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Abstract 

A beautiful death – Manliness in four Japanese samurai films 

This thesis deals with the samurai and his portrayal in Japanese historic movies and what kind of 
messages he conveys in form of masculinity to theater audiences. Four movies were chosen, two 
from the 1960s and two from the 2010s. The reasoning behind this was to look at two eras of 
samurai movies and if possible try to see differences between them. The history of the samurai, 
being a man and woman in modern Japan, R.W Connell and famous Japanese authors from different 
time eras acted as tools to try to answer the questions in hand. The tragic hero is still a dominant 
figure in Japanese storytelling and duty and loyalty are his companions. In a Japanese society were 
the role of the man and woman have long been locked in definite roles, counter culture start to 
become a factor in form of for example the “herbivore man”, but the man in the samurai movie, no 
matter from what decade still stand with his feet firmly set in the past.       
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1. Inledning 

 

Då jag är intresserad av film och varit i Japan som utbytesstudent, ville jag hitta ett område där jag 

kunde kombinera och undersöka någon aspekt av detta. Japan är ett land där yngre människor, både 

män och kvinnor har stor press på sig att lyckas. Ett exempel är högskoleprovet, 12 år av skolgång 

leder fram till några timmar i en skolsal där deras framtid avgörs. Förberedelserna är hårda och 

termen juken jigoku (examinations helvetet) beskriver situationen.1   

Jag är intresserad av att se vilka ideal som råder för mannen och hur det framkommer i deras 

inhemska filmproduktion. I Japan talas det nu om ett fenomen som kallas ”herbivore men”, det är 

män som inte vill gifta sig eller skaffa en flickvän, utan är mer intresserade av sig själva och sitt 

utseende.2 Vissa politiker i Japan har lagt skulden på dem för det dåliga barnafödandet i landet.3 

Detta fick mig att vilja undersöka hur manglighet porträtteras i Japansk historisk film.  Då jag från 

början inte var speciellt insatt i varken maskulinitet i Japan eller hade sett en uppsjö av japansk 

historisk film och i kombination med att jag hade en tanke om att det i Japan kunde existera 

annorlunda ideal för män än i väst, tyckte jag att detta skulle vara intressanta ämnen att fördjupa mig 

i.   

1.1 Disposition 

Här kommer jag förklara uppsatsens upplägg och en kort genomgång av de olika kapitlen. I nästa 

stycke återfinns uppsatsens syfte, de problemformuleringar jag valt, samt viken metod jag kommer 

utgå från för att göra min studie. Efter det följer en genomgång av det källmaterial jag valt att 

använda mig av samt avgränsningarna av studien för att göra den mer hanterbar. I nästa kapitel 

kommer en genomgång av den tidigare forskningen, med tidigare forskning i ämnet. Därpå följer ett 

kapitel om bakgrund jag anser viktig för att kunna förstå diskussionerna av filmerna jag ämnar göra 

samt för att få en kontext till källmaterialet. I bakgrundskapitlet följer en genomgång av samurajen 

och hans historia, samt hur män och kvinnor ses på i det moderna Japan och de ideal de förväntas 

uppnå. Därefter följer teoridelen där jag beskriver R.W. Connells teori om hegemonisk manlighet, 

samt en text som binder samman japanska författare från olika epokers syn på den japanska mannen 

och hur hans manlighet alltid tycks vara hotad.  

                                                           
1
 Thomas P. Rohlen, Japan’s High Schools, 1983, sid 77  

2
 Brigitte Steger & Angelika Koch (editors), Manga Girl Seeks Herbivore Boy – Studying Japanese Gender at 

Cambridge, 2013, sid 134  
3
 Steger & Koch, 2013, sid 135 
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Resultatdelen som är den avslutande delen av uppsatsen kommer bestå av en beskrivning av 

handlingen för respektive film, därefter följer en analys av karaktärerna i filmen och deras 

handlande. Den sista delen av uppsatsen kommer att vara en diskussion där jag skall försöka 

återknyta till de teorier jag lagt fram i det tidigare kapitlet samt besvara min frågeställning.      

  

 

1.2  Syfte och problemformulering 

Syftet med min uppsats är att genom fyra stycken japanska filmer undersöka hur man porträtterar 

män och vilka ideal som framhålls. Av de fyra filmerna kommer två att vara från 1960-talet och de 

andra två från 2010-talet. Jag har valt att använda mig av vad som enkelt skulle kunna kallas 

”samurajfilm”, då detta är det absolut vanligaste temat för historisk film i Japan. Filmerna utspelar sig 

ofta under sengokuperiodens början år 1467, då landet var låst i mer än 100 år av krig mellan lokala 

krigsherrar som kämpade om fullständig makt över hela Japan, till 1868 då Tokugawashogunatet föll 

och Japan gick in i en moderniseringsperiod och öppnade sig för handel med omvärlden. Min 

problemformulering i stort är Vilka ideal är det som förmedlas genom de här fyra historiska filmerna 

och vad, utifrån begreppet hegemonisk maskulinitet, vill de föra vidare? Begreppet hegemonisk 

manlighet kommer beskrivas i teoridelen. 

Frågorna jag vill besvara i min uppsats är: 

 Hur porträtteras männen och kvinnorna? 

 Vilka ideal och normer gäller och förmedlas? 

 Hur kan man koppla ihop de normer och ideal som framställs i de historiska filmerna med 

moderna Japan? 

 Hur skiljer sig karaktärsporträtten från de gamla filmerna till de nya? 
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1.3 Metod 

Jag kommer använda mig av en kvalitativ metod. Med den kvalitativa metoden väljs ett antal källor 

ut för att sedan tolkas. Källorna tolkas sedan genom att försöka komma fram till om någonting fanns, 

vad något var och betydde.4 Filmerna kommer att tolkas med hjälp av texttolkning. Ett annat möjligt 

tillvägagångssätt hade varit att till exempel använda sig av bildanalys. Bildanalys kan användas för att 

tolka form, eller se verket i förhållande till vad det representerar, vad konstnären själv uttrycker 

genom verket och vilka intryck verket väcker hos åskådaren.5 Jag kommer dock välja textanalysen för 

att tolka filmerna, då texttolkningen passar bättre för uppsatsen i detta fall. Den som producerar en 

text, i detta fall filmen gör det i ett speciellt sammanhang, inramning och utifrån ett visst perspektiv 

och den som läser en text tolkar den från sina egna referensramar. Genom att tolka och analysera 

texter lär vi oss mer oss själva och hur samhäller fungerar och ser ut.6  

Fokus ligger på att i första hand undersöka män, för att det kan ge en lite mer annorlunda uppsats, 

men för att undersöka männen behöver också kvinnor undersökas och omvänt, eftersom relationen 

mellan dem är viktig för att förstå manliga ideal. 

Jag har valt att använda fyra stycken filmer för att försöka få lite större bredd, då jag vill titta på om 

idealen skiljer sig från de filmerna jag valt. Två av filmerna är ifrån 2010-talet och de andra två är från 

1960-talet. Jag kommer undersöka hur männen porträtteras, inte bara samurajer utan även andra 

samhällsklasser i den mån de visas i filmerna. Jag kommer att inrikta mig på de centrala karaktärerna 

i handlingen, då det vore för mycket att beskriva varje manlig och kvinnlig karaktär i filmerna.  Jag 

kommer undersöka vilken hegemonisk mansroll som framförhålls och hur kvinnorna porträtteras, 

men min vikt kommer att ligga på att studera männen. Mina frågor kommer att vara vägledande för 

uppsatsen.  

