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Abstract 

In the end of 1860 Japan faced a bloody civil war. The 200 year old Tokugawa Shogunate lost its 

power to the emperor and the Meiji period started. Before that the land was draw in to a civil war. 

Ronin samurais from all of Japan was gathering in the capital. Some of the were shouting for 

heaven's revenge and with it the ment the emperor´s. On the other side was the samurais still loyal to 

Tokugawa. One of the Shoguns loyal soldier’s history still echoes, the Shinsengumi or newly 

selected corps. These soldiers are still being used in movies, manga and anime to tell about a dark 

time in Japan's history. 

This essay will discuss how anime is using historical persons and their historical period.  

Also, why they are choosing to create a character with traits and talents. Also try to understand the 

purpose of historical use in anime.  

The discussion about manga and animes purpose have been on topic before, but not in combination 

with how they use historical facts. Cecilia Trenter and Pelle Snickars book with theories in how 

movies are taking parts of history and make new use out of it. 

Anime and manga are a big part of Japanese culture and the theories about them are important to 

understand this study. To do that i used Mark. W. McWilliams and Thomas Lamarres and their 

discussion about the importance of see through the layers of this creations.        
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1. Inledning 

Japan har länge haft en inverkan på mig och mitt intresse för historia. Allt från filmer, spel, manga 

och anime. Det sistnämnda har blivit ett ännu större intresse sedan jag upptäckte att många av de 

serier och filmer jag tittade på hade historiska karaktärer med eller utspelade sig under en historisk 

epok i Japan. Av ren nyfikenhet började jag söka upp på nätet flera av de olika karaktärer som kom 

tillbaka i ett flertal olika animes. Jag fick lära mig att mina tankar och känslor om dessa karaktärer 

inte stämde överens med bilder och fakta om dem. Detta ledde mig till att börja fundera på hur lätt en 

historisk person kan få en ny kropp och en helt ny historia inom populärkultur. Även hur lätt det är 

att fastna för dessa fiktiva karaktärer och börja sätta in detta som troliga beskrivningar av de 

människor de baserats på. Inom anime finns det delar som inte behöver få någon djupare förklaring, 

till exempel att vapen tar eld. Skaparen vill genom detta ge en effekt som ska upplevas inte 

analyseras. Detta med anledning att ett intresse för deras verk ska väckas.  

Men vad är då skillnaden på manga och anime? Simpelt sagt så är anime rörliga bilder medans 

manga är tecknad i bokform. Däremot är anime oftast baserade på en redan klar manga. 

1.1 Syfte 

Varför jag anser detta som en viktig studie att göra är för att jag vill försöka förstå animens inverkan 

på historia. Hur påverkas vår syn på Japan och den japanska populärkulturen när vi tittar på anime?  

Med denna analys vill jag uppmärksamma vikten av historiebruk och historiedidaktik samt hur 

forskningen ser på populärkultur. Genom detta vill jag lägga fram mer forskning kring hur vi 

påverkas av film och serier från Japan.   

Det är genom undersökningar likt denna som vi kan få en större kunskap om hur vi påverkas av 

kultur även om vi inte tänker på det. Varför jag valt att använda historiebruk i denna analys är för att 

detta ämne tar upp viktiga frågor som kan ställas för att analysera populärkulturens syfte. Detta då 

jag tror människor kan komma varandra närmare genom en förståelse av varandras kultur. Men 

kultur går alltid att utnyttja och vrida på, vilket också är ännu en anledning till denna studies vikt.  

1.2 Frågeställningar 

För att ge en bra grund för min forskning har jag valt ut några frågor för undersökningen.  

Dessa är följande: 



 

2 
 

 

● Hur framställs människor i anime med historiskt tema? 

● Vad för karaktärsdrag syns bland huvudpersonen/erna? 

● Är syftet historisk realism, underhållning eller skapa diskussioner om historien? 

 

Som tidigare nämnt vill jag se hur vi påverkas av populärkultur. Därför anser jag att dessa frågor kan 

ge ett konkret svar på denna fråga. 

 

1.3 Metod  

Jag kommer att behöva analysera ett flertal olika animes för att kunna få en bredare bild av hur olika 

tecknare väljer att uttrycka sig. Detta kommer dock fortfarande att vara en kvalitativ metod då jag vill 

avgränsa arbetet till mina frågor och inte tappa fokus genom stora tabell analyser. Med min valda 

metod kommer jag att ta vald litteratur och ställa dessa mot tre serier. Genom detta vill jag se hur 

fiktion står emot faktisk historia. Min grund för denna analys är att studera animens bruk av historia 

genom att ta teorier om rörlig media och ställa detta mot historiebruk och historiedidaktik. 

Tanken är att analysera tre animes som alla utspelar sig under samma period av Japans historia 

nämligen runt Meijirestaurationen. De tre är: Rurouni Kenshin också kallad Samurai X, sedan 

Peacemaker Kurogane och sist Hakuouki. Alla dessa har minst en karaktär gemensamt nämligen 

samurajen Saito Hajime. Jag valde dessa tre serier då de handlar om hur Japan går från att vara ett 

feodalsamhälle med ett Shogunat som styrde mot ett modernt industriland. En annan anledning till 

mitt val är att revolutionen innan Meiji eran är en blodig och obehaglig historia som i modern tid 

valts att återskapas i animes.  

För att denna studie ska kunna genomföras kommer jag behöva ta till mig litteratur av olika slag och 

sätta den i historisk kontext. Manga har en lång historia inom den japanska kulturen. Den är grunden 

till vår tids anime och dess historia måste av denna anledning tydligt förklaras. 

 

I mina studier om animes, dess uppbyggnad och historia kommer jag använda tre olika böcker 

nämligen Trollsländans land av historikern och författaren Monica Braw där hon tar upp mangans 

ursprung samt Japanese visual culture, Exploring the world of manga and anime skriven av Mark. 

W. MacWilliams. För att komplettera denna har jag plockat ut The Anime Machine, A media theory 

of animation skriven av Thomas Lamarre. Lamarre har försökt granska anime ur ett kritiskt 

perspektiv vilket kommer behövas i undersökningen av mina valda serier.   
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Sedan för att få en uppfattning om Saitos historia har jag valt ut en bok av Romulus Hillsborough, 

Shinsengumi. Boken är en översättning från japanska och med en del kommentarer från författaren. 

Men jag anser att den kan komplettera hur t.ex. Shinsengumi och Saito faktiskt beskrivs i historien.1 

Jag anser även att boken Japans moderna historia av Richard Storry kan hjälpa till att förklara 

situationen i Japan när landet åter öppnades upp för handel och enligt vissa gick mot Shogunatet och 

det feodala samhällets slut. 

Men för att genomföra min studie krävs material som problematiserar och analyserar bruket av 

historia inom populärkultur vilket jag kommer att hämta från historiebruk och historiedidaktik. Pelle 

Snickars & Cecilia Trenters bok Det förflutna som film och vice versa, Om medierande historiebruk 

vilket jag kompletterar med Ulf Zander och Klas-Göran Karlssons bok Historien är närvarande, 

Historiedidaktik som teori och tillämpning.  

1.3.1 Teori 

Snickars och Trenter bygger sin teori på att media t.ex. film och spel får en större roll när det gäller 

förmedling av historia. De menar på att “[...] medier, har blivit allt viktigare för allmänhetens 

uppfattningar om, och förhållningssätt till historia”.2 De menar även att historia inte längre används 

enbart i lärande syfte utan även för att underhålla. För att locka tittare används påhittade karaktärer 

som får en hjälteroll som skapats utan grund i vår historia.  

Snickars och Trenter menar att “public history” blir en viktigare del i hur historia förmedlas. Kravet 

på att vara utbildad historiker för att vara med i diskussionen om vårt förflutna är enligt denna teori 

inte av lika stor vikt. Public history betyder att det inte enbart är den forskning som tas fram från 

historiker eller museum som är av vikt för hur vi ser och lär oss om historia. Raphael Saumuel 

skriver att ”historiebruk är en kunskapsform”.3  

Snickars och Trenter menar på att public history är ett instrument för att tala om vår historia. Public 

history ska användas med tanke på att ”[...] kretsa kring positiva aspekter av det förflutna, till 

exempel minnen som visar på nationell eller regional samhörighet, rubriceras de ofta som ett slags 

kulturarv”.4  

Klas-Göran Karlsson tar upp vikten “[...] att förstå att historia påverkar människan och samhället”. 

Detta genom att han lägger fram två sätt som historia påverkar oss samt hur vår kultur byggs upp 

                                                
1 Förklaring på Shinsengumi finns i bakgrunds kapitlet Sida 11–12 
2 Pelle Snickars & Cecilia Trenter. 2005. Det förflutna som film och vice versa. Sida 8 
3 Pelle Snickars & Cecilia Trenter. 2005. Sida 11–12 
4 Pelle Snickars & Cecilia Trenter. 2005. Sida 12 
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kring dessa. Karlsson ger korta beskrivningar av olika historiebruk. De bruk som kommer tillhöra 

denna analys är: kommersiellt Historiebruk, moraliskt, existentiellt samt politiskt-ideologiskt. 

Kommersiellt bruk innebär att den viktiga faktorn är ekonomisk och historiebiten kommer i andra 

hand. Vid användandet av detta bruk är fakta inte av samma vikt. 

Moraliskt bruk handlar om att återuppväcka en historisk tid, rehabilitera den och även restaurera. Det 

är genom moraliskt bruk som diskussioner om historiska fakta debatteras och även orättvisor i 

historiska samhällen.   

Ideologiskt har koppling till att legitimera val som gjorts exempel på detta är när en grupp försöker 

lyfta fram sin egen historia och med detta kritisera andra grupper. 

Existentiellt handlar om att minnas det som varit och genom detta finna vår egen plats i en stor värld 

och dess historia. Detta bruk används av alla människor för att stärka vår identitet. 

Politiskt-Ideologiskt används i syftet att legitimera. Detta genom att jämföra historia med samtiden 

och där igenom finna fakta som stärker personliga åsikter.  

“[...] som ett innehåll som aktivt kan föras ut i diverse kunskaps- och påverkansprocesser, dels 

som en kulturell disposition eller beredskap som är äldre än vad vi själva är och som gör vissa 

historier mer intressanta än andra”.5  Ulf Zander tar i samma bok upp “historiekulturell teoribildning” 

vilken han menar på är hur vi använder oss av historia inom samhället. t.ex. musik, film och bilder.6 

1.4 Tidigare forskning 

 Jag har nämnt Pelle Snickars & Cecilia Trenters bok om historiebruk vilket är en tidigare granskning 

av historiens användning inom dagens moderna media med inriktning mot TV. Historiebruk är ett 

väldigt stort ämne som har engagerat många inom den vetenskapliga världen.  

 

Via DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet) finner jag fem texter som är tillgängliga i deras arkiv och 

har kopplingar till historiebruk inom media. Den stora skillnaden mellan dessa arbeten och min egen 

studie är att de fokuserar på Sverige och att historiebruket används i annat syfte än de jag valt att 

undersöka.  

Ämnet Japan och historiebruk är inget som finns bevarat på DiVA vilket jag då räknar som att 

området inte har fått någon större uppmärksamhet i Sverige inom den akademiska världen ännu. 

 Vid undersökning av forskning på manga och anime finner jag tre texter som bygger sin analys runt 

detta. 

                                                
5 Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander. 2014. Historien är närvarande. Sida 9 
6 Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander. 2014. Historien är närvarande. Sida 9 
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Mathias Landell från högskolan i Gävle gör en analys inriktad på speldesign och inriktar sig på spel 

med anime/manga karaktärer. Landell tar upp fakta om skapandet av karaktärer t.ex. förklaring på 

hur längd bestäms.7  

Åsa Winqvist har valt att använda manga och anime för att studera det etnografiska området 

inriktat mot ungdomskulturer.  

