tidigare påpekats bestod bushido inte bara av moraliska regler utan även av praktiska 

regler. Det fanns strikta hygieniska regler för samurajerna som innebar att de skulle bada varje 

dag. Detta hade en religiös koppling då både buddhism och shintoism lyfte renlighet som 

viktigt i livet.48 Även teceremonierna var en viktig del av samurajernas liv då samurajerna även 

skulle ha en kulturell sida. Te-drickandet kom med zenbuddhismen och båda blev en central 

del i samurajernas liv.49 Te-drickandet innebar koncentration och stillhet, och att samurajerna 

fick lära sig att skriva dikter och spela instrument för att få kontakt med sina andligare sidor. 

Samurajerna lade även tid på att meditera.50 Samurajerna fick självklart även lära sig flera olika 

stridsformer som bågskytte, svärdfäktning, spjutkastning och strid utan vapen. Det samurajerna 

inte fick lära sig var matematik och därav var de flesta dåliga på att räkna och blev ofta lurade 

av handelsmän, vilket i sin tur ledde till fattigdom.51 

Samurajens vapen bestod av en pilbåge, två svärd av olika längd där det långa kallas katana 

och det korta wakizashi. Samurajen var ensam om att få bära svärd. Samurajen hade även en 

långskaftad lans som kallades naginata.52 En samurajs rustning skulle vara utvecklad så att det 

fanns rörelsefrihet, visa vem han var samt inge skräck hos fienden vilket gjordes med bilder av 

drakar och tigrar. Rustningen bestod av små svartlackade metallplattor som var hopbundna av 

läder och silke. Samurajens hjälm, kabuto, var metallplattor som nitats samman med ett 

nackskydd samt ett skydd för ansiktet. Under rustningen hade samurajen lite olika kimonos, 

påsbyxor, kalsonger, sockar, strumpor, handskar och skynken för att rustningen inte skulle 

skava. Senare när det länge varit fred i Japan behövde inte samurajerna använda sin rustning, 

utan de använde istället en bomullskimono, yukata. Samurajerna hade även en egen frisyr som 

kallas chonmage. Man skulle raka från pannan och bakåt, sedan sattes resten av håret upp i en 

hästsvans och smordes med fett. Håret fästes sedan med ett klisterliknande material mot den 

rakade hjässan och det kunde se ut på olika sätt.53  

 

                                                           
48 Ottosson, Ingemar & Ekholm, Thomas, Japans historia, Historiska media, Lund, 2007, s. 93 
49 Ottosson, Ingemar & Ekholm, Thomas, Japans historia, Historiska media, Lund, 2007, s. 95–96 
50 Braw, Monica & Lompolo, Juhani, Samurajerna: deras historia och ideal, [Ny utg.], Atlantis, Stockholm, 2012, 
s. 72  
51 Braw, Monica & Lompolo, Juhani, Samurajerna: deras historia och ideal, [Ny utg.], Atlantis, Stockholm, 2012, 
s. 120–121 
52 Braw, Monica & Lompolo, Juhani, Samurajerna: deras historia och ideal, [Ny utg.], Atlantis, Stockholm, 2012, 
s. 11 
53 Braw, Monica & Lompolo, Juhani, Samurajerna: deras historia och ideal, [Ny utg.], Atlantis, Stockholm, 2012, 
s. 14–18 
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Japan efter Andra världskriget  

Under 1940-talet ingick Japan en pakt med Tyskland och Italien vilket inledde Japans 

delaktighet i Andra världskriget. Konflikten mellan Japan och USA trappades upp vilket ledde 

till Japans attack mot Pearl Harbor samt USA:s atombomb-attacker mot Japan. Japan gick 

förlorande ur Andra världskriget och landet låg i ruiner. Japan förlorade alla sina kolonier samt 

blev själv ockuperat av fiendelandet USA. Dock var det just denna ockupation som gjorde att 

Japan skapade en vänskaplig relation med ”Storebror Amerika”.54 Ockupationen ledde även 

till stor förändring i Japan när USA genomförde reform efter reform för att ändra hur Japan 

styrdes. Utbildningssystemet blev mer egalitärt samt skolämnet historia förminskades eller togs 

bort helt. Amerikanarna skapade även en självägande bondeklass, införde rösträtt för både män 

och kvinnor och press- och yttrandefrihet.55 

Ockupationen avslutades formellt 1952 och Japan började sträva efter att bli en stor 

handelsnation där fosterlandskärlek förbyttes mot företagskärlek. Japanerna strävade nu efter 

att återfå sin heder genom framgång på världsmarknaden. Japan lyckades med denna bedrift 

och industrin sköt i höjden både med export och inhemsk handel. Denna gång blev den 

japanska industrin känd för sin goda kvalitet. Det var en del kravaller och oroligheter i Japan 

rörande det politiska läget efter att USA avslutat ockupationen. Oroligheterna fortsatte ända 

fram till 1960-talet då liberaldemokraterna till sist fick förtroendet att leda Japan. Kärnfamiljen 

med två barn blev idealet i Japan samtidigt som kvinnorna skaffade sig högre utbildning och 

familjebildandet kom senare i livet. Kvinnorna fick även rätt att arbeta trots att de var gifta. 

Klassklyftorna minskade och arbetslösheten var låg och bilden som skapades av Japans 

befolkning var en homogen medelklass.56 Japan genomgick den högsta och mest långvariga 

ekonomiska tillväxten någon nation upplevt, vilket kallas för det ”japanska undret”.57 Japan 

fick stort självförtroende då befolkningen genom hårt arbete hade gett landet en ny 

levnadsstandard som kunde mäta sig med den nordeuropeiska levnadsstandarden. Japans 

framgång ledde till att västvärlden intresserade sig för den japanska kulturen och historien, 

vilket märks i den västerländska populärkulturen. Däremot är det det exotiska och mystiska 

Japan som speglas och inte det verkliga kontorslandskaps-Japan. 58  Industriproduktionen 

                                                           
54 Ottosson, Ingemar & Ekholm, Thomas, Japans historia, Historiska media, Lund, 2007, s. 269–281  
55 Ottosson, Ingemar & Ekholm, Thomas, Japans historia, Historiska media, Lund, 2007, s. 283–285  
56 Ottosson, Ingemar & Ekholm, Thomas, Japans historia, Historiska media, Lund, 2007, s. 288–295  
57 Ottosson, Ingemar & Ekholm, Thomas, Japans historia, Historiska media, Lund, 2007, s. 297 
58 Ottosson, Ingemar & Ekholm, Thomas, Japans historia, Historiska media, Lund, 2007, s. 307–308 
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började dock avta i Japan men tack vare framsteg inom IT och mobil telefoni har Japan lyckats 

hålla sig flytande och från 2005 har landet åter fått ett uppsving.59  

 

Undersökning 

Undersökningsdelen är indelad efter filmerna och börjar med att presentera filmens handling. 

Därefter görs en analys utifrån första frågeställningen: Hur har filmerna förhållit sig till idealet 

i samurajens gestaltning? Där förbereds även för analysens andra frågeställning: Vilket 

historiebruk har varit aktuellt i användandet av samurajen som nationell symbol? Det 

kommersiella historiebruket har en sådan självklar del i skapandet av en historisk film att det 

inte kommer bli någon djupare analys om den kategorin utan kommer bara nämnas kort i 

analysen. En av kategorierna60, icke-bruket, har fått en egen rubrik då det är svårt att analysera 

saknaden av vissa delar på egen hand utan detta blev tydligare när filmerna jämfördes och man 

kunde se vad som lyftes i övriga filmer. Här görs även en sammanfattande analys där filmerna 

jämförs. Det är i denna jämförelse och analys som andra och tredje frågeställningen rörande 

hur samurajen som nationell symbol har förändrats mellan de äldre samurajfilmerna och de 

moderna samurajfilmerna får ett tydligare svar. 

 

De sju samurajerna 

Detta är den första filmen som analyseras och den är utgiven 1954. Filmen börjar med att 

beskriva läget i Japan när filmen utspelar sig, vilket innebär 1500-talet med krig och banditer 

som skrämmer byborna. Vi får även veta hur fattigt det är i byarna och hur svår bybornas 

situation är med banditer, skatter, torka och dylikt. 61  Byborna bestämmer sig för att leja 

samurajer som ska strida mot banditerna. Problemet är att samurajer är stolta och kommer inte 

slåss för det lilla byborna kan erbjuda som betalning, men de ska försöka hitta hungriga och 

fattiga samurajer som inte har något val. Byborna stöter då på ett problem till som innebär att 

hitta samurajer som är dugliga nog för att besegra banditerna. De enda samurajerna som 

                                                           
59 Ottosson, Ingemar & Ekholm, Thomas, Japans historia, Historiska media, Lund, 2007, s. 317–318  
60 För en tydligare bild av kategoriseringen av filmerna se Bilaga 2.  
61 Toho Company, De sju samurajerna(film), 1954, 2:00–7:00 
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byborna först får tag på är svaga, alkoholiserade eller spelberoende,62 vilket är den första bilden 

vi får av samurajer i denna film. 