 För att få en idé om hur en samuraj kan ha resonerat och vilka ideal denne skulle leva för har jag valt 

att använda mig av Hagakure, som är en samling reflektioner och anekdoter av samurajen 

Tsunemoto Yamamoto. Yamamoto levde mellan 1659 och 1719 och var en trotjänare åt 

Nabeshimaklanen. Annan litteratur kommer också användas för att försöka förstå bushido, den 

hederskodex en samuraj skulle använda som mall för hur han levde sitt liv.  Jag kommer även att titta 

på hur idealbilden av mannen och kvinnan ser ut i det moderna Japan och hur han och hon förväntas 

uppföra och bete sig i samhället. Går det att se ideal som följt med från de historiska samurajerna till 

den moderna japanska mannen, samt väljer man att visa upp samurajen i filmkonsten för att ge en 

                                                           
4
 Knut Kjeldstadli, Det förflutna är inte vad det en gång var, 1998, sid 176 

5
 Kjeldstadli, 1998, sid 191-192 

6
 Mats Ekström, Larsåke Larsson (red.), Metoder i Kommunikationsvetenskap, 2010, sid 153  
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bild av hur den moderna japanska mannen skall uppföra sig. Då det Japanska samhället skiljer sig i 

många avseenden från mitt egna och att det inte skrivits så mycket om manlighet i Japansk film, utan 

de flesta inriktar sig mot Hollywood, gör att uppsatsen får en lite annan vinkling. Då jag inte är från 

Japan, finns det så klart en svårighet att förstå hur det är att växa upp där, men med hjälp av 

litteratur hoppas jag kunna återge vad som förväntas av både män och kvinnor i det moderna Japan. 

 

Japan är ett land som gått från total isolering till att den amerikanska sjökaptenen Matthew Perry 

med sina ”svarta skepp”1854 tvingade Japan öppna sig för handel. Landet industrialiserades snabbt 

och med sin nya krigsmakt startades ett krig mot Ryssland mellan 1904 och 1905 och blev det första 

asiatiska land som lyckades besegra ett västerländskt i ett modernt krig. Från att ha fört ett brutalt 

anfallskrig under andra världskriget, till att bli det första land som atombombats och sedan genomgå 

en ockupation med allt vad det innebar, gör Japan till ett intressant land att undersöka när det 

kommer till hur idealen ser ut för män, då de olika generationernas uppväxt var så annorlunda. Japan 

började sin modernisering för att stå emot västvärldens koloniseringar under 1800-talet och blev 

istället själv en del av kolonisatörerna mot bland annat Korea.7  

Efter andra världskriget förändras Japan återigen och går in i vad som kan kallas en ny modernisering. 

Där Japans ekonomiska utveckling utvecklades i en häpnadsveckande fart.8 

Jag har valt att titta närmare på den japanska filmproduktionen, när det kommer till historisk film, då 

jag misstänker att majoriteten av dem handlar om samurajer. Därför tyckte jag att det skulle vara 

intressant att se hur de väljer att porträttera dessa historiska karaktärer på.  

 

 

1.4 Källmaterial och avgränsningar 

Av de filmerna jag har valt, utspelar sig tre stycken under Edoperioden och den sista under 

odefinierat årtal. Den historiska filmen i Japan kallas Jidaigeki - perioddrama, till skillnad från 

gendaigeki som är genren för samtida filmer. De populäraste tidsperioderna för film är Sengoku- och 

Edoperioden. Edoperioden behandlar Japans modernisering från feodalsamhälle till industriland, 

detta var den sista tiden för samurajerna, och är därför en intressant tid att lägga en films handling i.  

                                                           
7
 Ingemar Ottosson & Thomas Ekholm, Japans Historia,2007, sid 234 

8
 William M. Tsutsui (edited by), A Companion to Japanese History, 2007, sid 299 
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De fyra filmer som kommer undersökas är Seppuku – Harakiri (1962) av Masaki Kobayashi, Three 

Outlaw Samurai (1964) av Hideo Gosha och två nyare filmer Juusannin no shikaku – 13 Assassins 

(2010) av Takashi Miike och Rurouni Kenshin (2012) av Keishi Otomo.  

För min undersökning är inte tidsepoken då filmen utspelar sig speciellt viktig, då jag vill undersöka 

hur män porträtteras på film och inte vilken tid den utspelas i, då är det mer intressant när filmen 

spelades in. Jag valde att använda mig av två stycken filmer som är producerade under 1960-talet 

och två under 2010-talet. Jag valde att ha två nyproducerade filmer då det var intressant att 

undersöka på vilket sätt män porträtteras på nu i japansk historisk film. De två filmerna som är 

inspelade i mitten på 60-talet valde jag då jag inte ville ha filmer som producerades under krigstiden 

utan istället i den tidiga efterkrigstiden då Japan återigen höll på att gå in i en ny fas. 60-talet valdes 

för att det var början på Japans ekonomiska guldålder. Tidsperioden skulle därför vara intressant att 

titta på för att se vad som förmedlas i dessa samurajfilmer, då filmerna under kriget hade handlat 

mycket om mäns lojalitet mot sina ledare och offervilja att dö för sitt land, ville jag se om något 

förändrats. Alla filmer jag valt att använda mig av är skapade i Japan. 

Den första av de två 1960-talsfilmerna, Harakiri är regisserad av Masaki Kobayashi. Kobayashi som 

såg sig som pacifist blev värvad till den japanskarmén under andra världskriget och spenderade slutet 

av kriget som krigsfånge. Efter sin frisläppning återvände Kobayashi till filmen och blev lärling. 

Harakiri är i mångt och mycket Kobayashis antisamurajfilm, den belönades med jurypriset i Cannes 

1963. Three outlaw samurai var Hideo Goshas debutfilm av en tv-serie som han själv var producent 

för. Filmen gick bra ekonomiskt i Japan, vilket gjorde att Gosha kunde skapa sig en karriär som 

filmregissör. Både Harakiri och Three Outlaw Samurai är en del av en efterkrigsrörelse inom den 

japanska filmen där filmskaparna kritiserade olika aspekter av samhället, som inte hade varit möjligt 

under krigstidens styre.  

Takashi Miikes 13 Assassins är en nyversion av en äldre film med samma titel från 1963. Filmen var 

nominerad för bästa film i japans inhemska filmgala och kunde ses på Cannes och Venedigs 

filmfestivaler och den öppnade till bra kritik både inne och utanför Japan. Miike är mest känd för sina 

väldigt våldsamma och chockerande filmer. Rurouni Kenshin är även den byggd på en förlaga, i detta 

fall en framgångsrik mangaserie (japansk serietidning) med samma namn. Filmen släpptes runt hela 

världen och var ena av de stora kassasuccéerna i Japan 2012. Regissören Keishi Otomo är inget 

speciellt känt namn och har mest jobbat med tv-serier.  
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2. Tidigare forskning 

För de att förstå samurajen bättre har jag valt att använda mig av Hagakure av Yamamoto 

Tsunetomo. Yamamoto var en samuraj som levde från 1659 till 1719 och hans texter och anekdoter 

ger en unik inblick i hur en samuraj såg på sig själv, sin omgivning och vad han ansåg det betydde att 

vara samuraj.9 För mer generell information av vad som karaktäriserade en samuraj använde jag mig 

av Monica Braw och Juhani Lompolos bok Samurajerna. Båda författarna kan japanska och har jobbat 

i Japan som utrikeskorrespondenter och båda har även skrivit andra verk om Japan och dess historia. 