En av hennes teorier varför är “Ungdomarnas fascination av mangaserier kan delvis förklaras med 

att de ritas i ett utstuderat ”filmiskt” maner, med snabba bildväxlingar [...]”.8 Winqvist tar upp 

diskussioner om hur manga påverkar samhället och läsaren. Hon tar även upp teorier om hur kvinnor 

framställs inom populärkultur. 

Avslutningsvis finner jag att Jaqueline Brendt tar upp diskussionen om hur kritisk man ska vara 

när det kommer till manga. “[t]o critical intellectuals, they often give the impression of escapist 

consumer goods which promote youth’s indulgence in subcultural fantasies at the cost of 

commitment to society at large”.9  

Thomas Lamarre och Mark. W. MacWilliams forskning har öppnat upp nya diskussionsämnen inom 

anime och har där med påverkat synen på manga och anime. Thomas Lamarre tar i sin bok upp 

historien bakom japansk anime. Han tar även upp diskussionen om hur denna genre påverkar 

brukaren samt problemet med starkt bestämda könsroller inom anime.  

Mark. W. MacWilliams är även han inne på den historiska bakgrunden till manga och anime. 

MacWilliams tar upp diskussionen om hur japansk anime och manga gått från att brukas som 

samhällskritik till propaganda och sedan att bli en internationell populärkultur. 

 

2. Bakgrund 

I denna del kommer animens historia förklaras. Genom att gå tillbaka till den första mangan som 

tecknades och från detta gå framåt mot den moderna animen som finns tillgänglig i stora delar av 

världen idag.  

Efter detta kommer jag att summera Japans historia från 1600-talet fram till 1800-talets 

industrialisering och revolution. Detta krävs för att kunna förstå det nya Japan som sakta växer fram 

under Meijirestaurationen och anledningen till att detta sker. Det är under denna tid som gruppen 

                                                
7 Mathias Landell. 2015. Anime inspirerad spelgrafik och rendering. Sida 4 
8 Åsa Winqvist. 2007. Mangan lockar sina läsare till medskapande. Abstract 
9 Jaqueline Brendt. 2016. Manga beyond critique? Introduction Sida 167 
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Shinsengumi, vilka spelar en stor roll i denna analys, kämpar för Tokugawa dynastin som härskat 

över Japan i över 200 år.  

2.1 Ett kulturarv föds 

Monica Braw beskriver Katsushika Hokusai, även kallad ”mangans fader”.10 Hokusai var en berömd 

träsnitts konstnär som under slutet av 1700-talet skapade den konststil som gavs namnet manga (efter 

de kinesiska orden “man” som Braw förklarar betyder “ofrivilligt” och “ga” vilket betyder “bild”).11 

Braw förklarar Hokusais väg till modern berömmelse på följande sätt. “[h]an fick i slutet av 1900-

talet förnyad berömmelse tack vare den världsomfattande entusiasmen bland ungdomar för japanska 

tecknade serier, manga”.12 Hokusais manga blev tryckt 1814 och blev grundaren till denna moderna 

teckningsstil. Braw förklarar att Hokusai till skillnad från dagens manga inte byggde upp sina 

berättelser med konversationer utan “[d]en innehöll bilder av sådant som Hokusai tyckte var 

intressant, komiskt eller vackert”.13 Teckningarna visar inte heller alltid något äventyr eller någon 

saga, utan kunde visa hur människor badade eller tog hand om sitt hus m.m. Braw ger även exempel 

på vad som kan ses som samhällskritik och satir av överklassen.  

Hon beskriver de som “burleska, som när samurajens bärare sitter och väntar på sin herre utanför 

avträdet medan de håller för näsan”.14 Hokusais manga och konst är en viktig del av Japans kulturarv 

och har medverkat till utvecklingen av mer komplicerade berättelser och teckningsstilar.  

Mark. W. MacWilliams påstår att mangans ursprung är ännu äldre än 1700-talet. Han säger att 

“Manga has a long history in Japan that begins with caricature”.15 Enligt denna teori skulle 

samhällskritiska bilder varit en konststil i Japan redan på 10-1100-talet. MacWilliams använder 

exemplet med “Bishop Toba´s (1053-1140) Chouju giga (The Animal scrolls)”.16 Dessa är bilder 

målade i bläck av humanoida djur vilka utövar religion (en groda klädd som en präst) bredvid sitter 

fler präster som spelar om pengar och även “stripoker”.17 Dessa karikatyrer kommer gå från att 

enbart handla om humor till att skrämma barn från att vara olydiga. Precis som vi i Sverige haft 

brunnsgubben, troll i skogen osv. använde buddhistiska munkar sig av målningar av vad 

                                                
10 Monica. Braw. 2010. Trollsländans land. S. 413 
11 M. Braw. 2010. S. 413 
12M. Braw. 2010. S. 413 
13 M. Braw. 2010. S. 413 
14 M. Braw. 2010. S. 413 
15 Mark. W. MacWilliams. 2008.  Japanese visual culture.  Sida 26  
16 M.W. MacWilliams. 2008. sida 26 
17 M.W. MacWilliams. 2008. sida 26 
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MacWilliams beskriver som “hungry ghost” så kallad pretas samt avbildningar av det eviga lidandet 

för de människor som inte följde den rätta vägen i livet.18  

Detta bruk av tidig manga ska ha använts även under Edo perioden (1603–1868). Bilderna ändras 

från att vara obehagliga och skrämmande till “Buddhist-inspired folk art for prayer”.19 Dessa menar 

MacWilliams även skulle ha fungerat som ett ID.20 Under Edo perioden är det nämligen förbjudet att 

vara kristen och för att kunna bevisa sin religiösa tro inom buddhismen kunde man visa upp dessa 

målningar.  

MacWilliams tar även upp Hokusai och ger likt Braw en kortfattad beskrivning om hans verk och 

håller med om att Hokusai använde sin konst för att kritisera staten och poängtera orättvisor med 

feodalsamhället.    

2.2 Från träsnitt till TV 

Efter att nu gett en grundläggande bild om mangans historia fortsätter vi mot animen och Lamarres 

beskrivning av dess historia.  

I sin beskrivning om animens uppkomst tar han oss tillbaka till 1930-talet och den tidiga versionen 

av anime, Lamarre beskriver det som följande “Central to this inquiry into material and perceptual 

specificity of anime is the animation stand, a fairly simple apparatus for stacking celluloid sheets, 

which allows animators to introduce layers into the image”.21 Detta gjorde det möjligt att få en 

tecknad scen att läggas i olika lager och skapa effekter och miljöer.  

Det blev även möjligt att få karaktärer att röra sig och på så sätt skapa en rörlig film. På grund av 

denna utveckling blir animation mer populärt. Dock tar det enligt Lamarre fram tills slutet av 1900-

talet innan animation får samma uppmärksamhet som biofilmerna.22 Detta särskilt inom tv-spel, 

serier och musikvideos. Den Japanska animen fick enligt Lamarre ingen större uppmärksamhet 

utanför Japan förens under 1990-talet.23  

Genom denna introduktion av japansk populärkultur i världen har intresset för den blivit större. Allt 

från animerade barnprogram från Japan, t.ex Pokémon och Sailor Moon, till tv-spel och cosplay, där 

karaktärer från olika animes väcks till liv genom fans egna kreativa skapelser.  

                                                
18 M.W. MacWilliams. 2008. sida 27 
19 M.W. MacWilliams. 2008. sida 27 
20 M.W. MacWilliams. 2008. sida 28 
21 Thomas Lamarre. 2009. The Anime Machine. Introduktion S. XXIII 
22 Thomas Lamarre. 2009. Introduktion S. XXI 
23 Thomas Lamarre. 2009. Introduktion S. XXII 
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2.2.1 Rysk-Japanska kriget och japansk nationalism 

Under slutet av 1800-talet började manga användas som propaganda för att stärka nationalkänslan i 

Japan. Yulia Mikhailova tar upp hur detta ”[...] led to the creation of a distinctive national identity 

during the rise of Japanese nationalism in the Meiji/Taisho periods (1868-1926)”.24 För att kunna få 

folket att följa den nya statsmakten och skapa en nationalidentitet används manga som en propaganda 

maskin och krigshets. Även karikatyrer av andra nationer förekom. Mikhailova skriver att ”[…] mass 

media demeaned the Russian as gluttons, loafers, deserters, warmongers, pickpockets, bribe-takers, 

Neanderthals, and so on”.25 Detta ger en tydlig bild av hur nationell identitet har en påverkan inom 

japansk populärkultur.  

Stephen Turnbull tar upp diskussionen om samurajer i modern tid samt nationalistiskt bruk av 

dem. Fokus ligger kring krigarens väg, också kallad Bushido, som har fått en annan mening under 

modern tid.26 Bushido och samurajer har en viktig roll för att stärka nationskänslan inte bara genom 

att kampsport använder sig av dess regler. Turnbull menar att “[t]he Japanese economic miracle 

spurred on the ideals of a bushidō-like loyalty to one’s company, with the samurai realized once 

again as the epitome of that virtue”.27 Genom att koppla moderna Japan med samuraj idealet stärks 

den nationalistiska identiteten. Tanken är att hålla kvar samurajernas krigarkultur utan att uppmana 

till våld. 

  

2.3 Japan: Från Feodalsamhälle till modern militärmakt 

Japan är ett land med en lång historia som fascinerat många. Jag kommer här försöka ge en 

sammanfattning av landets tidigmoderna historia fram till Meijirestaurationen 1868. Jag kommer 

även beskriva hur kulturen och samhället utvecklas under Edo perioden för att kunna öppna 

diskussionen om varför en dynasti efter runt 200 år tappar makten. 

Tokugawa Ieyasu (1542–1616) utgjorde startpunkten för det nya Japan när han efter många år av krig 

tar över som Shogun. Shogun betyder militär ledare och under Edo perioden var denne även den 

styrande makten.28  

 

                                                
24 Mark. W. MacWilliams. 2008. Sida 155 
25 Mark. W. MacWilliams. 2008. Sida 169 
26 Oleg Benesch. 2014. Inventing the way of the samurai: nationalism, internationalism, and bushidō in modern Japan. 

Book Reviews 230–31 (Hämtad 2018-01-03)  
27 Oleg Benesch. 2014. Book Reviews 231 (Hämtad 2018-01-03) 
28 Wikipedia. Shogun. Hämtad 2017-12-30 
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Anledningen till att Ieyasu fick makten förklarar Richard Storry i sin bok Det moderna japans 

historia. Han skriver “[...] ty vid denna tid var det en godtagen tradition att endast medlemmar av 

ätten Minamoto kunde inneha detta ämbete”.29 Tokugawa var inte ensam om intresset för titeln 

shogun efter Sengoku Jidai.30 Han hade allierat sig med Oda Nobunaga (1534–1582) som var tänkt 

som ny ledare av Japan men denne blir mördad av sin egna general.31 Det var dock inte slut på 

oroligheterna i landet efter Nobunagas död. Inte alla daimyoer var nöjda med att Tokugawa ville 

gripa makten. Toyotomi Hideyoshi (1536–1598) ansåg att han borde vara nästa ledare.32 Både 

Richard Storry och Monica Braw beskriver det avgörande slaget vid Sekigahara (1600) mellan Ishida 

Mitsunari och Tokugawa som ett som var avgjort redan innan det började. Richard beskriver det med 

orden “en seger som han var övertygad om på förhand, ty han hade träffat överenskommelse med 

vissa daimyoer bland fienden att de skulle byta sida vid en kritisk punkt i slaget”.33  

Med denna seger går Japan in i Edo Perioden (1600–1868). Många av de europeiska nationer som 

under en lång tid fått dikta handel i Japan hoppas på utökat samarbete. Detta blev det inget av då 

Tokugawa stänger landet. Denna händelse har fått namnet Sakoku, “det stängda landet”.34  

Monica Braw menar att detta är på grund av att “Kristendomen ska ha hotat den japanska feodala 

ordningen genom att förklara varje människas lika värde inför gud”.35 Även rädsla för att Europa 

skulle försöka erövra Japan spelade en viktig roll i beslutet om att stänga gränserna. 