Nästa möte med en samuraj i filmen är när en tjuv har intagit en lada och kidnappat ett barn 

och föräldrarna ber en samuraj, Kanbei Shimada, om hjälp. Istället för att storma ladan väljer 

han att använda list och klär ut sig till präst, vilket leder till att han överlistar tjuven. Han är 

även ödmjuk när bönderna pratar med honom. 63  Samurajen är först inte villig att hjälpa 

bönderna men går sedan med på deras villkor av barmhärtighet, då han inser hur svår deras 

situation är och hur desperata de är. Så han tar tacksamt emot det lilla han får och antar 

utmaningen samtidigt som han skaffar fler samurajer till uppdraget.64  Vid ett tillfälle när 

Kanbei ska rekrytera en samuraj ska han testa beredskapen hos samurajen. Han får dock höra 

att samurajen är berusad och inte kommer att klara det. Kanbei svarar då med att en riktig 

samuraj aldrig blir så berusad att han inte kan utföra sin plikt.65  

När samurajerna kommer till byn börjar de planera för hur de ska kunna försvara byn mot 

banditerna och samurajerna kommer på flera strategier och försvarsmöjligheter. 66 

Samurajernas planerande och förberedande av striden visar att de har visheten och de taktiska 

skickligheterna som en samuraj ska ha enligt idealet. Slutstriden varar i nästan 60 minuter och 

är uppdelad i mindre strategiska delar. Både bönder och samurajer visar upp mod men själva 

planerandet och det skickliga arbetet överlåtes helt till samurajerna. Stridigheterna slutar med 

att samurajerna och bönderna tillsammans besegrar banditerna och lugnet kommer åter till byn, 

dock dör många under de sista stridigheterna. Samurajerna visar en stor offervilja i slutstriderna 

och är beredda att ge sina liv för att rädda byborna från banditerna. Filmen avslutas dock med 

att Kanbei säger att samurajerna förlorade ett slag till, det var endast bönderna som vann, sedan 

zoomas bilden ut på gravarna av de döda samurajerna.67  

Kläderna i filmen är den typiska bomullskimonon yukata som alla har på sig, de enda som har 

rustning på sig är banditerna. Alla har frisyren chonmage, även bönderna, det är däremot endast 

samurajerna som bär svärd. 

 

                                                           
62 Toho Company, De sju samurajerna(film), 1954, 9:00–15:00  
63 Toho Company, De sju samurajerna(film), 1954, 20:00–25:00  
64 Toho Company, De sju samurajerna(film), 1954, 30:00–34:00  
65 Toho Company, De sju samurajerna(film), 1954, 52:00–54:30  
66 Toho Company, De sju samurajerna(film), 1954, 72:00–75:00 
67 Toho Company, De sju samurajerna(film), 1954, 140:00–198:00  
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Analys 

De första samurajerna i filmen framställs som förfallna och avvikande från samurajidealet. 

Samurajerna har tappat sin heder, är fattiga och herrelösa. De spelar bort sina pengar och är 

alkoholister. Samurajerna framställs även som giriga, vilket kan relateras till att de försöker 

tjäna ihop till mat för dagen. Pengar blir en del av samurajernas liv i filmen där de är i behov 

av handel och pengar. Framställandet av samurajerna är dock inte enhällig utan kan skilja sig 

från samuraj till samuraj. En samuraj som inte förfallit utan hållit sig till idealet framställs 

istället som ödmjuk, vis och skicklig inom stridstekniken, men även dessa samurajer vill från 

början inte åta sig uppdraget att skydda byborna utan en hög ersättning. Detta signalerar att 

samurajerna bedriver handel och kan både räkna pengar och förstå dess värde, vilket inte följer 

idealet där de ser ner på handel och pengar samt att de inte har lärt sig räkna som unga. Däremot 

så lyfts plikten fram i filmen och därför slutar det med att samurajerna hjälper byborna trots en 

liten ersättning. Framställandet av samurajerna går här över till att bygga på plikt, förakt mot 

handel samt avhållsamhet mot nöjen, vilket följer samurajidealet. Uppdraget att skydda 

byborna får övriga samurajer att skärpa sig och motverka just det förfall som de själva speglade 

i början av filmen. Förfallet av samurajidealet kan här kopplas till avsaknaden av uppdrag och 

mening i sin tillvaro. Finns det ingen plikt att följa eller ledare att vara lojal mot tappar 

samurajerna motivationen till att följa idealet.   

Filmen framhäver samarbete som en viktig del av striderna, vilket märks när den ledande 

samurajen Kanbei säger till en annan samuraj att de måste samarbeta för att kunna vinna, efter 

att den andra samurajen gett sig ut på ett eget uppdrag.68 Trots att samarbetet lyfts som viktigt 

så visar filmen att några alltid kommer att förlora, i syfte att göra det bättre för den stora massan. 

En del människor kommer behöva offra mer för att skapa en hållbar tillvaro för samhället, 

vilket samurajerna får göra för att bönderna ska få en hållbar levnadsstandard. Framställandet 

av samurajerna visar att de följde samurajidealet och offrade sig för böndernas bästa. 

Kategorierna som är relevanta för filmen är först och främst det kommersiella historiebruket. 

Nästa kategori som filmen kan kategoriseras i är det existentiella historiebruket, med tanke på 

att filmen lyfter det som offras för att få en bättre framtid. Alla de som dör i filmen dör inte i 

onödan utan det har lett till ett bättre liv för bönderna, vilket eventuellt kan syfta på de japaner 

som dog i Andra världskriget men även de japaner som offrade sina liv inom industrin för att 

återuppbygga landet efter Andra världskriget. Japan låg i ruiner efter Andra världskriget och 
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det fanns ett behov av att ena folket för att kunna bygga upp det japanska samhället. I samtiden 

kämpar många japaner i industrin mot en liten ersättning för att hjälpa till att återbygga landet. 

Samurajerna blir en nationell symbol för att ena folket inom industrin och för att folket ska 

göra ett gemensamt offer för att bygga upp Japan till det industriella undret. Filmen är ett sätt 

att försöka sörja och hedra de japaner som dog i andra världskriget samt legitimera varför man 

deltog i kriget, till exempel ett försök att skapa en starkare framtid även om Japan förlorade 

kriget. Här har vi även förflyttat oss till det politisk-pedagogiska historiebruket där man 

försöker legitimera och dra jämförelser till en samtida utveckling. Man visar vad tanken med 

deltagandet i kriget var, där man sökte en starkare framtid. Med filmen försöker man blidka 

folkets sorg och blicka framåt istället för att kunna bygga en bättre framtid från den situation 

landet var i då. 

 

Den vilda flykten 

Nästa film som ska analyseras producerades 1958. Filmen börjar med att presentera de två 

bönderna som är huvudkaraktärerna i filmen, Matashichi och Tahei. De framställs som två 

skämtsamma men otursförföljda karaktärer med höga ambitioner. Den ena av dem får kunskap 

om att det är en prinsessa på flykt som är värdefull och som de kan tjäna pengar på.69 Första 

mötet med samurajen kommer efter 20 minuter och då som en tyst figur som följer efter 

bönderna. Han är inte klädd som en samuraj då han försöker dölja sin identitet eftersom han är 

på flykt med prinsessan. Det dröjer även ett tag innan han berättar vem han är, Rokurota 

Makabe. Han ger förslaget till bönderna om att de ska hjälpa honom och prinsessan mot en 

belöning.70  

Något som genomsyrar filmen gång på gång är att de två bönderna försätter sig själva i knipa 

under flykten och Makabe måste komma till undsättning och hjälpa dem. Bönderna är även vid 

flera tillfällen på väg att lämna följet på grund av sin girighet och feghet men Makabe har de 

rätta orden som övertalar bönderna till att stanna kvar och hjälpa till med flykten. Detta ändras 

dock i slutet av filmen när det endast är bönderna som är fria och övriga i sällskapet har blivit 

tillfångatagna. Bönderna överger inte Makabe och prinssessan trots den kniviga situationen. 

När de är tillfångatagna ber Makabe om förlåtelse till prinsessan då han har misslyckats och 

inte fullföljt sin plikt att skydda henne. Det är dock inte bönderna som befriar dem utan de får 
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hjälp från insidan av en vän till Makabe. Det är först i slutscenerna som vi får se Makabe i full 

samurajmundering när han erbjuder bönderna en liten belöning och säger att resten av guldet 

behövs för att återuppbygga klanen, vilket bönderna går med på och har full förståelse för. Vi 

får även se att bönderna har lärt sig vikten av vänskap istället för girighet, trots att det tog ända 

till sista scenen för dem att inse det.71 Bönderna fungerar som en motpol till samurajen genom 

hela filmen där de visar upp karaktärsdrag som inte överensstämmer med samurajidealet. 

Makabe har inte den traditionella samurajklädseln eller frisyren då han försöker dölja sin 

identitet och gå förbi obemärkt för fienden. Övriga samurajer har den traditionella utstyrseln 

med chonmage och rustning eftersom filmen utspelade sig på 1500-talet och det fortfarande 

var aktuellt med krig i Japan. 

 

Analys 

Makabe som karaktär framställs som stark, skicklig på att slåss och vis men har en tendens att 

driva med bönderna och vara väldigt bestämd.72 Makabe visar både den tuffare och den visare 

sidan hos en samuraj då han först mystiskt och lite skrämmande följer efter bönderna samt 

senare får dem att hjälpa honom. Makabes beslut visar att han är klipsk som inte avslöjar direkt 

vem han är utan skapar först en slags relation till bönderna och ger dem ett förslag som de 

tjänar på innan han ger dem ett övertag med farlig information.  Makabe framställs även som 

lojal mot prinsessan och den klan hon kommer från oavsett att situationen är svår. Han skyddar 

henne och kämpar för henne då det är hans plikt, samtidigt som han gör det på ett smart sätt 

som inte behöver innebära våld. Redan där har Makabe visat upp flera karaktärsdrag som 

samurajidealet innebär. Framställandet av samurajen är att han är en ypperlig krigare som är 

lojal mot sin överhet. Till och med när Makabes syster själv offrar sitt liv för prinsessan, så att 

de ska kunna fly, fäller han inga tårar då han anser att det var systerns plikt.73 Samurajidealet 

framställs här som något som inte bara påverkar samurajen utan även hela hans familj, där 

plikten och lojaliteten berör de relationer som finns inom familjen och hur man sörjer fallna 

familjemedlemmar. Filmen visar dock inte någon familj i den meningen att samurajen har fru 

och barn utan endast föräldrar och syskon till samurajen. Plikten och lojaliteten framställs som 

de två viktigaste dragen hos samurajen och detta påverkar hela samurajens liv och tillvaro. I 
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filmen framställs bönderna som en motpol till samurajidealet med sin girighet, klumpighet och 

feghet, vilket blir tydligt när Makabe parallellt visar upp karaktärsdrag från samurajidealet. 