Samurajerna behandlar de ideal som rådde för samurajen genom att blanda ren fakta tillsammans 

med berättelser som skildrar samurajer. Boken är ingen avhandling, men ger mycket bra och nyttig 

information för att bättre kunna analysera filmerna.10  

I boken Recreating Japanese men, finns flera intressanta kapitel som behandlar Japan och 

maskulinitet, den jag använt mig av behandlar tre stycken författare i olika skeenden av 1900-talet 

som alla är oroliga över den japanska mannen och hur framtiden kommer att bli för Japan då 

männen visar upp mer feminina drag än manliga. De har olika teorier om varför, men brist på krig ses 

som en av de stora orsakerna att män inte är män längre.11  

Isolde Standish har skrivit två böcker om kön och maskulinitet i japansk film. I A new history of 

Japanese cinema – a century of narrative film och Myth and masculinity in Japanese cinema går hon 

igenom manlighet I japansk film, både I film som handlar om historien och den kontemporära med 

hjälp av att fundera i relation till mytbildning. The ”tragic hero” beskrivs i krigsfilm och hur historisk 

film speglar tiden den spelas in i och inte tiden den utspelas i. Med hjälp av bland annat det 

symboliska våldet och psykoanalytiska perspektiv förklaras manlighet i olika filmer.  

Jidaigeki är en japansk term som syftar på historiska filmer, dessa var under den amerikanska 

ockupationen förbjudna, men togs åter fram när Japanerna åter fick kontroll över sitt land. Under 

1960-talet förändrades denna genre något och fick en mörkare ton med antihjältar, plågade 

protagonister och samhällskritik. Samurajen som karaktär, plågad hjälte eller ej, var väldigt populär 

och kom att representera social rättvisa.12 Genom att använda sig av kända karaktärer som återkom i 

tv-serier eller i filmer om och om igen skapades mytiska hjältar likt gamla gudasagor.13 Dessa 

                                                           
9
 Tsunetomo Yamamoto (översatt William Scott Wilson), Hagakure, 1979 

10
 Monica Braw & Juhani Lompolo, Samurajerna, 2006 

11
 Sabine Frühstück & Anne Walthall Red., Recreating Japanese Men, 2011 

12
 Isolde Standish, A New History of Japanese Cinema – A Century of Narrative Film, 2006, sid 273 

13
 Standish, 2006, sid 274 
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hjältekaraktärer ger japaner en ”livsstilsmodell” för att hantera tider av snabba sociala och 

ekonomiska förändringar.   

Jidaigeki films have offered a lifestyle model for many years. From the first jidaigeki films in wich 

the hero is a samurai seeking truth, to even the matatabimono (wanderers), and choonin 

(townspeople) heroes, jidaigeki films have offered distinctive and splendid models for life. In 

these films is conveyed the sense that people should live in this way. Even in the case of women 

[…], offer a distinctive image of womanhood. 
14

    

Den tragiske hjälten är en viktig karaktär I japansk film såväl de historiska som de samtida. Standish 

tar upp krigsfilmer och gangsterfilmer, men temat går igen även i samurajfilmerna. Ett exempel på 

detta kan vara att hjälten tvingas offra sig för att den nya tiden skall kunna födas, då samurajen 

tillhör den gamla.15 Den tragiske hjälten i Japansk populärkultur har genom ett fixerat narrative som 

alla kan känna igen och genom repetition nått mytiska proportioner. Både genom att hantera kriget 

och förklara andra världskriget och där enskilda koncept av maskulinitet har blivit verklighet.16    

I det traditionella japanska samhället talar man om soto och uchi. Soto refererar till den yttre världen, 

männens och den maskulina domänen, medan uchi refererar till det inre, den privata världen, 

symboliserat av hemmet.  

 

 

3. Bakgrund 

3.1.1 Samurajen och Japan 

Då filmerna som används till största del porträtterar samurajer kan det vara givande att beskriva 

varifrån de kom, deras ideal och försöka penetrera deras tankevärd i den mån det går.   Vem var 

samurajen och var kom ifrån? För att börja med ordet samuraj så betyder det ungefär ”den som 

tjänar” och härstammar från verben ”saburau” eller ”samurau”, som betyder att tjäna och det skrivs 

med kanjitecknet: 侍.17 Kanji är namnet på ett av de tre skriftspråk som används i Japan och kommer 

ursprungligen från Kina. 

Under Heian-perioden (794 - 1185), närmare bestämt på 930-talet fanns där ett område kallat 

kantoslätten, som ligger ungefär där Tokyo ligger idag och dit kan man skönja de första spåren av 

samurajer. Detta område är idag Japans center, men på 900-talet var huvudstaden Kyoto långt borta. 

På kantoslätten fanns det vilda krigare vars liv till stora delar gick ut på att strida eller vara beredda 

                                                           
14

 Standish, 2006, sid 275 (citat från Tsutsui, 2000,sid 159-159) 
15

 Isolde Standish, Myth and Masculinity In The Japanese Cinema, 2000, sid 193-194 
16

 Standish, 2000, sid 200-201 
17

 Stephen Turnbull, The Samurai – A Military History, 1977, sid 17 
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på att strida. De första samurajerna hörde till de här krigarna som skyddade byar och områden åt en 

härskare, som de ofta hade familjeband till. När härskaren kallade till strid skulle de lämna sina 

sysslor och dra ut i krig, efter kriget åkte de hem och återgick till sitt vardagsliv, de var alltså inte 

ännu krigare på heltid. Under Heianperioden var hovet en exklusiv och sluten plats, att vistas utanför 

den var otänkbart, hamna på landsbygden var lika med att ge upp alla sina ambitioner. För att slippa 

flytta ut till landet anställde ämbetsmän personer som administrerade sina områden åt dem och det 

var här samurajerna började införskaffa sig makt. Där ute på landet skapade samurajerna sin egen 

maktbas, med krigare som de ledde i strid och så småningom ägde de provinser och hovets 

förläningar. Deras poster blev efter en tid fasta och kunde därför ärvas till deras barn. Man ärvde inte 

bara marken utan även bönderna, som var i det närmsta livegna under denna tid.18 

Muromachi som också går under namnet Ashikaga eran (1338 - 1573) är en krigisk period i Japans 

historia där Shogunatet inte kan hålla ihop landet, vilket fick som effekt att mäktiga samurajsläkter 

tog över sina egna områden. Bönder och likaså samurajer som brukade jorden reste sig i uppror, då 

samurajernas förtryck var så hårt att uppror blev vardagsmat. Landet led av svält och sjukdomar, 

under denna tid fanns det omkring 300 krigsherrar som med egna arméer slogs runt om Japan. 