Edo perioden är en tid då Japans konstnärliga kultur utvecklas. Nishiyama Matsunosuke har skrivit 

boken Edo culture. daily life and diversion in urban Japan, 1600–1868.  

Boken beskriver Japan under hela Edo eran och öppnar även upp för diskussion om Tokugawa 

Shogunatets inverkan på kulturen. Matsunosuke lägger t.ex. fram vikten av teater och musik.36 Under 

Edo perioden växer teaterscenen, några exempel som nämns av Matsunosuke är rakugo (comic 

monologue) och koudan (Storytelling).37  

 

Varför jag valt att nämna detta är för att det lätt glöms bort, det finns exempel i Matsunosukes bok 

där japanska historiker under 1960-talet tycker att det är “vulgärt” att studera Edo kultur.38 Detta 

                                                
29 Richard Storry. 1969. Det moderna japans historia. Sida 38 
30 Richard Storry. 1969. Sida 41 
31 Richard Storry. 1969. Sida 38 
32*Daimyo = ursprungligen benämning på ägare av större privata jordegendomar (Länsherre). Hämtat från wikipedia. 

2017-12-30 
33 Richard Storry. 1969. Sida 50. (Se även Monica Braw. 2010.Trollsländans land. Sidan 345) 
34 Monica Braw. 2010. Sida 359 
35 Monica Braw. 2010. Sida 359 
36 Nishiyama Matsunosuke. 1997. Edo culture. daily life and diversion in urban Japan, 1600–1868. kapitel III 
37 Nishiyama Matsunosuke. 1997. Sida 5 Introduktion 
38 Nishiyama Matsunosuke. 1997. Sida 5 Introduktion 
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kommer jag ta med mig till analysen av mitt material och se om det finns tecken på liknande åsikter 

inom manga och anime.  

 

Det är en svår process att ge en överblick på Edo perioden. Dessa tvåhundra år tillhör en av de 

fredligaste tiderna i Japans historia. Richard Storry beskriver detta med följande ord: “Och japanerna 

levde i fred - bortsett från lokala bondeuppror - och avskildhet under två och ett halvt sekel - ett 

rekord som de flesta nationer måste avundas dem”.39   

 

Under 1800-talet började större förändringar ske i den japanska ekonomin. Richard Storry skriver 

om att ett av problemen var det större bruket av mynt. Tidigare hade samurajklassen fått betalt i ris 

som var den huvudsakliga valutan i det feodala samhället.40  

De som tjänade mest på myntets nyfunna makt var de handelsmän som under längre tid (även 

innan Edo perioden) hade handlat med européerna. Samurajerna behövde köpmännen för att få 

tillgång till mynt vilket leder till handelsklassens ökade makt.  

Samurajerna ansåg köpmän som lägre stående och menade att deras arbete var smutsigt på grund 

av att de handskades med pengar.  

Storry förklarar att under 1700-talet var samurajklassen och många krigsherrar djupt skuldsatta till 

köpmännen vilket gjorde dem till den mäktigaste klassen.41 Genom denna utveckling börjar Japan gå 

mot en vinstdrivande ekonomi liknande dagens kapitalism. Detta “gick inte att att förena med ett 

feodalt samhällets fortsatta existens”.42   

Det tar ytterligare 100 år innan landet öppnas för större handel. Detta börjar med att Commodore 

Matthew Perry år 1853 överlämnar var Richard Storry kallar för ett “ultimatum”.43 

Perry kräver att Japan öppnas upp för handel och ger Tokugawa ett år att lämna svar på hans begäran. 

Han skriver tydligt att han planerar att återvända med en stor flotta och med detta hotar om en 

invasion liknande den som hände Kina under opiumkriget. Monica Braw citerar ett kinesiskt talesätt 

“naiyu gaika, oro inne, katastrof utifrån”.44  

Shogunatet börjar tappa kontroll över landet och resurserna sinar vilket leder till missnöje och 

uppror. När Perry sedan återvänder och hotar blev den nationella politiken ett tillfälligt slagfält där 

kejsaren för första gången efter cirka 200 år blev tillfrågad om vad som borde göras. Shogunatet 

                                                
39 Richard Storry. 1969. Det moderna Japans historia. Sida 60 
40 Richard Storry. 1969. Sida 63–64 
41 Richard Storry. 1969. Sida 64–65 
42 Richard Storry. 1969. Sida 65 
43 Richard Storry. 1969. Sida 74–75 
44 Monica Braw. 2010. Trollsländans land. Sida 462 
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försökte styra politiken utan att ta till sig vasallerna som hade stort inflytande över Japan och detta 

ledde till ännu mer motsättningar inbördes.  

Den bristande kommunikationen inom landet och press från omvärlden efter ett flertal mord på 

diplomater ledde till att inbördeskrig bröt ut. Från 1850-talet och framåt började samurajer mobilisera 

för att skydda shogunatet. Romulus Hillsborough har i sin bok Shinsengumi öppnat upp historien 

bakom krigarna som gjorde allt för att stoppa barbarerna från Europa.  

Namnet Shinsengumi översätter Romulus till “newly selected corps”.45 Detta då de inte tillhörde en 

armé utan fungerade som små stridande grupper i t.ex. städer.  

Romulus Hillsborough ger en beskrivning av de två ledarna inom organisationen, Kondou Isami och 

Hijikata Tozhisou. Han skriver även att “[...] are among the most celebrated men in Japanese 

history”.46 Dessa män och Shinsengumi kommer att spela en viktig roll i förståelsen för mitt valda 

ämne. Boshin kriget 1868–69 utgjorde slutpunkten för Edo perioden. Shogunatets och kejsarens 

arméer stred om kontrollen över landet. Monica Braw menar på att detta krig hade bakgrund från 

åtminstone 1864 då ett inbördeskrig bröt ut. Braw menar även på att missväxt under 1866 och tre år 

framåt även eldat upp föraktet mot Shogunen.47  

Tokugawa förlorade kriget och Meiji perioden kunde börja.  

Genom sin snabba industrialisering och kontakter med militära europeiska stater växer den japanska 

krigsmakten och kommer fortsätta utvecklas fram till slutet av andra världskriget. 

 

  

                                                
45 Romulus Hillsborough. 2005. Omslagstext 
46 Romulus Hillsborough. 2005. Preface XXI 
47 Monica Braw. 2010. Sida 470. 
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3. Analys 

Under denna del kommer jag att börja studien av mina valda serier och jämföra dessa med mina 

källor och litteratur. Jag kommer att genomföra min undersökning en serie i taget och analysera den 

mot de frågor jag valt. Anledningen till detta är för att göra undersökningen mer lättillgänglig och 

detaljerad. Varje serie kommer först få en summering om vad den handlar om. Efter det blir 

karaktärerna analyserade med beteende och karaktärsdrag. Avslutningsvis läggs mina fakta ihop och 

bildar min tes.    

 

3.1 Battousai 

Rurouni Kenshin har fått sitt namn efter huvudkaraktären Himura Kenshin. Denne rödhårige 

ronins*48 äventyr utspelar sig tio år efter att Meijirestaurationen började. Under revolutionen var 

Kenshin känd som en av de mest effektiva lönnmördarna på den kejserliga sidan av inbördeskriget. 

När det stod klart att kejsaren skulle vinna försvinner han. Under dessa tio år efter hans försvinnande 

har Kenshin färdats runt för att sona för alla de människor han dräpt och bestämt sig för att aldrig ta 

någons liv igen.  

Huvudkaraktärerna möts samtidigt som det ryktas om att den blodtörstige Hitokiri Battousai*49 har 

återvänt och mördar människor i Tokyo. Kamiya Kauro, ägare till en dojo har gett sig ut för att finna 

mördaren då det påstås att det är hennes fäktnings skolas teknik som används. Hon möter Kenshin av 

en slump och hon misstänker att han är förövaren. Deras möte slutar med komik då Kauro svingar sin 

bokken mot Kenshin som väjer för hennes slag tills han tar ett snedsteg och faller bland tunnor. 

Tecknaren Nobuhiro Watsuki har lagt fram huvudkaraktärerna som lite klantiga, och på sådant sätt 

mer mänskliga, vilket denna scen visar. Dessa två karaktärers möte blir starten på Kenshins nya liv. 

Kauro får reda på hans identitet men bryr sig inte om det förflutna. Hon förklarar att hon inte ber 

Battousai stanna utan Kenshin.  

Det är i denna stund som Kauros känslor för Kenshin visas och kommer vara en viktig byggsten i 

karaktärernas utveckling.  

 

                                                
48 * Ronin ’flytande människa’. Benämning på samurajer som inte hade någon krigsherre som de stod under 
49 * Battousai kommer ifrån ett tidigare namn för stridstekniken iaijutsu = "the craft of drawing out the sword" också 

kallat battou 
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De båda har ombytta roller när det kommer till illustrering av kön i historien då Kauro karakteriseras 

med ett hetsigt humör och är inte den bästa kocken. Kenshin däremot framhävs som en person som 

har bra hand med barn, tvättar och lagar mat vilket traditionellt sett räknas som feminina 

karaktärsdrag. Nobuhiro menar på att Kenshin är tecknad med “a feminine appearance with long red 

hair as well as cross-shaped scar in his face”.50 Nobuhiro förklarar att Kenshin ska vara motsatsen till 

sin mästare Hiko som är en karikatyr av en “macho” man. Detta är anledningen till att Kenshin fått 

mjuka ansiktsdrag och lugn personlighet.  

Himura Kenshin är även baserad på en historisk person vid namn Kawakami Gensai som var en 

lönnmördare inom Ishin Shishi*.51 Monica Braw beskriver medlemmar av denna grupp som lågt 

rankade samurajer utan större ägor eller pengar.52 Braw använder även uttrycket “terrorister” i titeln 

om denna grupp.53 Enligt min mening ger hon ingen förklaring på detta ordval då hon neutralt 

förklarar dessa unga mäns önskan om att finna sin plats i världen och deras lojalitet mot kejsaren. 

Även hur svårt familjerna fick pga dessa ronins val av lojalitet.54 Shogunatet straffade de unga 

männen genom föräldrarna, t.ex. ta deras gårdar. Braw har tagit med en kort berättelse om en unge 

ronin vars far blev av med sina ägor på grund utav sonen.55  

För att återgå till Kenshin går han med i Ishin Shishi för att skapa ett bättre samhälle för alla 

människor i Japan. Genom hela serien finns ingen diskussion om hur kejsaren tagit makten.  

En teori om varför kan bero på att serien utspelar sig på en lokal nivå, karaktärerna har ingen 

koppling direkt till den styrande makten.  

 

Under resans gång möter dessa två fler karaktärer som har en större roll i äventyrets fortsättning. En 

av dessa är Yahiko, son till en samuraj som dog under revolutionen då han försvarade shogunatet.  

När Yahikos moder sedan dör i sjukdom tvingar Yakuza in honom i den kriminella världen. De påstår 

att han är skyldig dem pengar och kräver att detta ska återbetalas. Det är så som Kenshin, Kauro och 

Yahiko möts och blir vänner.   

Yahiko styrs av sina känslor och den hederskultur som finns inom samurajklassen.  

Denna unga man gör allt för att visa styrka och mod och har svårt att ta emot hjälp. Yahiko är 

fortfarande ett barn och det visas genom att han är väldigt ärlig, vilket leder honom in i problem. 