Böndernas karaktärsdrag ändras dock under filmens gång och strävar mot samurajidealet vilket 

påvisar att samurajidealets karaktärsdrag är att föredra. 

Filmens historiebruk är bland annat det kommersiella, dock kan det även visas på ett politisk-

pedagogiskt historiebruk också, då man i filmen vid flera tillfällen offrar sig för prinsessan 

vilket är till klanens/nationens bästa. I slutet av filmen avstår bönderna en stor belöning för att 

klanen ska ha resurser för att kunna återuppbyggas, vilket också visar en offervilja för nationen. 

Filmen är skapad 1958 och Japan hade fortfarande mycket att bygga upp efter Andra 

världskriget och atombomberna, så att filmens budskap blev att folket ska offra sig för 

nationens återuppbyggande är inte en omöjlig tanke. Filmen visar även att girighet är ett dåligt 

karaktärsdrag och genom att vilja ha för mycket mister man oftast allt, vilket bönderna gör i 

slutet av filmen. Samurajen i filmen blir här en nationell symbol som ska lyfta plikten och 

lojaliteten mot nationen och dess återuppbyggande. Filmen syftar även till att visa att det inte 

bara är arbetarna som ska offra sig utan även familjerna och övriga medborgare i Japan. Alla 

är delaktiga i återuppbyggandet av nationen och skapandet av det industriella undret, vilket 

framställs genom samurajens systers offer samt böndernas delaktighet i flykten.  

 

Yojimbo - Livvakten 

1961 producerades nästa film som ska analyseras. Filmen börjar med att man får se 

huvudkaraktären, Kuwabatake Sanjuro, planlöst vandra runt för att sedan låta en pinne, eller 

indirekt ödet, välja vilken väg han ska gå. Under vandringen får man se flertalet närbilder av 

Sanjuro men även av andra personer och där kan man se att kläderna och frisyrerna har följt 

idealen, med en korrekt chonmage och yukata.74 När Sanjuro kommer fram till en by kollar 

folk på honom och är nyfikna eftersom han är en samuraj. En del vill slåss med honom och en 

del vill anställa honom men då han vägrar slåss börjar andra skratta åt honom och kommenterar 

att han inte kommer få jobb om han inte slåss. Sedan får man höra att det är problem och 

stridigheter i byn mellan två familjer, Seibei och Ushitora.75  

Sanjuro får höra mycket ont om staden och att han borde lämna den så fort han kan på grund 

av ondskan och stridigheterna. Trots det bestämmer sig Sanjuro för att stanna i staden då han 
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anser att han kan tjäna på det.76 Sanjuro ska bli livvakt till en av familjerna, Seibei, och 

förhandlar med dem om vad han ska tjäna. Familjen börjar sedan bakom Sanjuros rygg att 

smida planer på att döda honom när han tjänat sitt syfte för att spara pengarna, men Sanjuro 

hör detta. Sanjuro stannar men är nu medveten om deras planer.77 Sveket leder sedan till att 

Sanjuro lämnar familjen då han känner sig förolämpad och ställer sig utanför stridigheterna i 

sista stund. Det han gör nu är att iaktta familjerna när de strider och avbryter striden innan de 

slaktar varandra.78 I ett samtal kommer det fram att Sanjuro har en plan att skapa fred mellan 

familjerna istället för att låta dem slakta varandra, vilket innebär att han ska spela ett dubbelspel 

och manipulera dem till fred.79  

I slutet av filmen tar familjen Ushitora över och blir väldigt våldsamma, till exempel dödar de 

hela familjen Seibei. Under filmens slutskede blir bilden av ondskan tydligare och gestaltas av 

familjen Ushitora. Sanjuro blir deras nästa måltavla och Sanjuro tar sig an dem helt själv då de 

ger sig på byborna och gör deras liv svårt. Filmen slutar med att Sanjuro besegrar familjen 

Ushitora och befriar byn från det onda och ger dem fred. Sedan fortsätter Sanjuro sitt planlösa 

vandrande.80 Eftersom filmen utspelar sig under 1800-talet har karaktärerna endast en yukata 

på sig och ingen rustning då det var fredstider i Japan.  

 

Analys 

Sanjuro framställs som en man som inte tar till våld i första taget. Han är vis och eftertänksam, 

vilket är karaktärsdrag som följer samurajidealet. Samurajen är en krigare men ska vara klok 

och tänka efter innan han gör sina drag då våld inte ska brukas i onödan. När Sanjuro räknar 

på vad han kan tjäna genom att stanna i staden framställs han som klipsk men det bryter mot 

idealet då samurajerna ska avsky pengar och handel samt inte har lärt sig att räkna. Eventuellt 

är detta något som påverkats från samtiden då både pengar och räknakunskaper värderas högt 

i ett modernare samhälle som bygger på industri och handel. Detta kommenteras dock när en 

man frågar Sanjuro vad han är för samuraj som bara pratar om pengar.81 Framställningen blir 

därför tvetydig då samurajen själv bryter mot idealet men samhället i filmen ifrågasätter 

beteendet och eftersöker samurajidealet. Sanjuros motivation till att stanna i staden ändras med 
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filmens gång och han stannar för att lösa konflikten av barmhärtighet istället för att tjäna 

pengar, vilket följer samurajidealet. Han framställs flera gånger som klipsk då han tänker efter 

innan han handlar och manipulerar de stridande familjerna mot varandra. Lojaliteten, 

offerviljan och plikten var länge avsaknad i filmen men mot slutet framträder de 

karaktärsdragen. Sanjuro tar sig an fienden helt själv för att befria de oskyldiga byborna från 

de stridande familjerna och visar då en offervilja för byborna. Han ser det som sin plikt att 

befria dem från deras plågoandar vilket stämmer överens med samurajidealet. I likhet med 

första filmen och till skillnad från andra filmen så visas först ett förfall i samurajidealet som 

under filmens gång återuppbyggs. 

Vid kategoriseringen av denna film kan det först och främst konstateras att det kommersiella 

historiebruket är passande. Filmen kommenterar inte styrelseskicket i sig utan snarare den 

maktkamp som uppstod och de oroligheter som fanns i det politiska läget. Tolkningen blir att 

filmen inte hör hemma i det ideologiska historiebruket men har en vinkling åt det politisk-

pedagogiska historiebruket. Oroligheterna gällande det politiska läget i Japan efter att den 

amerikanska ockupationen avslutades och de maktkamper som uppstod är aktuella och går att 

dra jämförelser till i filmen. Budskapet blir här att dessa maktkamper inte gynnar landet utan 

skadar befolkningen och förstör samhället. Filmen lyfter därav kritik mot dessa strukturer och 

aktiviteter i samhället som skapade oroligheterna och försökte visa maktkampens följder. 

Under dessa maktkamper mellan de politiska makterna kom den vanlige samhällsmedborgaren 

i kläm, vilket byborna gör i filmen när det uppstår en maktkamp mellan de stridande familjerna. 

 

Den sista samurajen 

Fram till nästa film blir det ett hopp från 1961 till 2003. Det är nu som Hollywood slår sig in i 

producerandet av samurajfilmer och den japanska kulturen. Filmen börjar med en röst som 

berättar om sin tolkning av hur Japan uppstod, vilket enligt berättarrösten var av tappra män 

som levde efter begreppet heder och det färgade Japan in i modern tid. Sedan övergår filmen 

till en amerikansk miljö där man presenterar filmens huvudkaraktär Nathan Algren som en 

gång var en stor amerikansk hjälte men som nu är smått alkoholiserad och nedgången efter det 

Amerikanska inbördeskriget. Han håller ett tal inför en folkmassa som ska hedra honom, men 

han spårar ur i sitt tal och visar hur trött han är på krig och död.82  

                                                           
82 Warner Bros., Bedford Falls Company, The Cruise/Wagner Productions & Radar Pictures, Den sista 
samurajen(film), 2003, 0:00–5:00 
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Filmen utspelar sig under den senare halvan av 1800-talet vilket innebär shogunatets fall, 

kejsarmakten återupprättas och samurajerna avvecklas, därav filmens namn. Det är här det blir 

en konflikt mellan kejsaren och samurajerna. Kejsaren är välvillig till allt det västerländska och 

vill modernisera landet medan samurajerna anser att förändringarna sker för snabbt och det är 

traditionerna som är Japans själ. Det blir upp till Nathan att lära kejsarens arméer att slåss enligt 

de moderna stridsteknikerna och vapnen, vilket samurajerna är emot då de föredrar svärdet 

eftersom det är samurajens själ.83  

När samurajerna först syns kommer de ridande genom dimman som mystiska varelser som 

skrämmer soldaterna något oerhört. Samurajerna besegrar soldaterna trots att soldaterna är fler 

samt har skjutvapen. Den enda som lyckas slåss mot samurajerna är Nathan, vilket inger 

respekt hos den ledande samurajen Katsumoto som istället för att döda Nathan väljer att ta 

honom tillfånga.84 Filmen visar en mer kulturell sida av samurajerna där de läser, skriver dikter 

men även att samurajerna är religiösa och ber samt mediterar.85 Nathan själv börjar lära sig om 

samurajerna och deras kultur, till exempel att samuraj betyder ”att tjäna” och att de anser att de 

tjänar kejsaren med sitt uppror.86 Vid ett tillfälle beskriver Katsumoto begreppet bushido och 

krigarens väg för Nathan och vad det innebär, en balans mellan krigaren och det andliga.87  