Många klaner förintades och dess samurajer lämnades utan arbetsgivare och blev legosoldater, de 

krigsherrar som var lyckosamma befäste sin makt och kallades för daimyo.19 1500-talet var också 

första gången västerlänningar kom till Japan, och med sig hade de skjutvapen och läran om hur de 

tillverkas, vilket skulle få stor påverkan för Japan längre fram.  De som stod när röken skingrats något 

var Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi och Tokugawa Ieyasu. Nobunaga tog makten under en kort 

tid med hjälp av västerländska skjutvapen, men blev förrådd och Hideyoshi, Nobunagas 

vapendragare tog makten, som han höll fram till sin död 1598. Under denna tid delades landet in i 

stånd, där samurajen hamnade direkt under kejsaren.  Hideyoshi utnämde sin unga son till sin 

efterföljare, vilket delade landet i två delar och ett stort krig utbröt som Tokugawa Ieyasu gick 

segrande ur. Ieyasu slog sig under det tidiga 1600-talet ner i en liten fiskeby vid namn Edo, där den 

nya huvudstaden anlades, Edo heter idag Tokyo. Edo eller Tokugawa-perioden varade från 1603 – 

1868. Under denna tid slöt sig Japan ytterligare för omvärlden.20 
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 Braw & Lompolo,  2006, sid 39 - 41  
19

 Braw & Lompolo, 2006, sid 42-44 
20

 Braw & Lompolo, 2006, sid 47-50 och 55 
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3.1.2  Vad som särkskiljde en samuraj 

Bushido består av de två orden, bushi (krigare) och do (väg) och betyder krigarens väg. Bushido är ett 

samlingsnamn på reglerna för hur en samuraj skulle föra sig, vilka växte fram under flera sekler, men 

det var först under 1600- och 1700-talet de formulerades och blev kända som bushido. I bushido 

ingick moraliska samt praktiska regler för en samurajs liv. De moraliska rättesnörena var chi, jun och 

yu, vishet, godhet och barmhärtighet.21 Den andra delen av bushido hade att göra med vapenkonst.22 

Ett exempel på bushido finns i Torii Mototadas avskedsbrev till sin son år 1600, innan slottet han 

försvarade föll till fienden.  

…I am resolved to make a stand within the castle and to die a quick death. It would not take 

much trouble to break through a part of their numbers and escape […] But that is not the true 

meaning of being a warrior, and it would be difficult to account to loyalty. Rather, I will stand of 

the forces of the entire country here, and, without even one-hundredth of the men necessary to 

do so, will throw up a defense and die a resplendent death. By doing so I will show that to 

abandon a castle that should be defended, or to value one´s life so much as to avoid danger and 

to show the enemy one´s weakness is not within the family traditions of my Ieyasu. […] It goes 

without saying that to sacrifice one´s life for the sake of his master is an unchanging principle.
23

      

Yamamoto Tsunetomo (1658-1719) var samuraj och trotjänare åt Nabeshimaklanen, som år 1700 

blev munk då tsuifuku, att som trotjänare begå självmord efter sin herres död blev olagligt. Boken 

Hagakure dikterades till en yngre samuraj under sju års tid och innehåller en samling tankar och 

anekdoter. Att döden är ett viktigt inslag i samurajens liv görs klart av Yamamoto,  

The way of the samurai is found in death. [… ]If by setting one’s heart right every morning and 

evening, one is able to live as though his body was already dead, he gains freedom in the way.
24

  

 Att döden var en stor del av samurajens liv syns inte minst ritualen Harakiri eller seppuku, vilket är 

beteckningen på en samurajs rituella självmord och betyder skärandet av mage. Det var ett ytterst 

smärtsamt sätt att begå självmord på, där samurajen släppte ut sin själ genom att skära upp sin mage 

med en kniv. Enligt japansk tro fanns själen i mitten av människan och genom att skära upp magen så 

visade samurajen upp sin innerlighet och renhet för världen. Ritualen modifierades något efterhand 

där en kaishakunin, som kunde vara den snart döde samurajens vän, hade som uppgift att skilja 

                                                           
21

 Braw & Lompolo, 2006, sid 65 
22

 Stephen Turnbull, The Samurai Sourcebook,1998, sid 298 
23

 William Scott Wilson, Ideals of the Samurai: Writing of Japanese Warriors, 1982, sid 121-122 
24

 Yamamoto, 1979, sid 23-24 
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samurajens huvud från kroppen när kniven fördes in, för att minska lidandet.25 Den korrekta klädseln 

var att klä sig helt i vitt, då vitt är dödens färg i Japan.    

Beslutet att avsluta sitt liv kunde också ske spontant på slagfältet, antingen genom att kasta sig in i 

fiendes linjer mot en säker död, eller begå harakiri. En anledning kunde vara ett personligt 

misslyckande i form av till exempel att en general förlorat ett slag, om detta berättas att under slaget 

vid kawanakajima 1561 fattade Kansuke, som trodde att hans plan hade misslyckats, sitt spjut och 

sprang rakt in i fiendens styrkor, Kansuke följdes av sin farbror i döden. Vad de två aldrig fick veta var 

att slaget senare vände till seger efter att förstärkningar anlänt. Självmord kunde också krävas av en 

underställd till en lord, som ett hedersvärt alternativ till avrättning för ett brott eller ett totalt 

misslyckande av att utföra sitt jobb. Ett annat användningsområde som Hideyoshi bland annat 

använde sig av ett antal gånger var att under en belägring av ett slott kräva att daimyon begick 

harakiri och gav över sitt slott, för att då förhindra ytterligare blodsutgjutelse. Harakiri kunde även 

begås som en protest, då kallat kanshi.26      

Rent utseendemässigt fanns det detaljer som gjorde en samuraj till samuraj, det första var hans två 

svärd. Bara en samuraj fick bära svärd, alltså var svärdet den yttersta symbolen för hans status. 

Svärdet är samurajens själ, att glömma det någonstans var oförlåtligt menade Tokugawashogunatets 

grundare Ieyasu. Ett samurajsvärd var fint utsmyckat och själva skapandet var en svår process. Där 

smederna vigde sitt liv åt att smida stålet. Samurajen bar två svärd, det långa katakana och det korta 

wakizashi. Svärden gick i arv från generation till generation och svärdets kvalitet kunde ibland prövas 

på dödsdömda fångar.       

Samurajens frisyr kallas chonmage. Vid vuxen ålder fick samurajen bära den traditionella frisyren, då 

rakades hjässan från panna och bakåt, men håret i nacken rakades inte och användes för att göra en 

lång hästsvans. Håret smörjdes sedan in med fett, för hållbarhet och hästsvansen kunde sedan läggas 

på olika vis på den rakade hjässan där den fästes med klister. Att få sin chonmage avskuren sågs som 

en väldig skymf, då utan den var man ingen samuraj.27      
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 Turnbull, 1998, sid 307-308 
26

 Turnbull, 1998, sid 303-305  
27

 Braw & Lompolo, 2006, sid 18 
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3.2 Det moderna Japan 

3.2.1 Att vara man i Japan 

 Det skall nämnas att texten nedan är en idealbild av mannen och många män i Japan vill inte eller 

klarar inte att leva upp till denna idealbild. Den dominerande familjeformen i Japan under 

efterkrigstiden är uppbyggd på två specifika genusroller saraiiman (lönearbetare, från engelskans 

salaryman) och sengyoo shufu (hemmafru). Mannen tar på sig rollen som familjeförsörjare och 

kvinnan sköter i första hand hushåll och barn.28 En saraiiman jobbar generellt på ett stort eller 

medelstort företag, vikt läggs vid lojalitet till arbetsgivare och att vara arbetsplatsen hängiven, 

organisationstillhörighet är viktigt. Japan är ett mansdominerat samhälle där män är överlägsna i 

antal när det kommer till poster med maktbefogenhet såsom politik och företagsledare. Män tjänar 

mer och har större möjlighet för befordran och utanför hemmet tar de ofta de större besluten.29  

Myndighetsåldern i Japan är 20 år, men den stora milstolpen är inte att bli myndig utan att få en 

heltidsanställning, först då blir medborgaren en viktig del av samhället, en så kallad ”samhällsperson” 

(shakaijin). I denna term inkluderas att medborgaren blir en ansvarstagande och moralisk vuxen 

person, eller man. Som man förväntas mannen att leva upp till förväntningarna som anställd, samt 

göra rätt prioriteringar när mannen ställs mot motstridiga förväntningar. För att hantera detta krävs 

att han vet var han ingår i flera olika sociala sammanhang, detta måste vägas in i beslutet. 