                                                
50 Wikipedia. Himura Kenshin. Hämtad 20/11 2017 
51 Monica Braw. 2010. Trollsländans land. Sida 466. (Ishin Shishi var imperialistisk trogna lönnmördare) 
52 Monica Braw. 2010. Sida 466.  
53 Monica Braw. 2010. Sida 466 
54 Monica Braw. 2010. Sida 467 
55 Monica Braw. 2010. Sida 467 
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Hans höga lojalitet och ära gör att han lätt utnyttjas och detta leder till problem även för människor 

runt honom.  

 

Nästa karaktär vi möter är Sagara Sanosuke. En ung man med ett starkt hat mot den nya regimen och 

alla som stod på kejsarens sida under revolutionen. Anledningen till hans hat är att han som pojke 

tillhörde Sekihô, en kejserlig armé som under bakumatsu blev beordrade att sprida ordet att skatterna 

skulle sänkas.56 Imperialisterna insåg senare att detta inte var möjligt och behövde en syndabock för 

att hålla befolkningen lugn därför anklagas Sekihô för att ha ljugit. Sanosuke är en av få som lyckas 

komma undan när Sekihôs soldater blir avrättade. Tio år har gått sedan händelsen och hans hat har 

under denna tiden vuxit. När han sedan möter Kenshin och får reda på dennes hemlighet rivs såren 

upp. De två duellerar mot varandra och efter att Sanosuke har blivit besegrad förklarar Kenshin att 

revolutionen inte är över och att de tillsammans kan göra landet bättre.  

Som person är Sanosuke en hetlevrad och van vid det spartanska livet. Då han sedan unga år levt 

arméliv är det civila livet inte det lättaste och han lever gärna på andra om han kan. Trots detta är han 

en lojal och god vän när det behövs.  

 

Den sista karaktären som jag anser behöver nämnas är Saito Hajime.57 Denna före detta medlem av 

Shinsengumi har ett oavklarat förflutet med Kenshin. Under revolutionen stod de på varsin sida av 

konflikten och möttes ett flertal gånger under gatustriderna i Kyoto. De båda är skickliga fäktare 

vilket ledde till att de aldrig kunde avgöra en vinnare. Efter revolutionen har Saito tagit anställning 

som polis och arbetar med att söka upp befintliga hot mot den nya eran.  

Varför Saito är viktig för denna analys är för att han har funnits och överlevt allt kaos under 

revolutionen och återkommer i varje serie jag valt att analysera. I Rurouni Kenshin framställs han 

som en kallhjärtad man utan någon större medkänsla för någon. Han tar till vad som skulle kallas för 

“fula” knep för att få jobbet gjort och ser sig som bättre än andra människor. Fula knep i detta fall är 

t.ex. att i en duell sikta på motståndarens icke läkta sår vilket han gör mot Sanosuke.   

3.1.1 Människor och monster  

I min frågeställning har jag valt att även beskriva människorna runt omkring huvudpersonerna. Detta 

för att se hur tecknaren tolkat den historiska epoken och se hur deras egna värderingar kan ha 

påverkat beskrivningen. I Rurouni Kenshin är politisk makt något som lockar och många går väldigt 

långt för att få den. Kapitalismen får ett mörkt ansikte enligt mig i denna serie. Jag anser detta på 

                                                
56 Sagara Sanosuke. Tagen från Myanimelist. 2018-01-10 
57 Saito Hajime. Tagen från my animelist. 2018-01-20 
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grund av att de som tagit till sig det kapitalistiska tankesättet beskrivs som giriga och själviska. 

Anledningen till denna tolkning kan vara på grund av köpmännens låga status i samhället t.ex. var 

det fult att handskas med pengar i det feodala Japan. Köpmännen har sin plats bland de korrumperade 

människorna i Japan vilket speglas i serien. En av dessa karaktärer beskrivs som “corrupt 

industrialist Kanryu Takeda”.58 Takeda sysslar med opiumhandel och vill med pengarna han tjänar 

göra sig själv mäktigare. Han är även involverad i olaglig vapenhandel. Detta tolkar jag som att 

tecknarens böjelser speglas i materialet. 1800-talets köpmän framställs som slavdrivare, de arbetar 

inte själva utan använder sig av människor från andra klasser och låter dem slita ut sig. Richard 

Storry tar upp den industriella utvecklingen i Japan efter revolutionen och menar på att Japan 

skyddade sig genom att ta till sig de “västerländska” stormakternas kultur. På så sätt kunde de 

undvika en invasion.59 Många japaner trodde att landet skulle bli bättre för alla då restaurationen var 

genomförd. Japans industrialisering under 1800-talets slut gjorde tiderna svåra för särskilt bönderna 

som tvingades lämna ifrån sig mer av sina grödor och kravet på att odla korn och vete istället för ris 

orsakade stora problem. 

Även samurajerna har problem att anpassa sig till den nya eran då all mark tillhör kejsaren. Deras 

privilegium att bära svärd försvinner och deras ställning inom krigsmakten ändras då den moderna 

värnpliktsarmén skapades. Dessa problem syns inom Rurouni Kenshin. Vid ett antal tillfällen 

försöker olika grupper av samurajer göra revolt för att visa sitt missnöje och återta makten i Japan.  

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Historiens användande av fiktion för att skapa och sälja 

Thomas Lamarre beskriver att anime kulturen växer fram under 1960-talet. Han skriver “Insum, on 

the one hand, animation production has often been associated with the production national values and 

cultural nationalism. Yet on the other hand, japaneseness belongs to a history of producing films with 

an eye to export”.60 Alltså ska animen sälja även på en internationell nivå.  

                                                
58 Rurouni Kenshin. Wikipedia. Hämtad 23/11 2017 (Engelska versionen) 
59 Richard Storry. 1969. Japans moderna historia. Sida 96–97 
60 Thomas Lamarre. 2009. Anime Machine. Sida 90 
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Därifrån finner vi t.ex. att många animerade serier och filmer även produceras på engelska. Japan 

skapar ett intresse som resten av världen sedan kan ta del av.  

Cecilia Trenter och Pelle Snickars tar upp teorier om hur film och TV-serier använder historiebruk. 

Deras diskussion går ut på att man inte får ta allt som sanning. Trenter och Snickars använder filmen 

om Arn som exempel på sin teori. Trots att ett museum har varit med och hjälpt till vid forskning av 

kläder och miljö för att bygga upp en scen som visar upp svensk medeltid betyder inte att det är 

historiskt korrekt.61 Genom dessa filmer vill vi skapa ett intresse för historia. Rurouni Kenshin har ett 

intresse att underhålla oss men väckte även hos mig ett större intresse för japansk historia. 

Snickars & Trenters forskning visar på att människor får sina kunskaper om historia från 

populärkultur t.ex. serier och filmer. Genom dessa finner vi ett kommersiellt historiebruk vilka har   i 

syfte att locka människor att se filmen, köpa den och även produkter kopplade till den t.ex. figurer, 

muggar m.m. Detta anser jag är enbart en bit av en stor industri då filmer även har kraften att beröra, 

väcka empati för karaktärer och ge ett djupare intresse för tiden dessa lever i.  

Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander menar att historiebruk ska användas för förståelse för 

historiemedvetande.62 Historiemedvetande förklaras som “en inriktning på gemensamma historiska 

tankemönster, sådana som håller samman allt från släkt och fotbollsfans till religiösa grupper och 

nationer”.63 Det är genom historiemedvetande som identiteter och grupperingar skapas.  

Mark W. MacWilliams använder undertiteln “Anime as a window to Japan”.64 Med detta menas att 

genom anime finner många fans en dörr till större kunskaper och ett bredare intresse för den japanska 

kulturen t.ex kläder, mat, kampsporter m.m.  

 

 

 

Det kan vara på sådant sätt att Watsuki utan någon större tanke använt sig av moraliskt historiebruk. 

Karlsson och Zander beskriver detta bruk som en “återuppväckelse, rehabilitering och 

restaurering”.65 Genom detta får 1800-talets Japan en renässans där en orolig tid blir moderniserad 

och mer humoristisk. 

 

                                                
61 Pelle Snickars & Cecilia Trenter, 2004. Det förflutna som film och vice versa. Sida 10 
62 Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander. 2014. Historien är närvarande. Sidan 70 
63 Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander. 2014. Sida 57 
64 Mark. W. Macwilliams. 2008. Japanese visual culture. Sida 65 
65 Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander. 2014. Sida 72 



 

17 
 

Samtidigt finns det bitar som visar på hur det moraliska bruket även används på Himura Kenshin. 

Denne levde som lönnmördare under revolutionen och menade på att det behövdes för att skapa en 

bättre värld. Vem är det som bestämmer om den blev bättre? 

Karlsson och Zander för en diskussion om historiedidaktik och hur vi avgör vad som är viktigt att 

lära oss.66 Min teori är att samma gränser måste dras även inom populärkultur. Genom valet att skapa 

en historisk miljö måste författaren ta beslutet om vad temat för berättelsen är. Klas-Göran Karlsson 

studerar hur faktan “har mestadels inget egenvärde, men som byggstenar i ett levande kulturarv eller 

om det återupptäcks efter att de underhållits har det ett värde”.67  

Denna teori påstår att genom bruket av kunskaper om historien på olika sätt håller vi kvar denna 

kunskap. Om vi inte längre använder de kunskaper vi har kan delar av historien glömmas eller 

misstolkas.  

Detta leder in på frågan: Är den fiktiva världens användning av historien viktig för att hålla kvar 

kunskap? Trenter och Snickars talar om att i Sverige använde man TV-serien Riket som 

underhållning “men även få insikt i hur det var att leva i olika historiska epoker”.68 Skillnaden är att 

Riket var ett program med levande människor i två lag som tävlade mot varandra. Min tolkning är 

likt Trenter och Snickars, Rikets huvuduppgift är att underhålla en publik.  

Däremot anser jag att trots sina drag av komedi och fiktion har Rurouni Kenshin en inverkan på hur 

historia förmedlas. Jag bygger denna teori på Snickars och Trenters tes om hur populärkultur är en 

viktig källa till förståelse och diskussion om historia. I Rurouni Kenshins fall krävs en noggrann 

undersökning av personer och historisk miljö under perioden för att skapa en värld med historisk 

grund.   

 

 

3.2 Peacemaker 

De två följande serierna inriktar sig mot samma historiska organisation och tidsepok, Shinsengumi 

och revolutionens tidiga skede.  

Den första analysen är av serien Peacemaker Kurogane. Den utspelar sig under revolutionen på 

1800-talet. Huvudkaraktären är Ichimura Tetsunosuke.69 Allt han önskar är att bli starkare för att 

kunna hämnas sina föräldrars död. För att få hjälp med sin träning ansöker Tetsunosuske till 

                                                
66 Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander.2014. Historien är närvarande. Sida 80 
67 Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander.2014 Sida 125 
68 Pelle Snickars & Cecilia Trenter. 2004. Sida 9 
69 Ichimura Tetsunosuke. Myanimelist. 2018-01-10 
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Shinsengumi. Han får kontakt med dem genom sin bror Tatsunosuke som jobbar med räkenskaper 

för detta specialförband.70 Tatsuosuke är emot våld och försöker hjälpa Tetsunosuke att komma över 

sina tankar på hämnd. Men Tetsunosuke är en hetlevrad och envis ung man med en stark pliktkänsla. 

Deras vardag och problem blandas med Shinsengumis våldsamma arbete. Medlemmarna i 

organisationen spelar viktiga roller för huvudpersonernas utveckling. Tetsu får exempelvis tjäna 

under Hijikata Toshizou som är en av grundarna till Shinsengumi. Relationen har stora problem då 

Tetsu har svårt att ta order och snabbt tappar humöret och Hijikata ser Tetsu som ett barn utan 

disciplin. Medan organisationen kämpar för att skydda ordningen försöker kejsartrogna rebeller ta 

kontroll. 