Samurajerna har förlorat sina rättigheter och när de följer med Nathan in i staden blir de illa 

behandlade. En av dem blir fråntagen sina svärd och får sin tofs avskuren vilket är väldigt 

förolämpande för samurajen. Nathan försöker först kämpa för samurajen men inser att det 

endast gör situationen värre.88 En av samurajerna är villig att offra sitt liv för att kunna frita 

deras ledare Katsumoto när han blivit tillfångatagen av kejsarens män. Han är beredd att dö för 

ett större mål och för samurajernas överlevnad.89 Det blir sedan en magnifik slutstrid där de 

gamla sätten att slåss möter de moderna. Samurajernas vishet och skicklighet mot soldaternas 

antal och eldvapen. Samurajerna kämpar länge och väl med alla medel de har vilket leder till 

                                                           
83 Warner Bros., Bedford Falls Company, The Cruise/Wagner Productions & Radar Pictures, Den sista 
samurajen(film), 2003, 11:00–16:30  
84 Warner Bros., Bedford Falls Company, The Cruise/Wagner Productions & Radar Pictures, Den sista 
samurajen(film), 2003, 24:30–29:00 
85 Warner Bros., Bedford Falls Company, The Cruise/Wagner Productions & Radar Pictures, Den sista 
samurajen(film), 2003, 39:00–41:00 
86 Warner Bros., Bedford Falls Company, The Cruise/Wagner Productions & Radar Pictures, Den sista 
samurajen(film), 2003, 51:00–53:00 
87 Warner Bros., Bedford Falls Company, The Cruise/Wagner Productions & Radar Pictures, Den sista 
samurajen(film), 2003, 69:00–72:00  
88 Warner Bros., Bedford Falls Company, The Cruise/Wagner Productions & Radar Pictures, Den sista 
samurajen(film), 2003, 80:00–82:00 
89 Warner Bros., Bedford Falls Company, The Cruise/Wagner Productions & Radar Pictures, Den sista 
samurajen(film), 2003, 93:00–95:00 
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att de håller ut förvånansvärt länge, men till sist besegrar soldaterna samurajerna i en storslagen 

scen full med heder, offervilja och lidelse, vilket framgår genom blickar, ord och musik. Även 

kejsaren sörjer samurajerna och är villig att ge dem sin heder, samtidigt som han påpekar att 

även i förändring måste vi komma ihåg vilka vi är och vart vi kommer ifrån.90  

Samurajerna i filmen har en bomullskimono, yukata, till vardags men använder sin rustning 

under strid. Samurajerna har inte frisyren chonmage, de har alltså inte något rakat huvud med 

en tofs, utan endast tofsen. Något som genomsyrar filmen är begreppet heder och att det är 

hedersamt att dö i strid. De sörjer inte riktigt de döda utan tänker det mer som att det var 

meningen att det skulle bli så, ödet bestämde det, vilket märks i diverse samtal i filmen som 

beror heder och död. I filmen har samurajerna familjer med barn och fruar som väntar på dem 

medan samurajerna är ute i strid.  

 

Analys 
Presentationen av Nathan är viktig då det är den karaktären som ska ställas i kontrast till 

samurajerna i filmen. Nathan är även viktig för att de amerikanska tittarna ska ha en hjälte att 

identifiera sig med då samurajerna kan upplevas orientaliska för den amerikanska publiken och 

som därför har svårt att identifiera sig med dem. Han används som en bro till den japanska 

kulturen som syns i filmen. Kampen i filmen blir mellan kejsaren och samurajerna, eller det 

kan även uttryckas som en kamp mellan traditionerna och kulturen mot det moderna och 

förändring. Nathan framställs som en person som själv står utanför samhället och har en kritisk 

syn på samhället, vilket är personlighetsdrag som leder till att han är öppen för samurajernas 

kultur.  

Stridsduglighet och skicklighet med vapen framställs som viktiga för samurajerna vilket blir 

tydligt när samurajerna väljer att ta Nathan tillfånga istället för att döda honom på grund av 

hans sätt att slåss. Katsumoto legitimerar även skonandet av Nathan med att de kan lära sig om 

sin fiende genom sin fiende91, vilket visar på en vishet och barmhärtighet hos samurajerna. 

Framställningen av samurajerna ger en relativt allsidig bild där de inte bara är krigare utan även 

människor. Filmen följer även idealet på den punkten eftersom samurajerna skulle ha en andlig 

sida för att balansera sitt stridande. Detta blir tydligare när Katsumoto pratar om bushido och 

                                                           
90 Warner Bros., Bedford Falls Company, The Cruise/Wagner Productions & Radar Pictures, Den sista 
samurajen(film), 2003, 110:00–137:00  
91 Warner Bros., Bedford Falls Company, The Cruise/Wagner Productions & Radar Pictures, Den sista 
samurajen(film), 2003, 34:00–35:00 
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inte nämner plikt, mod och heder utan fokuserar på de mer kulturella och andliga delarna av 

att vara en krigare. Framställningen bygger alltså på den mildare bilden av samurajerna, vilket 

även syns när samurajen framställs som en familjebildare.  

Samurajerna har blivit fråntagna allt, sin heder och sin position i landet. Det syns att det är en 

svår period för samurajerna när de förlorat kejsarens förtroende och inte längre tjänar honom. 

Det är här offerviljan framställs hos samurajerna. Offerviljan är inte så tydlig i filmen förrän 

fram emot slutet och då får den en stor och tydlig roll i fritagandet av Katsumoto. Lojaliteten 

däremot har framställts som viktigt i filmen med tanke på hur långt samurajerna är beredda att 

gå för sin ledare samt att de själva tolkar sig som lojala mot kejsaren genom sitt uppror. 

Slutstridsscenerna är inte bara till för att besegra samurajerna utan även för att säga adjö till 

den gamla kulturen och traditionerna som samurajerna innebar. Det var ett sista brott med 

historien för att gå vidare till det moderna samhället, men man låter traditionerna dö med heder 

i en storslagen scen där man visar att samurajerna inte var barbarer bara för att de var en del av 

de gamla sätten. Filmen lyfter det komplexa i att förändras och moderniseras men även behovet 

av att minnas sin historia och sitt ursprung. Filmen blir en uppgörelse med det förflutna där 

amerikanarna lånar den japanska kulturen i sitt uppbrott. Den japanska kulturen används bland 

annat för att ge beröm för deras lyckade brott med det förflutna och de framgångar de haft som 

nation. 

Filmens historiebruk är för det första kommersiellt men nästa kategori är det existentiella 

bruket då filmen använder historien för att lyfta problematiken med att glömma var man 

kommer ifrån när det sker förändringar. Filmen är gjord i USA men använder sig av den 

japanska kulturen, men poängen är riktad till alla, inte bara det amerikanska eller japanska 

folket. I en tid av stora förändringar inom industrin och den tekniska utvecklingen med datorer 

och telefoner är det viktigt att vi fortfarande minns allt slit som krävdes för att vi skulle ta oss 

dit vi är idag. Detta kan bland annat syfta på hur Japan byggde upp sitt industriella under genom 

en offervilja för industrin och landet som byggde på samurajidealets lojalitet och offervilja. 

Genom att koppla samman historiska ideal inom Japan skapade man en utvecklad modern 

värld. Filmen har även ett politisk-pedagogiskt historiebruk då den ändå förespråkar förändring 

och utveckling. Historien man valt slutar med att det moderna vinner vilket syftar på att 

samhället kommer förändras och vi behöver förändras med det, men vi ska fortfarande minnas 

vilka vi är och varifrån vi kommer för att utvecklingen ska bli godartad. Moraliska och etiska 

värderingar måste fortfarande gälla även om utvecklingen vill något annat. Utveckling till varje 
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pris är inte att föredra. Vi måste fortfarande vara människor och bara för att vi kan betyder inte 

alltid att vi borde.  

Tidigare filmer har haft ett tydligt krigarideal med fokus på lojalitet mot nationen. Även i denna 

film är lojaliteten stark men är mer riktad till samurajerna själva och deras familjer. 

Samurajerna i Den sista samurajen visar en nästintill perfekt version av samurajen. Det 

framhävs extra tydligt i ett citat från Nathan som lyder ” They are an intriguing people. From 

the moment they wake, they devote themselves to the perfection of whatever they pursue. I 

have never seen such discipline.”92. Samurajerna visar disciplin och perfektion i filmen och ett 

förfall från idealet saknas helt.  

 

47 ronin 

Nästa film som ska analyseras producerades 2013 och även denna har en del amerikansk 

påverkan. Filmen börjar med en röst som berättar om det feodala Japan som var fyllt av mystik 

och förbjudet för främlingar. Rösten berättar om shogunen och samurajerna och att de skulle 

skydda sin herre och provins till varje pris. Den samuraj som svek sin herre levde med den 

största skammen i hela det japanska riket. Enligt rösten blir man då en ronin, som är en herrelös 

samuraj, och berättelsen om de 47 ronin tillhör historien om Japan. Sedan börjar rösten berätta 

om en pojke som senare blir huvudkaraktären i filmen, Kai, och hur han hamnar under 

länsherren Asanos beskydd även om samurajerna anser att han borde dödas.93 Samurajerna 

accepterar inte Kai som en samuraj vilket syns i nästa scen där samurajerna och Kai slåss mot 

ett stort overkligt vidunder. Kai besegrar vidundret men samurajerna ser det som en skymf att 

ett ”halvblod” besegrade monstret.94 Samurajerna är en högaktad grupp med hårda krav för att 

man ska få bli en av dem. Dessa är svåra att uppfylla och om man inte är en del av dem ses 

man som mindre värd. Kai uppfyller mycket men anses ändå inte tillräckligt värdig för att bli 

en samuraj.  