Arbetsplatsen, familj och släkt är exempel på kanaler där sociala krav och förväntningar ställs på den 

enskilde och detta skall balanserat mot de egna önskemålen. Hur väl mannen kan balansera allt detta 

avgör mannens mognad.30  

Under efterkrigstiden skulle den ”moderne samurajen”, tjäna sitt land och sitt företag. Mannen 

förväntades offra familjeliv och egna intressen för att vara helt fokuserad på att tjäna sin herre, som i 

modern tid hade bytts ut till företagets chef. Dessa tankeströmningar baserades på ideal från kooha 

(hard school) män, som drog kopplingar till historiens samurajer, där man skulle visa upp uthållighet, 

ärlighet och fullständigt engagemang till sina förpliktelser. Alltså en man som kämpar sig igenom 

svåra tider utan att klaga. 31 Dessa män av den äldre skolan klagar gärna på män från den 

postmoderna perioden, som de anser vara en mesig generation. I en tidningsartikel från 1987 skriver 

                                                           
28

 Linus Hagström & Pia Moberg Red., Japan Nu – Strömningar och Perspektiv, 2012, sid 54 
29

Kenneth G. Henshell, Dimensions of the Japanese Society – Gender, Margins and Mainstream, 1999, sid 1 
30

 Hagström & Moberg, 2012, sid 55 
31

 Henshell, 1999, sid 2-3  
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Keigo Okonogi att ”Japan has a samurai-wimp genration gap ”.32 I samma artikel kan man läsa att 

män utbildade före andra världskriget är rädda att deras manlighet kommer förgöras om de är 

emotionellt intima med kvinnor, medan efterkrigsgenerationen är hjälplöst beroende av kvinnor. 

Artikeln handlar om Steven Naifehs bok, ”Why can’t men open up?” som Keigo Okonogi översatt till 

Japanska. Boken driver bland annat tesen att män har svårt att öppna upp. Likt Odysseus som seglar 

hem från det trojanska kriget, tvingas surra sig vid masten och fylla öronen med bivax för att 

undkomma sirenernas förföriska kall så får män ångest av förföriska kvinnors charm eller att 

kvävande moderliga kärlek skall reducera dem till barn och ta deras manlighet ifrån dem. Japanska 

par spenderar inte tilläckligt med tid tillsammans, mannen gillar sällskapet av andra män, men har 

lite att säga till sin fru.  Den bakomliggande faktorn bakom detta är att japanska män försöker hålla 

fast vid sin manlighet, någonstans djupt nere lever tanken på manlig dominans och tanken på att bli 

emotionellt beroende på sin fru skulle vara ett tecken på svaghet och göra honom sårbar. Detta 

beskyddande av manlighet gör det svårare att ha en närmare relation med sin fru. Män som föredrar 

den stoiska samurajen är på väg mot en katastrof, då få kvinnor gillar rollen som prinsessa i nöd som 

inte klarar sig utan en beskyddande man, menar Keigo. Japanska män lever i skräck för att bli 

emotionellt kastrerad och en rädsla att om de delar med sig av sina känslor med en kvinna kommer 

blir förgjorda likt Odysseus män av sirenerna.  

De män som tillhör efterkrigsgenerationen i Japan är det motsatta och är för beroende av kvinnor. 

Om de blir avvisade av en kvinna så förödmjukar de sig genom att helt utlämna sig åt kvinnan. Dessa 

män blir en börda för kvinnan som vill leva sitt eget liv. Keigos avslutande mening lyder ”perhaps the 

21st century will see the samurai loosen up and the wimp grow up.”33               

I och med att den Japanska ekonomiska bubblan sprack under tidigt 1990-talet, blev resultatet bland 

annat lönesänkningar och uppsägningar. En av efterföljderna av detta blev att tanken på total 

lojalitet till ett företag och belöningen för det fick sig en törn tillskillnad från de som jobbat i Japan 

under 60-talet då lojalitet till ett företag var normen. Den moderne 2000-tals mannen i Japan kan 

fortfarande beskrivas som hårt arbetande, nationalistisk och trogen sitt företag, men inte lika slaviskt 

som innan, då han nu istället i större grad lägger tid åt sidan för familj och egna intressen, alltså en 

man som kan balansera familjeliv och egna intressen.34  

Under 1990-talet ökade de sociala klyftorna mot vad som varit och ett mer socialt och skiktat 

samhälle gör sig påmint. Under det senaste decenniet har föreställningen av en gemensam strävan 

mot välstånd bytts ut mot att utvecklingen tycks gå åt olika håll för olika sociala grupper. Färre gifter 

                                                           
32

 http://digitalcollections.mypubliclibrary.com/digital/11/3685/1/4.pdf 
33

 http://digitalcollections.mypubliclibrary.com/digital/11/3685/1/4.pdf 
34

 Henshell, 1999, sid 5 
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sig i dagens Japan än förut och medelåldern för giftermål ökar. Kvinnor vill ha chans att behålla en 

relation till arbetslivet och män vill kunna få vara fäder och få ha tid till egna intressen och inte bara 

leva för att arbeta.35   

 

3.2.2 Att vara kvinna i Japan 

Kvinnans fokus bör enligt den normativa modellen ännu i Japan vara fokuserad på hushållet. I Japan 

används begreppet sengyoo shufu för hemmafru, namnet antyder att det är en profession som 

kräver övning och som samhället i viss mening respekterar som ett yrke. Pengarna kommer till 

hushållet från mannen, medan kvinnan driver hushållet, relationerna till grannskapet, och hur det går 

för barnet i skolan. Kvinnans mognad precis som mannens mäts i hur väl hon axlar sitt sociala ansvar 

och hanterar förväntningar, ryoosai kenbo – god hustru och vis moder kan ses som motsvarigheten 

till mannens hängivenhet för sin arbetsplats. I sysslorna i hemmet ingår att sköta barnen när de är 

små, hitta bra skolor, hjälpa dem genom skolan, och skötsel av sina egna föräldrar eller svärföräldrar 

är inte heller ovanlig. Skolan kräver också att mamman lägger tid att planera olika skolaktiviteter och 

dialog i lärar- och föräldrarforum. Grannskapet är viktigt i Japan och man samarbetar inom 

grannskapsorganisationer för att skapa trivsel i området man bor i.36  

Även om insyn från skola, grannar och släktingar sätter press på kvinnan, kan det generellt var lättare 

för kvinnor att umgås med vänner då aktiviteter kan planeras med andra hemmafruar. Att delta i 

arbetslivet är också viktigt, att ha erfarenhet av arbetslivet ses som en viktig del av ens mognad. Efter 

en avslutad universitetsutbildning går kvinnan ut i arbetslivet med något andra förväntningar ställda 

på henne än mannen. Syftet skall inte vara att hitta en arbetsgivare som kan ge en yrkeskarriär utan 

snarare är tanken att en kvinna skall arbeta under en begränsad tid tills hon får barn. När barnen växt 

upp behöver kvinnan gå tillbaka till arbetet för att klara av kostnader som barnens utbildning. De 

jobb som går att få är ofta lågavlönade, då kvinnan varit borta en längre tid från arbetsmarknaden 

och de erbjuds generellt sätt inga fasta tjänster. 2008 jobbar 76 % i åldrarna 25-29, för att sedan 

sjunka till 65 % för åldrarna 30-39 och sedan öka igen till 75 % för dem mellan 45-49 år.37         
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 Hagström & Moberg, Red., 2012 sid 58-59 
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4. Teori 

4.1 Nationen och manlighet 

Den historiska filmen porträtterar ofta en bild av samtiden, i form av hur filmskaparna väljer att 

porträttera historien och vilka delar av historien som lyfts fram i ljuset och vad som lämnas i 

skuggorna, men de historiska filmerna måste också innehålla karaktärer. Precis som att tidsepoken 

och handlingen i en film som utspelar sig i det förflutna kan säga något om hur vi väljer att se på vår 

historia så förmedlar också karaktärernas sätt att uppföra sig, ideal som talar till publiken i 

biosalongen.  