Tetsu dras in i denna konflikt och inser att hans föräldrars mördare stödjer rebellerna och den nya 

eran. Vid insikten av detta börjar Tetsunosukes förflutna komma tillbaka och efter en nära döden 

upplevelse tappar han kontrollen och drabbas av posttraumatisk stress. Det är pga detta som Tetsu 

börjar bearbeta sitt hat och väljer att aldrig någonsin döda.  

Beslutet sker med hjälp av en flicka vid namn Saya. Anledningen till deras starka band är att även 

Sayas föräldrar blivit mördade. Saya har blivit tvingad att söka arbete i bordellkvarteren. Hon 

försöker hjälpa Tetsunosuke att bli kvitt sina inre demoner. En annan aspekt på Sayas betydelse i 

serien är hennes namn som är japanska namnet på svärdsskida.71 Denna symbolik gör sig tydlig i 

hennes pacifiska karaktär och hur hon håller Tesunosukes våldsamma sida instängd.  

Med henne och Shinsengumi tar Tetsunosuke tag i sitt förflutna och besegrar sina föräldrars mördare.  

Saito Hajime72 återkommer i denna anime. Karaktärsdragen har ändrats då han i Peacemaker har 

blivit mystisk och glider runt i dojon som ett spöke som ser och hör allt. Saito framställs fortfarande 

med en avsaknad av empati. Denna sida plockas fram i sociala sammanhang för att ge en komisk 

effekt. Saito har även fått kunskaper om mysticism och hjälper Shinsengumi bekämpa ritualer och 

magi. Hans status som fäktare har inte förändrats i denna serie.  

 

3.2.1 Shinsengumi 

Peacemaker Kurogane har likt Rurouni Kenshin lagt till humor för att illustrera en orolig tid. 

Tecknaren Chrono Nanae har gett nytt liv till Shinsengumi. Chrono är inte ensam om att använda sig 

av denna grupp vilket Romulus Hillsborough tar upp i sin bok Shinsengumi. Han menar att många 

har studerat den fakta som finns om denna grupp och även texter skrivna av medlemmar som 

                                                
70 Ichimura Tasunosuke. Myanimelist. 2018-01-10 
71 Saya. Myanimelist. 2018-01-10 
72 Saito Hajime. Myanimelist- 2018-01-10 
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överlevde.73 Hillsborough säger även “They have also been widely depicted and romanticized in 

numerous novels, period film, and, more recently, comic books and animation”.74 Hans teori bygger 

på att när det kommer till denna grupp används historiebruk för att romantisera deras berättelse, ett så 

kallat ideologiskt historiebruk. Med detta skulle Hillsborough förklara Peacemaker Kurogane som ett 

försök till romantisering av historien. 

Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander beskriver det ideologiska bruket med “legitimering”.75 Jag 

anser att detta är en något simpel förklaring på hur en hel organisation beskrivs. Shinsengumi har fått 

stor uppmärksamhet inom moderna media med både film och ett flertal animes. Min teori är att de 

använder sig av det existentiella historiebruket vilket kopplas till behovet av att minnas det som varit. 

Karlsson och Zander menar även på att det är detta bruk som allmänheten använder sig av vilket 

visar dess vikt i samhället.76 Genom Peacemaker Kurogane får vi en annan vinkel på hur de Shogun 

trogna samurajerna kan ha upplevt en tid av nya idéer och problem. Genom användandet av 

samurajerna skapas ett intresse för deras historia. Samurajerna i animes hamnar ofta i problem som 

kan uppstå även idag. Moderna platser som har stor betydelse idag kan återfinnas även i dessa serier.  

Cecilia Trenter skriver i sitt kapitel om populärkulturen inverkan på historia att “Att undersöka 

identitetsskapande processer som bottnar i en kollektiv gemenskap tangerar historiska traditionella 

områden och kan, liksom receptionen av historiska spelfilmer, relateras till nationsgemenskap, genus 

och etnicitet”.77  

Trenters citat menar på att populärkultur har en stark inverkan på människor och hjälper till att bygga 

identiteter. Oavsett om det är tecknarens avsikt kommer deras verk att användas i olika syften.  

I boken Japanese visual culture finner jag en liknande diskussion av Gilles Poitras. Poitras tar upp 

vikten av känslor hos karaktärer inom anime, “One of the key points of much anime is the characters´ 

feelings”.78  

T.ex. både Tetsunosuke och Saya är karaktärer vars känslor ska beröra publiken. Poitras tar även upp 

“flashbacks” och “slow character development” som används för att stärka fansens koppling till 

karaktärerna.79 Mina egna erfarenheter är att flashbacks är ett återkommande fall i Peacemaker 

Kurogane. Tetsunosukes föräldrars död visas upp ett flertal gånger under serien. Varför detta sker 

kan vara på grund av åtminstone två anledningar. 

                                                
73 Romulus Hillsborough. 2005. Shinsengumi. Preface XXV. 
74 Romulus Hillsborough. 2005. Preface XXV. 
75 Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander. 2014.Tabell Sida 72 
76 Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander. 2014.Tabell Sida 72 
77 Pelle Snickars & Cecilia Trenter. 2004. Sida 99 
78 Mark. W. McWilliams. 2008. Japanese visual culture. Sida 60 
79 Mark. W. McWilliams- 2008. Sida 60 
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Den första är, som Poitras nämner, att tecknaren vill beröra med huvudpersonens hårda liv och visa 

Tetsunosuke som person. Eller så kan det vara ett politiskt budskap som tecknaren vill lägga fram. 

Genom att spegla de imperialistiska rebellerna som den onda sidan får Shinsengumi vara hjältar. Med 

den andra teorin återkommer vi till Trenters diskussion om identitet. Genom att framställa 

Shinsengumi som Japans försvarare och kejsartrogna som förrädare kan tecknaren ha tänkt på en 

nationell identitet. Likadant som vikingar används i Sverige för identitetsskapande använder Japan 

samurajerna. Nationalitet innebär dock inte att tecknaren söker använda Shinsengumi i ett 

propagandistiskt syfte. Tecknaren kan ha använt deras historia för att få en förståelse för hur 

samurajernas liv kan ha sett ut samt reflektera över denna identitet.    

Eller är Peacemaker Kurogane gjord som ett stycke massproducerad populärkultur med enbart syftet 

att underhålla? 

Cecilia Trenter menar på att denna sorts historiebruk är “längst ner på skalan mellan fin- och 

populärkultur”. Det enda syftet ett sådant bruk har är att underhålla och “framföra ett ideologiskt 

budskap” och tillfredsställa publikens önskan.80 

Jag anser att Peacemaker Kurogane har ett större ansvar än enbart underhållning. Detta då 

Shinsengumi spelar en viktig roll i Japans utveckling från feodalsamhälle till moderna tiden.  

Romulus Hillsborough tar upp ett viktigt exempel om Shinsengumis roll i historien. Det är de som 

avslöjar att rebeller från Chousu planerade att sätta Kyoto i brand och därefter tillträda som styrande 

klan i staden.81 I Peacemaker Kurogane återskapas denna historiska händelse som avslut för serien.  

Det är efter hårda strider som de finner hjärnan bakom Chousu rebellernas planer och räddar staden. 

Genom att avsluta serien här försvinner viktiga bitar av Shinsengumis historia.  

3.2.2 Brukare och krav på förkunskaper   

Cecilia Trenter lägger fram teorin om att i “[...] det historiska rummet kan inte heller i 

populärkulturen bytas ut utan att berättelsen, budskapet eller bilderna - kort sagt, narrationen - mister 

sin kraft”.82 Hon menar att även inom underhållningsbranschen måste försiktighet åtas när historia 

används. Anledningen är att brukaren har ett historiemedvetande sedan tidigare och vet t.ex. att 

Tyskland förlorade andra världskriget. När det kommer till Shinsengumi i Peacemaker kan detta 

tolkas som att skaparna riktar serien till en japansk publik som har tidigare kunskaper om Japans 

historia. Utan förkunskaper kan denna serie tolkas som en romantisering av en organisation med en 

blodig historia med tanken att skapa en ny identitet för denna.  

                                                
80 Pelle Snickars & Cecilia Trenter. 2004. Sida 99–100 
81 Romulus Hillsborough. 2005. Shinsengumi. Sida 71 
82 Pelle Snickars & Cecilia Trenter. 2004. Sida 100 
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Romulus beskriver Shinsengumi med orden “[...] they were known as ronin hunters, wolves, 

murderers, thugs, band of assassins, and eventually the most dreaded security force in Japanese 

history”.83 Romulus använder sig av översatta japanska texter vilket visar hur Shinsengumi sågs av 

folket. Detta blir inte tydligt i Peacemaker vilket kan ge en känsla av att denna serie vill visa en 

japansk nationell identitet. Ulf Zander menar på att detta är något som använts flitigt under historien. 

Han menar att “Fiktionens roll är snarare att berika vår syn på ett skeende än att återskapa 

verkligheten”.84 Zander menar att inom den “poetiska sanningen” behöver historien en dramatiserad 

beskrivning. För att återgå till Peacemaker Kurogane är den berättad ur Shinsengumis perspektiv och 

därför är de hjältarna i berättelsen. 

Cecilia Trenter anser dock att populärkultur “[...] gestaltas ofta genom visualiserad nostalgi med 

kopplingar till universella och grundläggande värden som trygghet, frihet, rättvisa, sex, hunger, och 

undvikande av fara”.85 Detta är vad som kopplar den fiktiva historien till våra liv och har syftet att 

beröra brukaren. Men Trenter menar också att “[...] politikens historiebruk appellerar [...] om rötter 

till nationen och identitetens giltighet.”86  

Jag anser att det kommersiella historiebruket finns för att mätta ett begär som brukaren har. På grund 

av detta kan Peacemaker Kurogane vara en viktig del i återskapandet av Japans historia och 

skapandet av en nationell identitet.  

3.3 Hakuouki 

I den avslutande analysen kommer Shinsengumi åter stå i centrum. Hakuouki var från början ett Tv-

spel designat som en dating simulator vilket utspelar sig under Shinsengumis tidiga skede. Därefter 

gjordes en kort shoujo manga av detta.87  

Yukimura Chizuru är huvudkaraktären och hon kommer i kontakt med organisationen då hon söker 

efter sin försvunna far. Detta möte är allt annat än trevligt då Chizuru får reda på att Shinsengumi har 

testat droger på medlemmar med permanenta skador. Tanken bakom denna “combat drug” är att 

motverka skador och även ge övernaturlig styrka. Bieffekten är en omättlig törst för att döda och 

smaken av blod. När Chizuru sett detta blir hon tagen som fånge och förd till Shinsengumis 

högkvarter. Efter att ha blivit förhörd bestämmer Shinsengumis ledare att Chizuru får stanna. Hon får 

reda på att även Shinsengumi söker hennes far och de erbjuder henne att stanna hos dem både för att 

                                                
83 Romulus Hillsborough. 2005. Prologue Sida 2 
84 Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander. 2014, Sida 144 
85 Pelle Snickars & Cecilia Trenter. 2004. Sida 100 
86 Pelle Snickars & Cecilia Trenter. 2004. Sida 100 
87 Shoujo: manga med fokus att locka kvinnliga läsare 
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bevara sin hemlighet och i hopp om att Chizurus far ska ta kontakt med henne. Under sin tid bland 

dessa krigare lär Chizuru känna medlemmarna mer personligt. Alla huvudkaraktärer har något drag 

som är specifikt för dem och sedan ett karaktärsdrag som finns bland de flesta medlemmarna i 

gruppen. Berättelsen utgår ifrån Shinsengumi men har även andra grupper som har betydelse t.ex. en 

grupp demoner som slagit sig ihop med Chousu rebellerna för att stärka sin egna position i Japan. 