Vid ett tillfälle låtsas Kai vara en samuraj och gömmer sitt ansikte i en rustning. Han vet att om 

han blir påkommen blir han dödad men han gör det för att Asano inte ska bli vanärad. Han blir 

                                                           
92 Warner Bros., Bedford Falls Company, The Cruise/Wagner Productions & Radar Pictures, Den sista 
samurajen(film), 2003 
93 H2F Entertainment, Mid Atlantic Films, Moving Picture Company (MPC) & Stuber Productions, 47 
Ronin(film), 2013, 0:00–5:00  
94 H2F Entertainment, Mid Atlantic Films, Moving Picture Company (MPC) & Stuber Productions, 47 
Ronin(film), 2013, 7:00–9:00  
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påkommen och straffad men Asanos dotter Mika räddar honom från döden. Detta leder dock 

till att Asano måste utföra seppuku för att familjen ska få sin ära åter.95 Efter Asanos död tar 

länsherren Kira, som har varit en fiende till Asano, över. Han behandlar Asanos samurajer illa 

och förvisar dem samt vill tvinga Mika att gifta sig med honom. Asanos samurajer har blivit 

förbjudna av shogunen att hämnas sin herre. De väljer ändå att hämnas men det dröjer över ett 

år innan planen sätts i verket.96 När de samlat ihop alla ronin möter de några av Kiras män och 

Kai slår ner dem allihop själv med en sådan utmärkt skicklighet i stridskonsterna med svärd 

och pilbåge att det även inger respekt hos en del av ronin.97  

Filmen slutar med att de 47 ronin tillsammans tar sig in i Kiras fästning och besegrar honom 

med skicklighet och mod samt befriar prinsessan Mika från honom. De har nu fått sin hämnd 

och återfått sin ära.98  Shogunen anser att de endast följt krigarens väg, han till och med 

använder ordet bushido, vilket gör att han tillåter dem att dö hedersamt.99 Även Kai får en 

hedersam död då han genomgår seppuku och blir begravd tillsammans med de övriga 

samurajerna. Det blir 47 ronin först när Kai tillåts begravas med dem, annars hade det endast 

varit 46 ronin. Filmen avslutas sedan med att i text skriva ut hur viktig berättelsen om de 47 

ronin är för det japanska folket och kulturen. De skriver att den 14 december besöker tusentals 

människor de 47 ronins gravar för att hedra dem.100 Filmen beskriver verkligheten och historien 

om de 47 ronin och deras länsherre är något som hedras varje 14 december och folk vandrar 

till Sengakuji-templet, där de 47 ronin är begravda, för att hedra dem.101 

 

Analys 

Filmen framställer Japan som ett orientaliskt land med mystik och magi, vilket även påverkar 

framställningen av samurajerna. Samurajerna framställs som mystiska krigare som är starka, 

                                                           
95 H2F Entertainment, Mid Atlantic Films, Moving Picture Company (MPC) & Stuber Productions, 47 
Ronin(film), 2013, 24:00–30:00  
96 H2F Entertainment, Mid Atlantic Films, Moving Picture Company (MPC) & Stuber Productions, 47 
Ronin(film), 2013, 37:00–41:00 
97 H2F Entertainment, Mid Atlantic Films, Moving Picture Company (MPC) & Stuber Productions, 47 
Ronin(film), 2013, 52:00–54:00  
98 H2F Entertainment, Mid Atlantic Films, Moving Picture Company (MPC) & Stuber Productions, 47 
Ronin(film), 2013, 80:00–100:00 
99 H2F Entertainment, Mid Atlantic Films, Moving Picture Company (MPC) & Stuber Productions, 47 
Ronin(film), 2013, 97:00–98:00 
100 H2F Entertainment, Mid Atlantic Films, Moving Picture Company (MPC) & Stuber Productions, 47 
Ronin(film), 2013, 104:00–104:30 
101 Braw, Monica & Lompolo, Juhani, Samurajerna: deras historia och ideal, [Ny utg.], Atlantis, Stockholm, 
2012, s. 175 
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skickliga och av en egen art, där det är blod som avgör om man kan vara samuraj eller inte. 

Framställningen av samurajerna är att de är lojala, stridsvilliga, högdragna och ser ner på dem 

som de anser är sämre. Detta märks speciellt i en scen då samurajerna vägrar tro på att Kai sett 

en häxa, endast för att Kai inte är en samuraj.102  Framställningen av samurajerna är inte 

personlig utan de rör sig mycket i grupp och fungerar som en grupp med gemensamma drag. I 

filmen har samurajerna rustning samt yukata på sig, men ingen av dem har en äkta chonmage 

där ungefär halva huvudet är rakat utan frisyrerna varierar från karaktär till karaktär. Filmen 

visar att samurajer kan ha relationer och familjer som väntar på dem när de är ute i strid.103 

Något som bör anmärkas är att trots att samurajerna är lojala så är de inte lojala mot shogunen 

utan mot sin länsherre och sin familj, vilket bidrar till ett tydligt samurajideal genom hela 

filmen.  

Kai visar upp samma mod och lojalitet som en samuraj, eftersom han vågar offra sig själv för 

att rädda sin herre och hans anseende. Han blir dock inte accepterad som en samuraj förrän i 

slutet av filmen, då han inte är född till samuraj. Kai har själv blivit uppfostrad bland 

samurajerna och har därför fått många av de karaktärsdrag som en samuraj bör ha enligt idealet. 

Han ses dock inte som en samuraj och hans uppförande tolkas som problematiskt eftersom det 

endast är samurajerna som ska ha offervilja, lojalitet samt skicklighet inom stridskonsten. Det 

är trots det, Kai som filmen använder för att framställa samurajernas ideal utanför gruppen. 

Framställningen av samurajerna kan här både tolkas som att de följer idealet eller inte då de 

bör vara barmhärtiga och ödmjuka, vilket samurajerna inte visar mot Kai utan är istället mycket 

hårda mot honom. Däremot kan de även ansetts följa idealet då de följer regler och finns det 

en regel att du ska vara född till samuraj är det självklart att de bör följa den. Däremot bryter 

samurajerna andra regler som de fått från shogunen som de borde följa vilket framställer 

samurajerna som regelbrytare så länge de har ett gott syfte. Detta syftar dock på lojaliteten och 

att en samuraj ska vara lojal, men då blir agerandet beroende av vart lojaliteten riktar sig.  

Ära och heder är två begrepp som genomsyrar hela filmen och samurajerna betonar flera gånger 

hur viktig deras heder och lojalitet är för dem. Lojaliteten är till och med så viktig att trots det 

brott de begått så låter shogunen dem dö en hedersam död med äran i behåll. Det blir här ännu 

tydligare hur viktiga karaktärsdragen är för samurajidealet. Det kan finnas många anledningar 

                                                           
102 H2F Entertainment, Mid Atlantic Films, Moving Picture Company (MPC) & Stuber Productions, 47 
Ronin(film), 2013, 17:00–18:00 
103 H2F Entertainment, Mid Atlantic Films, Moving Picture Company (MPC) & Stuber Productions, 47 
Ronin(film), 2013, 12:00–13:00 
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till varför filmen skapades och varför just berättelsen om de 47 ronin användes. Till en början 

kan det vara av kommersiellt syfte för att locka publik med en kulturell berättelse där många 

effekter använts för att liva upp berättelsen med bland annat magi. Om man jämför filmen med 

den historiska berättelsen om de 47 ronin är det inte mycket som fortfarande stämmer, grunden 

är liknande men utförandet har många olikheter och filmen strävar inte efter att efterlikna 

verkligheten.  

Syftet kan även vara att sprida den japanska kulturen till västvärlden då filmen är ett samarbete 

mellan japanska och amerikanska produktionsbolag, samtidigt som det i västvärlden länge har 

dragit publik genom att utnyttja andra länders kultur och mystifierat den. Det skapar en 

spännande miljö med intressanta äventyr som drar en bred publik. Eventuellt kan filmen 

kategoriseras i det existentiella historiebruket då den lyfter den japanska kulturen och historien 

för att sprida den i den västerländska världen. Filmen hör även hemma i det politisk-

pedagogiska historiebruket där man tydliggör vikten av lojalitet till sina närmsta överhuvuden, 

vilket är eftersträvansvärt även i vår tid. Speciellt om vi ska applicera filmen i en amerikansk 

miljö med kapitalism och företagsanda som starka värderingar. Lojaliteten syftar inte på 

övermakten utan de närmsta ledarna och familjen, vilket i det moderna USA skulle syfta på 

arbetarnas chefer och att arbetarna ska vara lojala och offervilliga mot sina chefer och företaget 

de arbetar för. Kan det då vara så att USA här försöker härma den japanska modellen för att 

kunna bibehålla sin ledande plats inom industrin? Fler människor söker sig till högre 

utbildningar och försöker skapa sig en meningsfull vardag, vilket ofta leder till att ett 

industriarbete inte känns tillräckligt. I en tid då vi ifrågasätter våra strukturer och ledare mer 

och mer är det inte så långt att sträcka sig, att man försöker förtydliga lojalitet och tillit för att 

kunna behålla de arbetare som valt att arbeta inom industri. Det är dock inte de ledande 

personerna som skapat filmen men tanken är inte långt ifrån att sådant kan påverka 

filmskapandet.  

 

Blade of the Immortal  

Den sista filmen som analyseras producerades 2017 och har endast japanska rötter. I filmen 

blir tittaren snabbt inkastad i samurajernas värld med hjälp av en strid där man får se Manjis 

skicklighet med svärdet när han skyddar sin syster Machi. Strax efteråt får vi genom en mystisk 

kvinna veta att han är efterlyst för att ha varit illojal och dödat sin herre samt sex andra soldater, 

vilket går emot samurajernas ideal. Manji säger själv att han ville skära upp sin buk genom 



   
 

33 
 

seppuku, på grund av det han gjort eftersom han dragit skam över sig själv, men gjorde det inte 

utan han skyddade sin syster istället. Efteråt möter han ett gäng rövare som tar Machi och även 

dödar henne. Rövarnas ledare försöker presentera sig men Manji avbryter honom, vilket enligt 

historierna går emot idealet. Han visar i striden en stark vilja till att offra sig själv och viker sig 

inte för smärtan. I slutet av den första striden ber han en mystisk kvinna, som visar sig vara en 

häxa, om att få dö. Häxan ger honom dock livet åter samt gör honom odödlig.104  

Nästa del av filmen presenterar istället skurken i dramat, en samuraj som vill krossa de gamla 

sätten att strida och bryta traditionerna. En känslokall man, Anotsu, som mördat både barn och 

vuxna och som får bli bilden av det onda i filmen. Han dödar en familj som är viktig för de 

gamla traditionerna, men låter dottern, Rin, leva.105 I slutet av filmen förändras dock läget och 

Rin och Manji slåss inte längre mot Anotsu utan står vid hans sida mot shogunatet eftersom 

shogunatet inte var villiga att ge Anotsu en rättvis död och följa traditionerna. Detta leder till 

en stor slutstrid med Manji, Rin och Anotsu mot shogunatet där de skickliga samurajerna lyckas 

besegra shogunatets stora armé av samurajer, striden tar cirka fyrtio minuter av filmens slut. 