Den Japanske krigaren: samurajen, har ett grepp om den japanska fantasin och påverkar fortfarande 

Japan på olika sätt och ett av dem har med kön att göra. Vid 2000-talets början talades det mycket i 

Japan om bushido, den japanska själen och det användbara med samurajens värderingar. Skälet till 

detta intresse var att Nitobe Inazos bok Bushido: the soul of Japan, släpptes i nyöversättning i Japan 

då boken firade sitt 100 års jubileum. 38  

Michael M. Mason skriver om författare som berör ämnet bushido som på olika sätt, men med 

specifik koppling till kön, format bilder av både den japanska nationen och ideal för den manliga 

kroppen (moderna ”samurajer”/ japanska invånare) och hur de svarar på deras förändrade historiska, 

politiska och sociala miljöer.  Den första författaren Nitobe Inazos (1868-1912) verk Bushido: the soul 

of Japan. Nitobe Inazos var en viktig figur under japans moderniseringsperiod i form av författare, 

politiker och diplomat. 39 Under Nitobes liv var Japan på väg upp bland världens industrialiserade 

länder och genomgick en svår modernisering, men utåt som land kunde Japan skryta om militära 

segrar i första kinesisk-japanska kriget (1894-95) och rysk-japanska kriget (1904-1905). Nitobe drar 

en rak linje mellan de ekonomiska och militära segrarna till den Japanska inhemska traditionen, ”the 

way of the samurai”. Nitobe tillskriver samurajen grundandet och blomstrandet av den Japanska 

nationella själen och menar att alla samurajens värderingar ärvs ner från generation till generation 

till alla Japaner.40 

 What Japan was she owed to the samurai. They were not only the flower of the nation, but its 

root as well. All the gracious gifts of heaven flowed through them. Though they kept themselves 

aloof from the populace, they sat a moral standard for them and guided them by their example.
41
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 Frühstück & Walthall Red., 2011, sid 68 
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En av Nitobes definitioner av bushido är manlighet och manlighet definieras och förfinas av hård 

träning och våld, speciellt krig.  

In Japan as in Italy ´the rude manners of the Middle Ages´ made of man a superb animal, ´wholly 

militant and wholly restraint.´ And this is why the sixteenth century displays in the highest degree 

the principal quality of the Japanese race.
42

   

 

Nitobe ansåg att landet kunde hamna I vad han kallade överciviliserat förfall, som han associerade till 

den urbana livsstilen, med käbblande advokater och politiker. Ett nyare exempel på en hotad Japansk 

manlighet är ett citat från en Japansk officer.   

The disaster relief mission to honduras went very well and we got a lot of good press. But there is 

a downside to this kind of success as well. People must not forget that we are not a bunch of 

nurses! We are military!
43

  

                                                                     Lieutenant Colonel Saito Hiroyuki, December 1998 

 

Den andra författaren är Yukio Mishima (1925-1970) som i sin bok Yukio Mishima on Hagakure: The 

Samurai Ethic and Modern Japan, så försöker Mishima hitta ett botemedel mot efterkrigstidens 

försvagade Japan, han ansåg att japanska män höll på att bli för feminina och ansåg även han att det 

var brist på krig som var orsaken. Amerikaniseringen och skolsystemet skapar fredsälskande män, 

vilket för Mishima var ett symptom för hur lågt Japan fallit.44  

Hyodo är en författare under 2000-talet som också skrivit om samma tema som det föregående två. 

Hyodo kallar kejsaren för storasyster, kejsaren symboliserar den japanska nationen och japanska 

mannens feminisering. 45 Bara genom att kanalisera historiens samuraj kan den japanska mannen bli 

man igen.46   Trots att samurajen är en överanvänd kliché, så är det fortfarande en stark och 

populärsymbol för japansk manlighet och nationellidentitet.47    

Det är enligt dessa författare en brist på hegemonisk manlighet/manliga karaktärsdrag, vare sig det 

gäller nationen eller individen, representerar ett beklagligt öde, som i sig är ett bevis på förfall eller 

ett sjukdomssymptom för hela landet.   
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Termen hegemonisk manlighet kommer från Connells bok maskuliniteter. R.W. Connell lägger i sin 

bok fram en del teorier om hur manlighet kan utforskas. Termen hegemoni härstammar från Antonio 

Gramscis analys av klassrelationer, och hänvisar till en kulturell dynamik som gör det möjligt för en 

grupp att hävda och hålla fast vid en ledande position i samhällslivet. Hegemonisk maskulinitet 

innehåller den genuspraktik som för tillfället innehåller det accepterade svaret om patriarkatets 

legitimitet, detta sätt skall garantera mäns dominanta position, eller förmodas göra. Bärarna av 

hegemonisk maskulinitet är inte nödvändigtvis de med mest makt, det kan vara filmskådespelare, 

idrottare eller figurer skapade ur fantasin, som till exempel en filmkaraktär. Troligast är att hegemoni 

skapas vid samband mellan kulturella ideal och institutionell makt, högt upp inom till exempel staten 

och militären finns en kollektiv bild utav kollektiv maskulinitet, som inte ännu är hotat av 

oliktänkande män och feministiska kvinnor. Hegemoni kan förändras och nya grupper kan utmana 

och skapa ny hegemoni, hegemoni är därför en historiskt föränderlig relation. 48 Kortfattat kan man 

summera hegemonisk manlighet med ett kulturellt ideal som förändras beroende på tid och rum. 

Connell beskriver också kategorin underordnade.  Inom det kulturella ramverket finns det 

genusrelationer som bygger på dominans och underordning mellan olika grupper av män. I sin bok 

använder Connell homosexuella i det europeisk-amerikanska samhället som ett exempel på detta. 

Där heterosexuella mäns dominans och homosexuella mäns underordning.49 Connell har själv sagt att 

Japan är ”the most inpenetrable patriarchy among the major powers.”50 

4.2 Hegemonisk Manlighet 

R.W. Connell har i sin bok maskuliniteter lagt fram olika teorier på hur som går att använda vid 

forskning av maskulinitet. Det har att göra med hegemonisk maskulinitet som är den ledande 

maktstrukturen för hur en man skall vara i en kultur. Detta skapas genom ett samband mellan 

kulturella ideal och institutionell makt. Det kan vara militären som utåt visar upp hur en man skall 

vara eller en karaktär från en film. Underkategorier till detta är Underordnade dit Connell tar som 

exempel de homosexuellas underläge mot de heterosexuella, delaktighet är de män som inte själva 

uppfyller de hegemoniska kraven, men kan en då dra nytta av att vara man och en i systemet. Det 

sista är marginalisering där Connell ger som exempel afro-amerikaner i USA.  
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5. Resultat och analys 

 

5.1 Harakiri (1962) 

Regi: Masaki Kobayashi 

Manus: Shinobu Hashimoto 

               Yasuhiko Takiguchi 

 

5.1.1 Handling 

Handlingen tar sin början den 13 Maj, 1630, detta är det första som berättas i filmen, alltså faller den 

in under Edoperioden av Japans historia. En ensam ronin (herrelös samuraj) ses vandra mot en ödslig 

port, vilket är residensen av Ii-klanens lord. Roninen presenterar sig som Hanshiro Tsugumo. 