Ledaren för denna grupp är Kazama. Han har planer på att kidnappa Chizuru då även hon är en 

demon. Hans plan är att de tillsammans ska föda upp en ny och starkare generation av demoner.  

 

Animen har ett stort antal huvudkaraktärer vilka spelar en viktig roll i berättelsens fortsättning. 

Först har vi Chizuru, den unga och oskyldiga dottern till en läkare. Hon är osäker och saknar 

världsvana. Under sin tid med Shinsengumi visar hon dock mod och styrka att hjälpa sina vänner 

samt stoppa dem när de försätter sig i fara.88 

 

 

 

 

Hijikata är en av de tre befälhavare som leder Shinsengumi. Han är en man som värnar om tradition 

och ordning. Hans dröm är att en dag få lyftas upp till krigarklassen. Med denna dröm i fokus kan 

han ses som en något självisk och sträng man. Det är han som sätter upp Shinsengumis hårda regler 

som t.ex. säger att om reglerna bryts ska medlemmen ta sig eget liv genom rituellt självmord. 

Hijikata har svårt att acceptera Chizuru i början då han anser att hon är i vägen och vet för mycket. 

Dock efter allt de två går igenom öppnar han upp sig för henne.89  

 

Kondou är förste befälhavare inom Shinsengumi och även en av dess grundare. I Hakuouki 

beskrivs han som en väldigt lugn mann med ett glatt humör. Hijikata och Kondou har varit vänner 

sedan unga år. Precis som Hijikata drömmer han om att få tjäna shogunatet. Kondou tar sin plikt på 

stort allvar även om uppdragen är utan någon större belöning. Detta gör att han inom Shinsengumi 

blir kritiserad för att vara blåögd och dumdristig. Kondou har stora planer på att organisationen ska 

göra sig ett namn under kriget och efteråt ta sin plats som hjältar i historien. Men när han väl får befäl 

över en armé inser han att alla de böcker han läst om taktik och sagor om ärorika krigare inte alltid 

kommer till hjälp på ett slagfält. Kondou blir tillfångatagen efter att ha hållit sig gömd. Hans enda 

                                                
88 Chizuru. Hakuouki Wiki. 2018-01-10 
89 Hijikata Toshizo. Hakuouki wiki. 2018-01-10, Romulus Hillsborugh. 2005. Preface XXI-XXV 
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önskan är att få begå rituellt självmord vilket han nekas då han ej tillhör samurajklassen och blir 

halshuggen istället.90   

 

En av Kondous mest lojala krigare är Okita Souji. Soujis mer uppmärksammade karaktärsdrag är 

hans brist på empati. Detta syns genom att han oftast skrattar efter brutala strider och uttrycker att 

dessa var roliga. I dag skulle en person som Souji klassas som psykiskt instabil. I Hakuouki förklaras 

hans beteende med att han byggt upp sitt liv kring Shinsengumi och att strida, slagfältet är den plats 

han känner sig trygg. Under serien kommer Souji att öppna upp sig för Chizuru då hon får reda på 

hans bakgrund och även hans tillstånd med tuberkulos, vilket senare blir hans död. När nyheterna om 

att Kondou blivit tillfångatagen tar Souji den drog som tidigare nämnts för att rädda honom och sig 

själv. Soujis berättelse slutar med att hans livskraft tar slut.91  

 

Avslutningsvis återkommer den tidigare nämnda Saito Hajime. Okita och Saito räknas båda som 

de skickligaste fäktarna i Shinsengumi. Detta leder till en vänskaplig rivalitet mellan dem och de 

mäter ofta sin styrka mot varandra. Saito har i Hakuouki åter blivit en mystisk karaktär som likt Souji 

saknar empati för de flesta människor.  

Skillnaden är att Saito inte njuter av att ta andras liv utan ser mer pragmatiskt på strid. Likt de andra 

medlemmarna i Shinsengumi öppnar sig Saito för Chizuru. Han får även djupare känslor för henne. 

Dock är han för blyg och saknar det sociala samspelet för att kunna uttrycka det. Animen specificerar 

inte vad som händer med Saito i slutet.92 

3.3.1 Animens sexuella användning av historia  

Hakuouki har sin vagga inom TV-spel och riktar sig mot en kvinnlig publik. Spelproducenter skapar 

ett spel som ska ge känslan att av spelaren kan lösa världsproblem samtidigt som de kämpar med att 

hålla en relation med en eller flera av karaktärerna i spelet. Karaktärerna är baserade på vad som 

inom populärkultur uppfattas som attraktiva drag, ett mystiskt förflutet och problem att uttrycka 

känslor. Även inom anime och manga finns liknande relationer och bruk av karaktärernas sexuella 

utstrålning. I Hakuouki representeras detta en grupp med vältränade män som ofta visar upp sina 

muskler för brukaren. Chizurus karaktärsdrag är gjorda för att vara så ”neutrala” som möjligt. På så 

sätt kan alla brukare känna att de också skulle kunna vara denna karaktär.  

                                                
90 Isami Konduo. Hakuouki wiki. 2018-01-10, Romulus Hillsborugh. 2005. Preface XXI-XXV  
91 Okita Souji. Hakuouki wiki. 2018-01-10 
92 Saito Hajime. Hakuouki wiki. 2018-01-10. 
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Hakuouki kan ses som en feelgood serie eller upplevas tabu. Som exempel på detta finner vår unga 

hjältinna kärlek hos en äldre man (Chizuru är mellan 18–21 och Hijikata ska vara cirka 35 när de blir 

ett par). En sådan åldersskillnad kan anses som olämplig och har därför en viss tabu.  

Mark. W. MacWilliams tar upp diskussionen om shoujo manga och vad skaparna vill ha sagt med 

dessa. Han menar på att “The study of shoujo manga as a distinct genre, especially enhance our 

understanding of discourse of girlhood in Japan and also of the narrative and aesthetic capacities of 

comics as a medium”.93 MacWilliams teori är att shoujo manga finns för att kunna hjälpa unga 

kvinnor att förstå relationer. Han menar även att samhällets syn på sexuallitet och diksussionen om 

ämnet kan ändras med budskapen i shoujo manga. MacWilliams tar även upp att genom manga har 

homusexuella relationer dykt upp och skapat diskussion i Japan under stora delar av 1900-talet.94  

Inom anime och manga finns genre Yaoi (män som älskar män) och Yuri (kvinnor som älskar 

kvinnor) vilka inriktar sig mot samkönade par och deras vardag. De tillhör manga som utmanar ett 

heteronormativt samhälle.  

Inom genren shoujo är det inte lika vanligt med samkönade par. Homusexuallitet framställs oftare 

som roligt eller knasigt och blir på så sett förminskat. 

I Hakuouki är det machokultur och harem tabu* som skildras och den är gjord i synnerhet för 

tonårsflickor, vilket kan vara anledningen till avsaknaden av samkönade relationer.95  

För att få en djupare förståelse för animens användning när det kommer till sexualitet tar jag åter 

hjälp av Thomas Lamarre och hans teorier. 

 

Lamarre lägger ned stor omtanke och kritik när det kommer till hur sex och identitet speglas inom 

anime. Diskussionen börjar med en analys av en scen där en analys av två barn görs, en pojke och en 

flicka. Lamarre påpekar valet av leksaker dessa två har “boys are supposedly interested in building 

and dismantling [...] while girls are allegedly focusing on clothing, feeding, and otherwise nurturing 

their toys.”96 Med detta anser jag att Lamarre vill uppmärksamma att även i modern tid ser vi en 

grund identitet för hur barn ska bete sig. Med detta kommer diskussioner om hur shoujo manga 

skapar en falsk bild av hur kvinnor uppför sig.97 Genom att jämföra Lamarres teori med Hakuouki ser 

jag likheter när det handlar om vår hjältinna Chizuru. Ett bra exempel på en situation där det speglas 

är då Hijikata bestämmer att han ska fara till Aizu och försvara det till döden och ber Chizuru att ta 

sig till säkerhet. Hon trotsar detta efter att han farit och tar sig igenom fiendens linjer och ansluter sig 

                                                
93 Mark. W. MacWilliams. 2008. Sida 137 
94 Mark. W. MacWilliams. 2008. Sida 139–144 
95 * Harem tabu: en kvinna som har en kärleksrelation till flera män 
96 Thomas Lamarre. 2009. Sida 209 
97 Thomas Lamarre. 2009. Sida 209 
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till den shogun trogna armén i Aizu och får jobb som Hijikatas sekreterare. Lamarres teori menar på 

att detta är shoujo mangans karaktärisering av hjältinnan. Det hon gör för kärlek finns med för att det 

skapar en spännande historia, inte för att vara realistiskt. Även genom detta bryter denna serie inte 

mönstret som Lamarre talar om, där män bygger och förstör och kvinnan fungerar som en 

känslomässig sköld.  

 

Varför Hakuouki utspelar sig under en historisk period menar Lamarre beror på att animen trots 

sina orealistiska karaktärsdrag är beroende av realism.98 Anledningen till detta beror på utvecklingen 

av manga och Lamarre tar upp exemplet med Otsuka Eiji. Denna tecknare talar om sitt bruk av 

“weaponry realism” för att skapa sina animes inom krigs genren.99 För att göra filmen eller serien 

realistisk krävs att detaljer visar på historisk koppling. Jag anser att samma princip bör användas i 

diskussionen om Hakuouki.  

För att denna berättelse om demoner och romantik inte ska bli betonad som enbart en fantasi måste 

historien utspela sig i en tid eller på en plats som brukaren känner till.  

 

Cecilia Trenter tar även hon upp diskussionen om vad historia används i för sammanhang. 

Liknande Hakuouki är det sexuallitet och även pornografi som står i centrum i Trenters analys. Den 

pornografi som Trenter analyserar är den som producerades på slutet av 1990-talet och var gjord för 

kvinnor. Anledning till varför jag valt att jämföra dessa ämnen är pga de båda innehar en viss tabu.  

Cecilia trenter skriver att när filmbolaget Puzzy powers skapades och började göra pornografi med 

tanken att göra film riktad mot kvinnor väckte det stor debatt.  

Anledningen vara att “genom att producera rumsren och lyxigt förpackad pornografi” hade detta 

företag skapat en ny scen för hur historia används inom porrindustrin.100 Något som hade en sexuell 

och pornografisk grund men som “utformades diskret och estetiserat, anständigt nog att placera på 

hederliga medborgares soffbord och bokhyllor”.101 Likt Hakuouki är dessa filmer gjorda “[...] med 

utgångspunkt i kvinnors fantasi, utan tvång och våld mot kvinnor [...]”.102 Skillnaden är att i 

Hakuouki finns inga scener med explicit sex. Cecilia Trenter menar på att pornografi som har dessa 

bitar “[...] omfattar betydligt mer än att vara realistiska skildringar av genitalier och sex”. Hon menar 

på att även pornografi och sex har ett kulturellt värde som är “[...] kopplat till upplysningprojektets 

                                                
98 Thomas Lamarre. 2009. Sida 210–211 
99 Thomas Lamarre. 2009. Sida 211 
100 Pelle Snickars & Cecilia Trenter. 2004. Sida 97 
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idé om individens rättigheter och vetenskap, bland annat genom sensualism som empirism[...]”.103 

Trenters teori väcker en djupare diskussion om pornografi kan tolkas som kultur. Jag anser att sex 

och sexuallitet spelar en viktig roll i diskussion om identitet och avskaffandet av tabu i frågor 

gällande sex.  