Manji visar fortfarande stor offervilja och lojalitet mot flickan Rin, som han lovat att beskydda. 

Filmen slutar dock med att Rin får sin hämnd mot Anotsu och det ”goda” segrar.106  

När det gäller klädsel bryter filmen från idealet och de har inga rustningar, men använder till 

viss del den typiska bomullskimonon, yukata. Det är endast en av samurajerna i filmen som 

har samurajfrisyren chonmage, vilket bland annat kan bero på att filmen härstammar från 

mangan och animen med samma namn och i manga har ofta framträdande karaktärer personliga 

frisyrer för att de ska vara lätta att känna igen. 

 

Analys 
Den första biten i filmen utspelas i svartvitt för att markera att det är något som utspelat sig 

tidigare i Manjis liv. Händelsen har påverkat Manjis liv och det är ur detta minne man 

framställer honom som en fallen samuraj som försöker finna sin väg tillbaka till heder, efter att 

varit illojal samt misslyckats med sin plikt att skydda Machi. Det är de illojala dragen som 

framställer Manji som en fallen samuraj som inte längre följer samurajidealet. Filmen bygger 

                                                           
104 Warner Bros., Oriental Light and Magic (OLM), Recorded Picture Company (RPC), CJ E&M, GyaO, Ken-On, 
Kôdansha, Rakueisha, TV Asahi & Toei Kyoto Studios, Mugen no junin(film), 2017, 0:00–10:30  
105 Warner Bros., Oriental Light and Magic (OLM), Recorded Picture Company (RPC), CJ E&M, GyaO, Ken-On, 
Kôdansha, Rakueisha, TV Asahi & Toei Kyoto Studios, Mugen no junin(film), 2017, 13:00–17:00 
106 Warner Bros., Oriental Light and Magic (OLM), Recorded Picture Company (RPC), CJ E&M, GyaO, Ken-On, 
Kôdansha, Rakueisha, TV Asahi & Toei Kyoto Studios, Mugen no junin(film), 2017, 100:00–140:00 



   
 

34 
 

sedan vidare på Manjis resa tillbaka till samurajidealet där han framställs som både lojal och 

har offervilja för flickan Rin. Manji får en tydlig god roll i filmen där han representerar de 

traditionella sätten att slåss. De traditionella sätten framställs som moraliska medan de nya 

sätten framställs som moralbrytande. Moralen och hedern är viktig i filmen vilket blir 

avgörande när shogunatet vägrar Anotsu en hedersam död. Manji som ska föreställa bilden av 

en samuraj går då emot hela shogunatets armé som består av samurajer, eftersom de brutit mot 

idealet och moralen.  

Något som genomsyrar hela filmen är dödandet men även reflektionerna över dödandet och 

hämndbegäret. Anotsu dödar Rins familj och därför ska han dödas, men Anotsu har familj. Alla 

de som Manji och Rin dödar på sin jakt efter Anotsu har nära och kära. Ska de hämnas dem då 

genom att döda Manji och Rin? Är hämnden värd all död och vem har rätt att döda? Ska inte 

en samuraj vara barmhärtig och kunna avgöra när det är rätt eller fel att döda? Samtidigt som 

filmen sprider budskap om heder och traditioner så lyfter filmen det tragiska bakom all död, 

vilket visar en tvetydig bild av samurajidealet. Är samurajerna verkligen så hedersamma eller 

är de lika kallblodiga mördare som alla andra? Så länge målet är gott spelar inte medlen någon 

roll och blir då dödandet legitimerat? Filmen blir därigenom även en kritik mot tidigare 

förskönande av samurajernas plikttrogna dödande.  

När det kommer till historiebrukets kategorier finns det ett par bruk som filmen passar in i. En 

av dem är det ideologiska historiebruket där man bland annat syftar på den politiska 

utvecklingen som skett i Japan, där man lämnat shogunatet och återgått till ett kejsardöme. Det 

framställs som något positivt då filmen skapar en negativ bild av shogunatet. Även det politisk-

pedagogiska historiebruket skiner igenom i filmen, när man lyfter hämndbegäret samt 

offerviljan. Offerviljan framställs som något positivt och är en bra dygd hos människor, men 

hämndbegäret som leder till dödandet får en syrligare framställning. Dödandet ifrågasätts flera 

gånger i filmen och man drar här paralleller med Japans historiska samurajer för att lyfta ett 

problem som finns i dagens samhälle med hämndbegär och dödande. Filmen hör även hemma 

i det kommersiella historiebruket. Filmen syftar till att nå ut till de som gillar att läsa manga 

och följa anime-serier, vilket gör att filmen i vissa lägen bygger på häftiga effekter samt 

övernaturliga fenomen men i grunden kan man fortfarande märka den japanska historien i 

begrepp som shogunat, samuraj och de ideal som framställs.  
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Icke-bruk och sammanfattande analys 

Det finns ett icke-bruk av vissa delar av idealet som är svårt att analysera, därför har jag valt 

att redogöra för kategorin direkt i jämförelsen. I filmerna kunde samurajerna räkna och utförde 

handel vilket historiskt sett inte stämde överens med idealet, men det moderna samhället 

värdesätter pengar och ekonomiska kunskaper. Om en modern människa ska kunna identifiera 

sig med en karaktär eller se upp till en karaktär krävs de ekonomiska kunskaperna hos 

karaktären.  

Enligt verkligheten hade samurajen familj vilket inte lyfts fram i merparten av filmerna och 

bidrar till icke-bruket. Begreppet familj syftar inte på den familj som samurajen själv växte upp 

med utan syftar på den familj som han själv bildat, en familj med fru och barn. Det är bara 

filmerna Den sista samurajen och 47 ronin som visar att samurajerna har familj. Även här 

fungerar samma argument som tidigare, filmerna vill skapa en tydlig bild av en stark, lojal och 

hängiven krigare. En familj som samurajen bryr sig om skulle då bara störa bilden och 

eventuellt skapa en bild där lojaliteten vacklar mellan herren och familjen. Detta ville man inte 

riskera utan istället visa en enad lojalitet mot herren för att kunna återbygga landet som under 

perioden var i ruiner efter Andra världskriget. Därav undviker man att lyfta de delar av idealet 

och verkligheten som skulle kunna försvaga den starka krigaren i de tidiga filmerna. 

Brännstedts forskning visar att man frångått historien för att anpassa berättelsen efter ett 

syfte107, vilket man även gjort med samurajen som analysen visar. Skillnaden är att Brännstedt 

analys visar att karaktärerna skiljts från historien i ett kommersiellt syfte medan samurajens 

icke-bruk haft ett karaktärsbyggande syfte. Syftet blir tydligt då man ville ge en bild av en stark 

samuraj som hade en stabil lojalitet och därför har valt att inte visa samurajens hela verkliga 

karaktär. I 47 ronin är familjen en viktig del för en av samurajerna i originalberättelsen och var 

därav även viktigt att lyfta fram i filmen. Den sista samurajen vill skapa en mer komplex bild 

av samurajen och lyfta de delar som inte har med krig att göra. Det blir då självklart att lyfta 

samurajernas familjer just för att visa deras mjukare sida som familjefar med fru och barn, en 

person med känslor. Samurajen är fortfarande en lojal krigare men lojaliteten har genom 47 

ronin och Den sista samurajen flyttats från överheten till familjen eller den närmsta ledaren. 

Även filmen Blade of the Immortal riktar lojaliteten mot en karaktär som är närmre samurajen 

istället för shogunatet som då styrde Japan. Här måste påpekas att de filmer som visar en 

starkare krigare som är lojal mot överheten skapades under 1950- och 1960-talet där lojaliteten 
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och kämpaglöden för nationen var viktig. De filmer som lyfter familjen skapades efter 2000-

talets början där individen värderades högre, vilket bidrog till att individens familj blev viktig 

samt lojaliteten mot familjen.  

Heder och skicklighet har varit aktuella drag i alla filmer på ett eller annat vis, vilket är två mer 

konkreta karaktärsdrag inom samurajidealet. Barmhärtigheten och visheten hamnar emellanåt 

i andra hand och fokus riktas mot samurajerna som skickliga krigare. Orsaken till det kan vara 

att det är lättare för en tittare att se och förstå en samurajs skicklighet inom stridandet, då det 

är mer konkret och praktiskt, medan barmhärtighet och vishet kan vara problematiskt att 

framställa i en lämplig uttrycksform inom filmen som får tittaren att förstå. Utöver icke-bruket 

har det politisk-pedagogiska historiebruket använts mest, speciellt då samurajen har skapats 

som en nationell symbol för Japan och folket. Detta kan skapa en identitet och gemenskap i 

landet och hjälpa till att leda folket och landet framåt. Det existentiella och det ideologiska 

historiebruket har också använts men inte i samma utsträckning. Det existentiella gick att finna 

i filmerna De sju samurajerna, Den sista samurajen och 47 ronin medan det ideologiska endast 

existerade i filmen Blade of the Immortal där de direkt kritiserade shogunatets sätt att styra. 