Hanshiro förklarar sitt ärende, han blev en ronin 1619 då hans efter hans lord försvunnit, efter det 

flyttade han till Edo, vilket är det gamla namnet för Tokyo. I Edo lyckades han knappt tjäna ihop nog 

med pengar för brödfödan och då detta var en tid av fred fanns det inga lokala lorder som var 

intresserade av hans tjänster. Hans drömmar är krossade och har istället anlänt till denna lord för att 

be om att få använda deras gård för att begå harakiri.  Klanens ledare är imponerade över denna 

ronin som istället för att leva fattigt och försöka skrapa ihop mat för dagen istället valt att avsluta sitt 

liv med harakiri.  Då får Hanshiro reda på att innan honom hade en ung ronin besökt klanen i samma 

syfte. 

Filmen hoppar bakåt i tiden och visar nu när denna unga ronin, Motome Chijiiwa anländer till samma 

klan, med samma bakgrund och i samma syfte som Hanshiro. Under ett möte mellan klanens 

överhuvuden, dock utan lorden som är bortrest, får vi reda på att denna typ av ronins som anländer 

till klaners herresäten för att begå harakiri blir fler och fler. Det berättas att en klan blev så rörd av en 

samurajs vilja att begå seppuku att han istället fick anställning, samt att klaner brukar ge allmosor till 

ronins istället för att låta dem begå självmord. En av de äldre männen vill ge Motome en allmosa och 

skicka iväg honom, men en yngre samuraj säger emot och menar att om de ger allmosor till denna 

kommer snart deras portar krylla av samurajer som vill ha pengar, han vill istället göra honom till ett 

avskräckande exempel. Motome blir offer för ett grymt spel där han först leds att tro att även han 

skall få ett arbete, men blir istället medveten när han får se den traditionella vita dräkten för harakiri 
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att de tänker tvinga honom stå för sitt ord. Matome ber om att få uppskov ett par dagar och lovar att 

återkomma för att fullfölja sitt självmord, hans begäran avslås tvärt, då en samurajs ord är heligt, 

Matome förösker fly men rummet är omringat av samurajer. Det kommer fram i och med Motomes 

stundande harakiri, att båda hans svärd är gjorda av bambu. Samurajen Hikokuro Omodaka, samme 

man som övertygad klanens ledare att inte ge Otome några allmosor, samt ledde honom att tro att 

han skulle få ett arbete, blir nu istället Otomes kaishakunin. En kaishakunin var epitet på personen 

som under självmordsakten avsluta lidanden genom att hugga huvudet av den döende samurajen. 

Hikokuro förklarar för Otome att harakiri-akten på senare tid blivit ”slapphänt” och att samurajen 

som tänker begå självmord knappt hinner sträcka sig efter kniven innan hans huvud skiljs från 

kroppen, men denna gång skall riten utföras på gammaldags sätt, genom att sticka en kniv i magen, 

för att sedan skära upp magen först åt sidan och sedan upp. Otome får sedan se kniven han skall 

använda, det är hans egen bambukniv, och Hikokuro tänker inte avsluta hans lidande förrän han är 

nöjd med resultatet. En plågsam scen följer tills Otome äntligen befrias från sitt lidande.  

Hanshiro som nu hört hela denna berättelse bes tänka över sitt beslut, men verkar orubblig, han 

erbjuds också den vita cerimonella dräkten, men avböjer då hans trasiga kläder är passande för en 

fattig samuraj. Hanshiro ber att först få Hikokuro som sin kaishakunin och sedan en två andra 

samurajer, men dessa är inte närvarande, lorden anar oråd och skickar iväg budbärare. Under tiden 

berättar Hanshiro historien om sitt liv för Ii-klanens lord. Hanshiro berättar om sin dotter, sin nära 

vän som begär harakiri och har som sin sista önskan att Hanshiro tar hand om hans son, Otome 

Chijiiwa. Hanshiro försörjer sig under denna tid genom att bygga paraplyer som inte är speciellt 

lönsamt. I senare år ber Hanshiro Otome att ta hans dotter, Miho till fru, de får ett barn, och 

Hanshiro blir gudfar, men familjen lever fortfarande i fattigdom. 

Efter ett tag börjar Miho hosta blod och insjuknar och snart insjuknar även barnet. Då Otome inte 

hade nog med pengar för en läkare beger han sig till Ii-klanen, för att begå harakiri, i hopp om att få 

en allmosa istället, och det är där vi finner honom i början av filmen. Otomes kropp bärs sedan hem 

av tre samurajer från Ii-klanen och Hanshiro får reda på sin styvsons öde, samt bambusvärden som 

han sålt för att få pengar till medicin, de tre samurajerna hånar den döde Otome.  Kort därefter 

avlider både Miho och barnet av sina sjukdomar. 

Hanshiro avslutar nu sin berättelse, och ifrågasätter klanens heder, samt hela samurajkoden. 

Hanshiro avslöjar att han redan innan han anlände, sökt up de tre samurajerna (samma som han 

innan frågade efter), varav en var Hikokuro, Otomes Kaishakunin. Hanshiro kastar fram tre stycken 

avhuggna hårknutor framför lorden. Denna frisyr där man antingen rakade ovansidan på huvudet och 

band en tofs baktill eller satte upp en tofs utan att raka huvudet var starkt bunden till att vara 
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samuraj, och då även automatiskt bunden till hans heder som samuraj. Genom Hanshiro förklaras 

det att bli av med sin hårknut är lika med att bli av med sitt huvud och är en skada på ens heder som 

inte ens döden kan ta bort, och endå gömmer de sig genom att simulera en sjukdom och vänta på att 

håret skall växa ut.  Hanshiro hånar Ii-klanen och menar att de bara visar upp en falsk fasad av ära, då 

bryter en strid ut där Hanshiro dödar och skadar flera samurajer. Striden avslutas i rummet där 

klanens rustning står uppställd som symboliserar klanens ättlingars andar. Hanshiro börjar begå 

harakiri med blir ihjälskjuten av soldater innan. Efter striden bestämmer lorden att förlusterna skall 

mörkas som offer för sjukdomar, båda samurajerna som blivit av med sina hårknutar tvingas begå 

harakiri, likaså Hikokuro, han har dock redan självmant hunnit begått självmord, dessa skall också 

enligt lorden rubriceras som att de fallit offer för sjukdomar. Ii-klanen fabricerar ihop en berättelse 

där både Hanshiro och Otomes självmord beskrivs som en stor ära för klanen att det skedde på deras 

marker och de andra dödsfallen beskrivs som resultat av sjukdomar.          

 

5.1.2 Analys 

Hanshiro Tsugumo är en samuraj som till sitt yttre är i oordning, hans hår är i oreda och saknar den 

klassiska chonmagefisyren, istället hänger det och ser ovårdat ut. Han är orakad och hans kläder är 

slitna, men inombords är han obeveklig och ytterst målmedveten.  Han är en ronin och uppfyller inte 

längre många av de ideal en samuraj skulle. Han var lyckligare innan när hans dotter och adopterade 

son levde, då skrattade han, men efter det är han en bruten man som tappat all tro på heder och 

hans röst är dovare. Då denna film också utspelar sig under en tid av fred i Japans historia så är det 

ont om jobb för samurajerna, och så även för Hanshiro som istället får att kriga får göra paraplyer för 

att få ihop pengar till mat. Han bryr sig om sin dotter och tackar nej till en äldre man som vill gifta sig 

med hans dotter. Hanshiro utför sin hämnd mot klanen genom att attackera deras heder, i slutet 

begår han harakiri innan han blir skjuten. 