Lamarre och Trenter är inne på liknande teorier. Båda menar på att individer står i centrum gällande 

bruket av både shoujo anime och den mer rumsrena europeiska pornografin. För att ge dessa 

legitimitet läggs de i historiska epoker som kan på så sätt få en romantiserad renässans.  

Cecilia Trenter citerar producenten Henri Pachard och dennes teori om att inom pornografi är det 

“80/20-regeln” som styr.104 Denna teori bygger på att själva filmen står för 80% av upplevelsen och 

de sista 20 är upp till brukarens fantasi.  

Inom anime talar Lamarre om “sex without sex” eller “sexual situations without sexual 

relations”.105 Vad som menas med detta är att tecknaren bygger upp en scen som kan tolkas sexuellt 

men innehåller inte explicit sex. Han använder sig av ett exempel från den animerade versionen av 

Chobits. Relationen som används är mellan en ung man vid namn Motosuwa och en personlig robot 

som ser ut som en vacker kvinna. Motosuwa tar med sig roboten hem och försöker i timmar ”starta” 

henne. Scenen fick hård kritik pga av att startknappen sitter mellan denna robots ben. Lamarre frågar 

“[...] is this a sexuall relationsship? It definitely looks like sex”.106  

Detta anser jag är det samma som Cecilia Trenter tar upp. Skaparen gör 80% av jobbet och har 

sina tankar om vad berättelsen är på väg och därefter tar brukarens fantasi över. 

Hakuouki är skapad på samma grund som Chobits. Den största skillnaden är vilken målgrupp de 

riktar sig mot. 

3.3.2 Hakuouki, romantisering eller klasskamps diskussion?   

Hakuouki fokuserar på sina huvudkaraktärer och deras historia. Dock visar serien hur 

lokalbefolkningen reagerar på Shinsengumis beteende och handlingar. När krigarna är ute på patrull 

får de höra från befolkningen hur de orsakar lidande och död. I Hakuouki är folket även representerat 

genom att stadsborna visar missnöje och oro. Anledningar till varför man valt att göra på ett sådant 

sätt kan vara rent politiskt/ideologiskt. Karlsson och Zander lägger fram att detta historiebruk använts 

för att diskutera svåra frågor som t.ex. förintelsen.107 Samma bruk har även använts “Utgångspunkten 

är ofta ett moraliskt historiebruk som politiker responderar på genom att bekräfta och beklaga det 

                                                
103 Pelle Snickars & Cecilia Trenter. 2004. Sida 105 
104 Pelle Snickars & Cecilia Trenter. 2004. Sida 106 
105 Thomas Lamarre. 2009. Sida 222 
106 Thomas Lamarre. 2009. Sida 221 
107 Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander. 2014. Sida 76 
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skedda och ge löften om gottgörelse och upprättelse”.108 Jag anser att skaparna av Hakuouki har 

använt sig av en liknande metod för att lägga fram folkets lidande under revolutionen.  

Anledningen till denna teori kommer ifrån David Ludvigssons text Moral i fokus: Ett satans år.109 

Ludvigsson tar upp svälten i norra Sverige under 1800-talets mitt och skapandet av ett historiskt 

program gällande denna tid.  

Programmet skapades av Olle Häger och Hans Villius och tanken var att de “[...] inte bara ville 

berätta om själva svälten utan också om hur samhället såg ut vid den här tiden”.110 I Hakuouki finner 

jag liknande referenser då miljöerna och människorna får sin plats även om de inte har någon större 

inverkan på huvudkaraktärernas historia. Häger och Villius program har även tagit ett större ansvar 

när det kommer till att söka fakta för sin berättelse genom att samarbeta med Nordiska Museet i 

Stockholm.111  

Ludvigsson tar även upp Villius och Hägers tolkning “om nödhjälpen som skickades till Norrland”. I 

denna del tar de upp hur de rika försökte hjälpa det utsatta men också “överhetens oförmåga att 

identifiera sig med de nödlidande”.112  

För att legitimera denna diskussion användes ett brev från biskopen i Härnösand som menade på att 

det var norrlänningarnas “dåliga leverne” som orsakade den dåliga skörden.  

Genom att jämföra detta med relationen mellan Shinsengumi och lokalbefolkningen visar skaparna 

en klasskillnad som fanns i det feodala samhället. Trots att Shinsengumi bestod av människor från 

olika klasser framställs de med tron om att de tillhör krigarklassen. Ludvigsson menar att “På så vis 

frammanar programmet ett samhälle med inneboende spänningar, och tittaren måste rimligen ta 

avstånd från den överhet som inte behandlar de svältande med respekt”.113 I Häger och Villius 

program finner vi genom detta en samhällskritisk diskussion som ställer rik mot fattig. Inte nog med 

det, de rika framställs som onda som tycker att de fattiga får skylla sig själva. Jag anser att detta har 

ett tydligt budskap och ger en politisk syn på 1800-talets historia.   

Genom att koppla denna diskussion med Romulus Hillsboroughs teori om att Shinsengumi 

återanvänts med syftet att skapa en romantiserad bild av denna organisation anser jag att skaparna av 

Hakuouki snarare lägger fram problematiseringar med denna grupp. Romantiseringen finns med, 

dock inte i beteende utan i hur skaparna valt att framställa karaktärerna fysiskt.   

                                                
108 Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander. 2014. Sida 76–77 
109 Pelle Snickars & Cecilia Trenter. 2004. Sida 127 
110 Pelle Snickars & Cecilia Trenter. 2004. Sida 128 
111 Pelle Snickars & Cecilia Trenter. 2004. Sida 127 
112 Pelle Snickars & Cecilia Trenter. 2004. Sida 129 
113 Pelle Snickars & Cecilia Trenter. 2004. Sida 129 
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3.4 Saito Hajime, mannen och myten 

I varje vald serie har en man återkommit med olika karaktärsdrag, Saito Hajime. Varför jag valt att 

ge honom en egen analys är för att det finns stora skillnader i utseende och beteende i varje serie. 

Saito är också en av de medlemmar i Shinsengumi som överlevde revolutionen och fortsatte sitt liv i 

Meijiperioden. Vem var egentligen denne krigare?  

Romulus Hillsborough tar upp bitar av Saitos liv i sin bok om Shinsengumi. T.ex. tar Hillsborough 

upp och förklarar att Saito var med och grundade organisationen.114 Saito beskrivs som “[...] 

unusually tall at five feet eleven inches, [...] being the youngest of Kondou´s group and among its 

most gifted swordsmen”.115 Hillsborough lägger fram fakta om Saitos skicklighet med svärd som 

tydligt finns med i alla de serier som jag valt att studera. Dock nämner han inte något om hur Saito 

bar sitt vapen eller hur han använde det. Jag menar inte att det saknas detaljer om hur samurajerna 

stred utan vilken hand som var Saitos dominanta. Frågan kommer upp därför att i alla serier jag valt 

att analysera är Saito vänsterhänt. Varför detta är en intressant detalj är för att det ansågs felaktigt att 

vara vänsterhänt i många kulturer (även i Sverige). Stephen Turnbull är en historiker som har 

studerat Japan, både landets kultur och historia. Turnbull skriver “[...] from birth if the child showed 

the unfortunate trait of left-handedness. In Japan where conformity was paramount, everyone was 

right-handed: being left-handed was unacceptable”.116 Vid misstanke om att ett barn hade en 

dominant vänsterhand skulle detta tränas bort genom att t.ex. binda vänsterhanden bakom ryggen och 

på så sätt tvinga barnet till att bli högerhänt.  

Med denna fakta växer funderingarna kring valet av att göra Saito vänsterhänt. Problemet är att jag 

inte finner något bestämt svar på denna fråga.  

Anledningen till detta val kan vara t.ex. att utmärka personen från en större grupp. I Hakuouki där det 

finns ett flertal karaktärer att komma ihåg blir den som strider annorlunda lättare ihågkommen. Det 

kan även vara för att ge mer mystik till legenden om Saito Hajime t.ex. att skaparna har valt detta för 

att ge fansen en förklaring på Saito skicklighet med svärd.  

 

 

Klas-Göran Karlsson diskuterar hur vårt historiemedvetande hjälper oss att förstå historia. Han menar 

på att människor ser historien genom olika “vi”.117  

                                                
114 Romulus Hillsborough. 2005. Sida 194 
115 Romulus Hillsborough. 2005. Sida 30 
116 Stephen Turnbull. 2016. The Samurai- Sida 42 
117 Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander. 2014. Sida 13 
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För denna diskussion vill jag koppla Karlsson citat “Ibland är (Vi) ett kollektivt som genom att 

använda oss av historia avgränsar oss från och identifierar oss som annorlunda än (de andra).”118 

Anledningen till Saitos dominanta hand kan vara att ge vänsterhänta någon att identifiera sig med. 

Särskilt eftersom det i Japan fortfarande anses ofint att vara vänsterhänt.  

Cecilia Trenter och Pelle Snickars diskuterar hur Arn användes efter den populära serien I Arns 

fotspår spelades in. Folk vallfärdade till de “[...] historiska platser där den fiktiva Arn sägs ha 

framlevt sina dagar”.119 De tog en myt från svensk medeltid och skapade en fiktiv historia som för 

många blev en verklighet. Anledningen till att jag nämner detta är då liknande tankar kan ligga 

bakom hur Saito Hajime framställs i moderna media. Stora delar av Saitos liv är ett mysterium och 

med de nya animerade versionerna av honom får fans en bild av hur han såg ut som ej stämmer 

överens med verkligheten. Exempel på detta t.ex. hur Saitos hår ser ut. I samtliga serier har han långt 

svart hår, ibland uppsatt i en hästsvans. Rent praktiskt är denna frisyr inte effektiv i strid (lätt att ta 

tag i). Stephen Turnbull tar även upp vikten av “genpuku”. Turnbull beskriver denna ceremoni “It 

marked the first time the boy's hair was cut in the manner of an adult: his head was completely 

shaven and he was given an adult topknot”.120 Turnbull ger en tydlig bild av hur en vuxen mans hår 

skulle se ut. En anledning till att Saito eller andra animekaraktärer ej har denna frisyr är pga det 

moderna samhället. Avsaknaden av hår är något som ofta associeras med att vara gammal, vilket kan 

vara anledningen till att karaktärer i anime som önskas ses som attraktiva ofta har mycket hår.  

Susanne Phillips lägger fram den kända mangatecknaren Osamu Tezukas bild av hur karaktärer 

skapas. Han ska ha jämfört manga med när barn ritar. “In his eyes, children was innocently, not in 

the sense of realistic portrait, like a photo, but expressively, directly putting down their impression of 

their surroundings”.121 Tezuka menar även på att för att skapa en bra serie finns tre viktiga grunder 

nämligen: “Omission (Shouryaku) Exaggeration (Kochou) and Variation (Henkei)”.122 I Saitos fall 

anser jag att Kochou (översätts till överdrift) är en god beskrivning av hur denna karaktär gjorts i ett 

populärhistoriska syfte.  

Saito som karaktär har jag beskrivit som känslokall och utan empati för andra. Jag anser att man kan 

koppla detta till Tezuka och hans principer för vad som behövs för en bra manga. Då det saknas viss 

information i Saitos historia behövs det överdrifter för att skapa en ny animerad legend. Peacemaker 

Kurogane är ett exempel där Saito fått en mer fantasy baserad roll. I Peacemaker tar Saito rollen som 

                                                
118 Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander. 2014. Sida 13 
119 Pelle Snickars & Cecilia Trenter. 2004. Sida 10 
120 Stephen Turnbull. 2016. Sida 41 
121 Mark. W. McWilliams. 2008. Sida 76 
122Mark. W. McWilliams. 2008. Sida 76 
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ett medium/shaman som oftast står med tom blick och mumlar om obegripliga ting som får 

människor runt omkring att känna sig obekväma.  