Något som märktes vid kategoriseringen är att det moraliska historiebruket inte användes av 

någon film. Det moraliska historiebruket innebär att grupper eller delar av historien har 

förträngts och glömts bort och nu istället får en upprättelse och lyfts fram. Anledningen till 

varför det moraliska historiebruket inte är aktuellt är för att samurajen alltid varit en stolt del 

av den japanska historien och aldrig förnekats. Under en period försökte man bygga det 

japanska samhället på andra grunder än samurajidealet men man raderade aldrig samurajerna 

ur historien. Samurajerna behöver inte ha upprättelse då de inte förnekats på det sättet. Däremot 

har samurajidealet upprättats i filmerna men inte som en kompensation för ett icke-bruk utan 

som en nationalsymbol med ett syfte att lyfta specifika karaktärsdrag, vilket istället riktar 

bruket mot det existentiella, politisk-pedagogiska eller det ideologiska bruket. 

Den andliga och mjuka sidan av samurajidealet var det endast en film som använde sig av. 

Enligt idealet var det vanligt att samurajerna både skrev och läste dikter men endast Den sista 

samurajen använde sig av detta. Här kan motiven till valet diskuteras. Den sista samurajen 

ville skapa en mildare bild av samurajerna, som man ska känna empati för och lida med när de 

förlorar det sista kriget. Detta innebär att filmen måste skapa karaktärer som har en personlighet 

och utstrålning som en publik kan fastna för, skapa ett tycke för och känna medlidande med. 

Övriga filmer syftar istället till att skapa en hårdare bild av en stark, lojal och hängiven krigare, 

därav passar det bättre att utelämna just de mjukare och andligare delarna av samurajidealet. 
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De tidiga filmerna skapar även en starkare krigare med offervilja och lojalitet mot staten för att 

frammana lämpliga industriarbetare som kunde återbygga Japan. Senare behövdes inte de 

starka industriarbetarna på samma sätt vilket öppnade upp för en mjukare version av 

samurajerna. Speciellt den version av samurajen i Den sista samurajen är beläst och 

skrivkunnig vilket syftar till att lyfta behovet av studier, för att fylla behovet av en befolkning 

som läser på universitet eller liknande. Det moderna samhället kräver en högre nivå av studier 

och kunskaper, särskilt med den tekniska utvecklingen som Japan är en del av, vilket märks i 

de nyare filmerna. Familj och individ började värderas högre i det moderna samhället vilket 

också bidrog till den mjukare framställningen av samurajen. Detta har diskuterats tidigare i 

avsnittet. Precis som Melin märkte med Rickard Lejonhjärta som nationell symbol så 

förändrades framställningen. Hon märkte att striderna i de äldre filmerna handlade om att 

skydda och rädda nationen medan striderna i de modernare filmerna handlade om att rädda sitt 

eget folk eller en specifik individ. Filmerna gick från ett nationellt motiv i de äldre filmerna till 

ett individuellt motiv i de modernare filmerna.108 Enligt resultatet i denna studie syns även 

denna förflyttning i samurajen som nationell symbol. I den äldre perioden visade filmerna att 

samurajen skulle vara lojal mot nationen för att återbygga landet. De modernare 

samurajfilmerna visar att lojaliteten fortfarande är viktig men den är nu istället riktad mot 

familj, individ eller en närmre ledare. Även här har den nationella symbolens syfte flyttats från 

ett nationellt motiv till ett individuellt motiv. Skillnaden mellan Melins resultat och 

föreliggande uppsats resultat är att i Melins studie hade det individuella motivet ett 

demokratiskt syfte och handlade om människors rättigheter i samhället. I föreliggande studie 

syftar det istället mot individens eget förverkligande och utbildning. Det handlar inte om några 

rättigheter utan om specifika karaktärsdrag som är att föredra i samhället, vilket här är en 

utbildad, förverkligad och stark individ.  

Den sista samurajen framställer en mer komplex bild av samurajerna där både krigaren och 

den andliga sidan lyfts av samurajidealet. Men även filmen De sju samurajerna visar en mer 

komplex bild, dock är det inte den andliga sidan filmen lyfter fram. Filmen lyfter krigaren och 

en del av karaktärsdragen som samurajidealet innebar, men filmen visar även en försupen och 

omoralisk sida hos en del samurajer och det förfall som fanns inom samurajidealet. Det finns 

ett ideal som samurajerna skulle följa, men följdes verkligen idealet i verkligheten? Var 

samurajerna verkligen så perfekta som idealet framställer dem eller hade de samma problem 

som alla andra individer? Självklart hade samurajerna alla dessa problem också, för de var bara 
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människor, speciellt ronin som inte hade en herre som försörjde dem och avlönade dem. Det 

var lätt att hamna i tillstånd där alkohol- och spelmissbruk blev en del av livet och försämrade 

deras moral och krigsduglighet. Det som filmen De sju samurajerna visar är att trots detta 

tillstånd av förfall kan individen bli bättre och återupprätta sitt moraliska och krigsdugliga 

förhållningssätt. Filmen är skapad i efterdyningarna av Andra Världskriget då Japan var ett 

fallet land i ruiner som behövde återuppbyggas. Den fallna samurajen kan kopplas till det fallna 

Japan och båda behövde återupprättas. Det existentiella bruket blir här aktuellt genom att man 

försöker homogenisera den Japanska befolkningen och förankra dem i historien mot ett enat 

mål, återuppbyggnaden av Japan. Filmen Yojimbo – livvakten framställer även den en 

komplexare bild av samurajen, men inte heller här är det den andliga sidan som tas upp utan 

det moraliska förfallet hos samurajerna. Den första motivationen som samurajen får till att 

hjälpa byn med sin konflikt, är de pengar han kan tjäna, vilket egentligen inte hör till 

samurajidealet. Handel och pengar är något som samurajerna skulle förakta men utan handel 

blev det svårt att överleva, speciellt om samurajen är en ronin. På något sätt måste samurajen 

överleva och blir då tvungen att förhandla och tjäna sitt levebröd på något sätt, även om han 

egentligen föraktar sättet. Därför kan man fråga sig om det verkligen var ett moraliskt förfall 

eller endast ett sätt att överleva, för återigen är samurajen endast en människa som behöver 

överleva. Handel och pengar som karaktärsdrag är inte heller konstigt med tanke på att både 

pengar och handel är viktigt i det moderna samhället samt en viktig del av uppbyggandet av 

Japan som ett industriellt under. I Brännstedts undersökning framkom det att man frångått 

historien för att göra berättelsen mer spännande och locka en större publik. Även i uppsatsens 

studie framkom det delar av historien som frångåtts för att anpassa berättelsen till publikens 

intresse. Här är det handel och pengar som vävts in för att publiken ska kunna identifiera sig 

med filmen och finna intresse för berättelsen, vilket leder till att filmen lockar en större publik.  

Ulf Zanders forskning visade hur samtiden påverkat filmerna men samtidigt hur filmerna 

eventuellt påverkat samtiden. Denna undersökning har endast inriktat sig på hur samtiden 

eventuellt påverkat filmernas historiebruk och framställning av en nationell symbol. Analysen 

visar att även de japanska filmerna har påverkats av samtiden, inte bara historiebruket utan hur 

berättelserna framställs. Till exempel bygger filmerna från mitten av 1900-talet mer på 

realistiska bilder och inte på snygga effekter. De tidiga filmerna byggde på action och äventyr, 

där den japanska kulturen inte mystifierades utan påminde mycket om de filmrullar som 

släpptes i USA som handlade om cowboys och vilda västern. De modernare filmerna som 

skapats på 2000-talet bygger mer på en mystifierad bild av den japanska kulturen där två av 
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filmerna till och med blandar in magi och övernaturliga fenomen. Detta kan bland annat bero 

på att filmerna från mitten av 1900-talet är producerade av helt japanska produktionsbolag och 

därför är inte kulturen främmande för dem som har producerat filmen. Filmerna från 2000-talet 

har till viss del japanska produktionsbolag men även amerikanska produktionsbolag, vilket gör 

att kulturen och historian är främmande för de amerikanska arbetarna som jobbar med filmen 

och det märks i slutprodukten. Något mer som förändrades med tiden och antagligen 

påverkades av samtiden är hur samurajen gick från att framställas som endast en stark krigare 

till att sedan bygga på en mjukare karaktär med familj och andlighet. Vad kan ligga bakom 

denna förändring? När de tidigare filmerna gjordes höll Japan på att byggas upp och krävde 

starka män inom sin industri som kunde lyfta landet till nya ekonomiska höjder. Senare 

förändrades värderingarna i samhället och man ville lyfta de intellektuella och mjukare 

karaktärsdragen av samurajidealet. Läsandet och skrivandet av dikter framställdes samt att de 

hade familj. Det var inte längre industriarbetare som söktes i landet utan de utbildade och 

intellektuella arbetarna som kunde utveckla landet inom teknik och vetenskap. Kärnfamiljen 

blir en del av värderingarna eftersom Japan behöver befolkning, behöver familjer med barn. 

Individen i sig är viktig, men familjen blir också viktig. Det är inte bara arbetet som ska komma 

i första hand utan även familjen. I filmerna framställs ingen yttre fiende på samma sätt som i 

Gagnesjös undersökning109, utan fienden i samurajfilmerna kommer inifrån nationen. Trots det 

används filmerna för att ena folket mot en gemensam fiende eller snarare ett gemensamt mål. 

Det är den ekonomiska situationen i Japan som är fienden och som det japanska folket ska enas 

för att bestrida. Industrin växer fram och man har övervunnit sin fiende. Då är det ett nytt mål 

som det japanska folket ska riktas mot, kunskap och utveckling inom IT och mobiltelefoni. 

Den yttre fienden som eventuellt skulle kunna framställas i filmerna är USA, men filmerna 

fokuserar inte på USA. Antagligen för att USA efter Andra världskriget var med och 

stabiliserade upp Japan under ockupationen. Filmerna väljer även att inte älta gamla problem 

utan fokuserar på framtiden för att kunna gå vidare och återbygga landet.  
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Slutdiskussion 

Slutdiskussionen är uppdelad i två delar den ena är en allmän diskussion där slutsatserna 

diskuteras. Den andra delen är en förankring i det didaktiska som beskriver hur undersökningen 

kan appliceras i undervisningen av historia.  

 

Slutsats 

Det vetenskapliga historiebruket har inte varit aktuellt då filmernas syfte inte har varit att skapa 

en korrekt bild av samurajerna utan istället använda dem i syften som att tjäna pengar eller att 

framställa vissa personlighetsdrag för att skapa en nationell symbol och bygga en nationell 

identitet. Avsaknaden av korrekthet kan bland annat märkas i filmernas val av kläder och 

frisyrer på samurajerna och övriga karaktärer. Till exempel hade merparten av filmerna inte 

använt en korrekt chonmage utan lät samurajerna ha egna frisyrer eller en enklare tofs utan 

rakat huvud. I en av filmerna hade istället nästan alla karaktärer en chonmage oavsett om de 

var samuraj eller inte. Filmerna syftar inte till att vara korrekta utan syftar istället till att fylla 

ett behov hos publiken, vilket genomsyrar hela uppsatsen.  

I undersökningen blir det tydligt att samurajen har använts som en nationell symbol för att 

skapa en japansk identitet och gemenskap. Detta för att det japanska folket ska arbeta mot 

samma mål och grunda sina tankar på samma värderingar. Samurajen har stor betydelse i den 

japanska historien och har därför använts för att förmedla åtråvärda egenskaper. Samurajen har 

varit ett skal som fyllts med lämpliga karaktärsdrag och dessa har förändrats över tid, vilket 

blir tydligt i tidigare stycken där den hårda krigaren förändras till en mjukare familjefar. Något 

som kan påverka resultatet är att amerikanska produktionsbolag har varit en del i skapandet av 

filmerna från 2000-talet och de har även visats i flera delar av världen. Vad är det då de filmerna 

med amerikansk påverkan syftar till med sitt användande av samurajerna? Samurajen har varit 

en symbol för lojalitet mot överhet, chefer eller familjen vilket har byggt upp en karaktär hos 

det japanska folket som ledde till det industriella undret och de blev en av världens ledande 

ekonomier. Användandet av samurajer i amerikansk film är ett försök att sprida samurajen som 

symbol för lojalitet och offervilja till Amerika och försöka lyfta moralen hos arbetarna. Kan 

man skapa samma industriella under eller lyfta den amerikanska industrin ännu mer? Frågan 

får lämnas obesvarad men med tanke på att filmerna på 2000-talet skapat en mystisk och 

orientalisk bild av samurajerna är det svårt för det amerikanska folket att knyta an till 

samurajidealet och samurajen som identitetssymbol.  
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Denna uppsats har endast fokuserat på historiebruket i filmerna samt hur samtiden eventuellt 

påverkat filmerna. Genom att kategorisera filmerna i de olika historiebrukskategorierna blev 

kopplingarna till syftet av användandet samt kopplingarna till samtiden tydligare att se. 

Metoden och teorin underlättade analysen av samtiden och parallellerna till filmerna blev 

tydligare. Dock är risken med kategorierna att undersökningen blir uppstyltad och att man 

övertolkar filmerna för att de ska passa i de olika kategorierna. Det skulle finnas ytterligare 

utvecklingsområden för uppsatsens analys och undersökning. Till exempel skulle den kunna 

svara på frågor som: Hur påverkades samtiden av filmerna? Hur tog publiken emot filmerna? 

Dessa frågor har inte föreliggande uppsats behandlat men uppsatsen kan ligga som grund för 

vidare studier av filmernas relation till sin samtid. Material som skulle behövas för en sådan 

analys är bland annat recensioner av filmerna, ekonomiska resultat samt kvalitativa intervjuer 

med personer som sett filmerna när de släpptes.  

För att bredda undersökningen ytterligare skulle man kunna lyfta in filmer från perioden mellan 

1961–2003. Filmerna skulle då inte vara lika populära och förmodligen inte av samma kvalitet. 

Det skulle dock ge ett bredare perspektiv på samurajens framställande och det skulle bli en 

tydligare analys då man kan följa förändringen. Nu blir det en djupdykning i två perioder där 

Japan var i två olika utgångspunkter. Dock kan man istället diskutera hur dessa filmer tagits 

emot och vilken betydelse de haft för publiken eftersom de inte levt kvar till eftervärldens 

åskådande utan istället fallit i glömska.  

 

Didaktisk koppling 

Behovet av kunskapen att kritiskt kunna analysera historiebruket i filmer blir tydligt i 

kursplanen för historia i de högre åren av grundskolan. Där det bland annat i syftet lyfts att 

undervisningen ska ge elever förutsättningar att utveckla kunskaper om hur historia kan 

användas i olika syften och förståelse för hur historiska berättelser har använts. 110  I 

kunskapskraven lyfts det att eleven ska kunna resonera om hur historia har använts och kan 

användas i olika sammanhang och för olika syften.111 Det finns många filmer med historisk 

miljö, historiska händelser och personer där syftena av användandet kan skilja sig. Därför är 

det av vikt att analysera filmer för att skapa sig en förståelse av bruket av historia i filmerna. 

Detta blir viktigt då detta användande kan skapa identiteter, ideal och nationella symboler som 

                                                           
110 Skolverket, Läroplanen för grundskolan, Skolverket, Stockholm, 2017, s. 199 
111 Skolverket, Läroplanen för grundskolan, Skolverket, Stockholm, 2017, s. 207 
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påverkar samtiden. Analysen är viktig men kan inte göras endast genom lös empirisk 

observation om filmens form och innehåll, utan en djupare analys bör eftersträvas. En djupare 

analys skapas när man till exempel tar en närmre titt på historiebruket i filmerna. 112 

Förmedlingen av kunskapen till eleverna och att tillmötesgå syftet och kunskapskraven i 

historieundervisningen kan vara svårt, men nedan kommer ett förslag på hur detta kan ske 

genom analysverktyget som använts i föreliggande uppsats. 

Undersökningen har skapat och använt sig av ett analysschema som är av en generell karaktär 

och som går att använda för filmer rörande andra symboler och berättelser. Tanken är att detta 

analysschema ska kunna lyftas in i klassrummet, till elevernas händer och låta dem analysera 

en film. Däremot kan man inte bara placera analysschemat i elevernas händer och förvänta sig 

att de ska kunna göra en analys på egen hand direkt. Det krävs lektioner för att skapa en 

förförståelse hos eleverna och ge dem kunskaper om både perioderna som filmen behandlar 

samt filmens egen samtid men även om de olika kategorierna i analysschemat. Sedan är 

eleverna redo för att titta på en film. Analysen kan redovisas på flera olika sätt, men jag själv 

skulle föredra att låta eleverna diskutera sina analyser i grupper, då man enligt sociokulturell 

anda lär sig och utvecklas bättre tillsammans. Däremot kan man efter gruppdiskussionerna låta 

eleverna redovisa sina resultat enskilt, eventuellt skriftligt. Eleverna skulle även kunna redovisa 

sina resultat i gruppdiskussioner i form av seminarier med en inträdesbiljett, arbeta gärna med 

tvärgrupper så inte samma elever diskuterar med varandra i båda gruppdiskussionerna.113 Ge 

eleverna stöttning men låt dem även diskutera relativt fritt då filmer kan skapa många djupa 

och personliga reflektioner och analyser. Filmen är en del av vårt liv och en del av vårt 

identitetsskapande vilket gör det viktigt att reflektera över vad som påverkar oss och vad vi blir 

för människor. 

 

 

 

 

                                                           
112 Zander, Ulf. Det förflutna på vita duken. I Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken, Karlsson, 
Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), 131–152, 2., [uppdaterade och bearbetade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2009, s. 150–152 
113 För en tydligare vy över planeringen se Bilaga 3. 
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Vetenskaplig       

Ideologisk       
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pedagogisk 
      

Icke-bruk       
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Kommersiellt       

 

Bilaga 2 
Analys-

schema 

De sju 

samurajerna 

(1954) 

Den vilda 

flykten 

(1958) 

Yojimbo – 

livvakten 

(1961) 

Den sista 

samurajen 

(2003)  

47 Ronin 

(2013) 

Blade of 
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(2017) 

Vetenskaplig       

Ideologisk      X 

Politisk-

pedagogisk 
X X X X X X 

Icke-bruk X X X  X X 

Existentiellt X   X X  

Moraliskt       

Kommersiellt X X X X X X 
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Bilaga 3 
Lektion Moment 

Lektion 1 Introducera projektet. Ge eleverna 

förförståelse för de olika berörda 

perioderna, samtiden och miljön i filmen.  

Lektion 2 Fortsätt arbetet med förförståelsen. 

Introducera de olika kategorierna av 

historiebruk och visa hur en analys kan 

bygga på just de kategorierna. Eventuellt 

visa utdrag ur denna uppsats. 

Lektion 3 Ge eleverna analysschemat och berätta vad 

de ska göra med det. Visa sedan den tänkta 

filmen. 

Lektion 4 Fortsätt titta på filmen. Om tid finns kan 

eleverna börja samla sina tankar och göra 

anteckningar. 

Lektion 5 Låt eleverna diskutera i grupper om sina 

resultat, för att sedan avsluta med att de får 

börja med sina skriftliga redovisningar.  

Lektion 6 Alternativ 1: Låt eleverna skriva färdigt sina 

skriftliga redovisningar för att sedan samla 

in dem. 

Alternativ 2: Låt eleverna lämna in sina 

inträdesbiljetter för att sedan redovisa 

resultatet muntligt under seminarier där det 

ingår diskussioner. 

 