De olika anime karaktärerna har spår av personen de är baserad på. Myten Saito har fått en stor 

mängd uppmärksamhet inom populärkultur. Det jag nu vill göra är att söka upp hur den riktiga Saito 

Hajime faktiskt levde under och efter revolutionen genom att bygga upp en faktabaserad bild av den 

romantiserade krigaren. Romulus Hillsboroughs böcker om Shinsengumi och revolutionen kommer 

ställas mot de fiktiva karaktärerna och lägga grunden för min diskussion. 

I Rurouni Kenshin beskrivs Saito och Shinsengumi som “The Mibu Wolves” vilket förklaras med 

att de var effektiva lönnmördare som arbetade i mindre grupper (flock). Hillsborough tar upp fakta 

om vart namnet egentligen kommer ifrån. Innan organisationen fick namnet Shinsengumi kallades de 

“The Roushi corps” vilket Hillsborough direktöversätter till “Wave samurai”.123 Denna grupp var likt 

ronin krigare utan en mästare. När Roushi anlände till Mibu började de terrorisera lokalbefolkningen 

och kräva pengar av stadens rika handelsmän “[...] the more derogatory Mibu Wolves was 

applied”.124 Namnet uppkom inte genom skicklighet i strid utan genom hot och våld. Ändå använder 

Saito titeln med stolthet i Rurouni Kenshin. För att fortsätta med Saito i Rurouni Kenshin kommer 

frågan upp om vad som hände efter revolutionen. Under min genomgång av Saitos karaktär tidigare i 

analysen nämndes det att han tog jobb som polis. Hillsborough gör i slutet av sin bok en 

sammanfattning om hur de överlevande Shinsengumi medlemmarna levde sina liv efter revolutionen.  

Han skriver om Saito “[h]e eventually returned to Tokyo, changed his name to Fujita Gorou, and 

married the daughter of a ranking retainer of the former Lord of Aizu. In 1872 he became a career 

police officer”.125 I avsnitt 28 av Rurouni Kenshin introduceras Saito som förklädd polis och 

presenterar sig som Fujita Gorou. Nobuhiro Watsuki har genom detta tagit den historiska aspekten av 

namnet och satt in det som en täckmantel för att kunna introducera Saito i berättelsen.  

En anledning till Saitos val av namnbyte kan bero på hans medverkan i Shinsengumi och för att 

undkomma reprimander från staten. Enligt Hillsborough ändrar Saito namn två gånger (Yamaguchi 

Jirou och sedan Fujita Gorou). Vid djupare sökning om honom på internet finner jag via The Samurai 

Archives att Saito ska ha ändrat sitt namn fyra gånger.126 Där finner jag även att Saito inte är hans 

födelsenamn (utan Yamaguchi Hajime). Han ska ha bytt sitt namn efter att ha mördat en hatamoto.127  

                                                
123 Romulus Hillsborough. 2005. Sida 13 
124 Romulus Hillsborough. 2005. Sida 17  
125 Romulus Hillsborough. 2005. Sida 185 
126 The Samurai Archives. Saito Hajime. Hämtad 2017-12-14 
127 Hatamoto = En medelklass bland samurajerna som lydde direkt under Shogunen. Hämtat via The Samurai Archives. 

2017-12-14  
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Jag finner i Hillsboroughs bok om Shinsengumi ett kort stycke som lyder “[h]e had reportedly killed 

a samurai of the Shogun´s camp in Edo shortly before fleeing to Kyoto and joining his friends”.128 

Hillsborough nämner inte något om ett namnbyte vilket kan vara för att han inte fokuserar på den 

enskilde individen utan Shinsengumi i helhet.  

Sammanfattningsvis ser jag att Nobuhiro genom Rurouni Kenshin tagit ett stort ansvar med att göra 

research för att Saitos verkliga historia ska speglas i serien.  

 

 Något som inte kommer fram i någon utav serierna är hur Saitos liv slutar. Romulus Hillsborough 

skriver att “[h]e died of a stomach ailment 1915 at age seventy-one”.129 Hillsborough tar inte upp mer 

specifikt om vad för sorts magsjukdom. Via Samurai archives får jag teorin om att han ska ha dött av 

magsår.130 Saito ska enligt World heritage encyclopedia haft problem med alkohol. Detta anser jag 

kan vara anledningen till hans död.131       

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
128 Romulus Hillsborough. 2005. Sida 30 
129 Romulus Hillsborough. 2005. Sida 185 
130 The Samurai Archive. Saito Hajime. Hämtad 2017-12-20 
131 World heritage encyclopedia.Saito Hajime. Hämtad 2017-12-20  
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4. Slutsatser, slutdisskussion 

Genom min studie har jag sökt svar på frågan om vilken status historia haft inom anime. Mina valda 

serier Rurouni Kenshin, Peacemaker Kurogane och Hakuouki har alla sina olikheter. Kenshin är för 

mig den som håller sig närmast till vad för bild historiska fakta ger av Japan efter Revolutionen.  

För att kunna genomföra denna analy har jag använt följande frågeställningar. 

  

● Hur framställs människor i anime? 

● Vad för karaktärsdrag syns bland huvudpersonen/erna? 

● Är syftet historisk realism, underhållning eller skapa diskussioner om historien? 

 

Med sina historiska karaktärer i en komisk tappning ger Rurouni Kenshin en spännande berättelse 

som tar upp viktiga tidpunkter innan och under Meijiperioden. Serien har även använt ett moraliskt 

historiebruk för att ge legitimitet åt sin huvudperson och hans berättelse. Kenshins förflutna ger mig 

svar på mina frågor för denna analys. Karaktärsdragen hos Kenshin är att vara en ledande figur för 

den nya eran. Hans tidigare liv som lönnmördare menar han krävdes för att det nya Japan skulle 

kunna växa fram. Det största hotet mot den nya regimen är de mäktiga köpmännen som blir rika och 

maktgalna. Rurouni Kenshin ger en kritisk bild på hur girighet får handelsklassen att begå grova brott 

för att bli ännu mäktigare. I min analys ställde jag frågan om detta kan bero på att köpmän ansågs 

som smutsiga då de hanterade pengar. Pelle Snickars & Cecilia Trenter har med sin bok om media 

och historiebruk diskuterat vikten av en historisk koppling inom serier. Genom den drog jag slutsaten 

att denna karikatyr av köpmän användes för att visa hur människor kan ha sett på denna grupp. 

Serien har sina stunder med stark relatering till historien, men faktan pekar mot att Rurouni Kenshin 

har i uppdrag att underhålla. 

 

Peacemaker Kurogane har likt Kenshin använt sig av humor för att lätta upp en orolig tid. 

Skillnaden mellan dessa är ur vilken synvinkel och när i historien serien utspelar sig. Shinsengumi 

beskrivs i denna serie som de “goda”.  
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Genom att hjälpa Tetsunosuke att kämpa med sina inre demoner får Shinsengumi rollen som 

hjältar. Enligt Romulus Hillsborough´s teori är det en romantisering av en grupp som levde sina liv 

genom att mörda. Bruket av det existentiella historiebruket gör att huvudpersonernas berättelse 

hamnar mitt i den historiska kontexten.  

Även det moraliska historiebruket med syfte att legitimera historiskt användande vilket Karlsson 

& Zander anser är ett “folkligt” historiebruk. Genom att använda Shinsengumi på detta sätt kan 

skaparna ha försökt legitimera en av Japans mer omtalade organisationer. Detta då berättelsen utgår 

från deras del av historien.  

Peacemaker har även ett ansvar att visa upp samurajen och hur dennes historia ser ut. Inte enbart 

för att sälja konceptet utan även skapa en gemensam identitet eller nationell identitet som Cecilia 

Trenter förklarar det som. Ett sätt att få ett folk att tillsammans minnas sin historia.  

Gilles Poitras och Cecilia Trenter menar båda att populärkultur har en viktig roll i vårt samhälle. Det 

är genom den som vi t.ex. kan lära oss mer om empati då känslor spelar en viktig roll, särskilt inom 

anime enligt Poitras. Men de kan även användas för att ändra historia, som att byta ut vilken sida som 

man följer och då höja denna till skyarna.  

 

Hakuouki visar hur väl historia används inom olika genrer. Denna serie skapades utifrån Tv-spel 

byggda för att locka yngre kvinnor. Genom sin design har både spelen och den animerade serien gett 

nytt liv till Shinsengumi. Liknande den undersökning Cecilia Trenter gjort inom historia och 

pornografi finner jag att Hakuouki har använt sig av sexuallitet och tabu för att skapa en produkt som 

är efterfrågad och lockar brukaren. Huvudkaraktärerna är många då grundkonceptet är att 

spelaren/huvudkaraktären Chizuru bor med ett harem av män.  

Thomas Lamarre menar på att denna genre grundar sig i hur vi ser på kvinnor och män. Redan 

som barn ser vi flickor som de oskyldiga, någon som skyddar och bevarar. Till skillnad från pojkar 

som tillåts vara äventyrliga och inte uppmanas att vara försiktiga. Genom Lamarre och hans teori blir 

bilden av hur en hjältinna ska vara tydlig. Hon ska offra sig själv för personen hon älskar. 

Anledningen är att ge fansen en berättelse som får dem att känna och för att de ska kunna se sig 

själva i henne. Hjältinnans karaktärsdrag ska följa Lamarres teori: bry sig om andra och ta hand om 

dem. I Hakuouki finns denna relation mellan Chizuru och Hijikata. 

Cecilia Trenters teori om att pornografi och historia har många likheter med Hakuouki. T.ex. har 

skaparna av båda dessa sorters filmer tagit något som räknas som tabu och satt det i en social 

acceptabel kontext. Även teorin om 80/20 regeln speglar båda branscherna genom att låta 20 procent 

av historien skapas i brukarens egna fantasi.  
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Till skillnad från de andra två serierna ger Hakuouki även en inblick i hur civilbefolkningen kan 

ha sett på kriget. Det är folket som ger dem öknamn som Mibu wolves. De visar sitt missnöje för 

krigets förstörelse och lidande.  

 

Denna analys har visat att genom bruket av historia inom populärkultur kan dagliga 

frågeställningar läggas fram och skapa diskussion. Synen på hur människor ser på genus, sexuallitet 

och hur det speglas i kulturen. Frågan om vad som anses vara rätt beteende t.ex. vilken hand som vi 

ska ha som dominant. Populärkulturen som kallas för den lägsta inom historiebruk har en större 

inverkan på många människors liv än de akademiska historiebruken. Människor finner sin identitet 

genom att konsumera anime. Detta för att karaktärerna skapats för att vi ska kunna identifiera oss 

med dem.  

4.1 Fortsatt forskning 

Genom denna analys har jag vid ett antal tillfällen stött på frågor om identitet på ett eller annat sätt. 

Jag tror att vi kan forska djupare i hur anime påverkar den nationella identiteten.  

På detta har jag funnit att manga använts i större utsträckning än enbart underhållning. Bruket av 

propaganda för att legitimera sitt lands handlingar är en viktig fråga som bör utforskas mer. 

Anledningen till detta är då denna propaganda har skapat en modern version av hur historiska krigare 

likt samurajerna bettet sig och hur deras liv såg ut. Romulus Hillsboroughs teori om romantisering av 

Shinsengumi stärker denna forsknings betydelse för framtiden. Yulia Mikhailova ger en tydlig bild 

av hur manga kan missbrukas för att stärka en nationell identitet som bygger upp en vi mot dem 

känsla. Att studera hur stark påverkan populärkultur har på oss människor är viktigt för att och 

diskutera ämnet identitet och dess inverkan på vårt samhälle genom t.ex. historiedidaktiska 

problematiseringar.  
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