Motome Chijiiwa är Hanshiros adopterade son. Motome gifter sig och skaffar barn med Miho, 

Hanshiros dotter. Motome har ett vårdat yttre och undervisar barn i konfucianism. Efter han gift sig 

åt fått barn är han en bra far, men när Miho och sonen blir sjuka får han stora problem med pengar 

och har inte råd at köpa medicin, han försöker hitta jobb bland vanliga bönder, men ingen vill 

anställa en samuraj, då arbetsgivaren tror han kommer få problem om han anställer en samuraj, då 

sådant arbete var under dem. Han säljer sina svärd för att få pengar, då samurajen aldrig fick skiljas 

från sina svärd var detta en stor skymf. Han beger sig till den stora klanen i området och ber om att få 

begå harakiri i hopp om att de skall ge han en allmosa och skicka iväg honom med pengar. Istället 
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tvingar de han ta självmord med sitt bambusvärd som han bar istället, för att ytterligare förnedra 

honom. Att han tvingas ge upp sitt svärd avmaskuliniserar honom.  

Hikokuro som tvingade Otome att begå harakiri är sadistisk, har ett utmejslat ansikte och följer 

tillsynes alla regler för en samuraj, då han pratar om ära och att göra saker och ting på det gamla 

sättet. Han tvingar Otome att begå ett äkta harakiri och avslutade inte hans lidande före han var nöjd 

med utförandet.  Han blir utmanad av Hanshiro som först hugger av toffsen på hans chonmage och 

sen även svärdet. Att dels bli av med toffsen och sedan svärdet som betydde så mycket för 

samurajen så kan man säga att han blev dubbelt kastrerad. Även med brutet svärd var han inte 

hedersam nog och accepterade en förlust. Han begår harakiri på grund av sin skam. 

Lorden över klanen är en tom karaktär, utåt porträtteras han som en man med heder, men han är 

lika tom som den tomma rustningen som sitter och symboliserar deras gamla förfäder. För att inte 

dra skam över sin klan sopar han hela incidenten med Hanshiro, Motome och sina döda soldater 

under mattan.    

Det finns inte mycket att säga om kvinnoporträtten i denna då det bara finns en, Hanshiro Tsugumo 

dotter Miho och hon är med ytterst lite. Hennes plats är i hemmet och blir sedan mor, men dör på 

grund av en sjukdom tillsammans med sitt barn.   
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5.2 Sanbiki no samurai - Three Outlaw Samurai (1964) 

 

Regi: Hideo Gosha 

Manus: Keiichi Abe 

               Eizaburo Shiba 

               Hideo Gosha 

 

5.2.1 Handling 

En ronin, med namnet Sakon Shiba ses vandra på landsbygden tills han kommer fram till en 

bondgård. Inuti upptäcker han en kvinna som är fastbunden av tre män. Efter att samurajen förhört 

de tre männen visar det sig att hon heter Aya och är dotter till Matsushita en av shogunens utsända 

administratör för området, bönderna vill ha gehör för sin sak då de svälter efter en dålig skörd. 

Samurajen ber istället att få övernatta i stugan då han inte har pengar för ett rum samtidigt 

Matsushita får reda på nyheten om sin dotters kidnapping och skickar sina soldater för att frita 

henne. Bönderna blir snart övermannade av soldaterna, men Sakon Shiba tar böndernas parti, 

genom att ledaren hamnar under Sakons svärd så beordrar han sina soldater att ge sig av innan en 

strid utbryter, och kvinnan blir kvar.  

Matsushita anställer en grupp ronins som för tillfället huserar i hans fängelsehåla. De får i uppdrag 

att döda Sakon. En av samurajerna, Kyojuro Sakura ansluter sig istället till Sakon då han förklarar att 

han själv kom från en familj av bönder, och tar hellre deras parti.  

Matsushita anställde flera ronins för att göra sig av med bönderna. Sakura kommer precis i tid för att 

rädda bönderna undan dessa ronins.  Roningänget anländer sedan till gården där Sakon befinner sig 

och för att visa upp en av böndernas dotter som de har kidnappat och nu torterar för att få dem att 

släppa Matsushitas dotter. Dottern begår självmord genom att bita av sin tunga för att hennes liv 

inte är lika mycket värt som alla de svältande bönderna och hon vill inte ge över initiativet till 

Matsushita. Sakura bestämmer sig för att släppa Matsushitas dotter, om han lovar att inte straffa 

bönderna. Sakura erbjuder sig att ta böndernas straff på 100 piskrapp vilket accepteras. Aya ber sin 

far att sluta piska Sakon som efter sin tid med bönderna insett deras situation, men utan resultat. 

Efter straffet är avverkat väljer Matsushita att istället att bryta sitt löfte och kasta Sakon i fängelse 

samt så ger han order om att de tre bönderna skall dödas, innan den sista bonden dödas gör han sig 
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av med avtalet som skrevs mellan bönderna och Matsushita.  Samurajerna som mördat bonden säger 

till Matsushita att de hittat avtalet, men kräver ersättning för att ge tillbaka den. De skall träffas i 

skogen för att höra hans svar, men Matsushita skickar istället soldater för att göra sig kvitt dem.  

Sakura befriar Sakon från fängelset. Kikyo som varit med från början sedan han blev anställd att döda 

Sakon, men hållit sig i bakgrunden hjälper istället Sakon med att döda en av vakterna. Sakon råkar på 

Aya medan han försöker fly från Matsushitas domän, hon hjälper till att gömma honom undan 

soldaterna för att sedan hjälpa han att fly. Kikyo får nu ett pris på sitt huvud och samma mördare 

som skickades till skogen innan av Matsushita skickas nu mot honom. Kikyo blir överfallen, men flyr 

sårad bort till bondgården där allt började, där Sakon och Sakura väntar.  En stor samling soldater 

anländer för att döda de tre samurajerna och en strid utbryter. De tre samurajerna överlever alla 

striden, när Sakon vill ge avtalet till bönderna är det ingen som vill ta emot den. De tre samurajerna 

ses sedan vandra ut i horisonten, kanske mer vilsna än innan.   

5.2.2 Analys 

Filmen har precis som Harakiri från samma årtionde en annan ton. Porträtten av samurajerna 

varierar kraftigt. I japanska språket används olika ändelser när man räknar beroende på vad det är för 

objekt som räknas. För människor är det nin och för mindre djur är det hiki, den japanska titeln på 

filmen är sanbiki no samurai, korrekta för att räkna människor skulle vara sannin no samurai, därför 

säger titeln en del om vilka samurajporträtt filmen kommer att visa upp.  

Kvinnan som har mest utrymme i filmen är Aya, Matsushitas dotter. Hon blir kidnappad innan filmen 

börjar, men under sin tid i fångenskap får hon en ny syn på bönderna och deras situation och börjar 

se sin far som en ond man. Hon ser till utseendet ut som en traditionell kvinna för denna tidsperiod.    

De tre huvudkaraktärerna Sakon Shiba, Kyojuro Sakura och Einosuke Kikyo ser inte speciellt vårdade 

ut är alla vilse på något sätt. De letar efter sin moraliska kompass. Sakon Shiba är ledaren och är den 

första som ställer sig på böndernas sida, han uppvisar samma typ av karaktär som är vanligt i 

samurajfilm, det vill säga tyst och reserverad, inte ens i strid rör han en min. Det gäller egentligen alla 

de tre samurajerna. Istället för att se ner på bönderna, så tar de deras sida för att bekämpa 

orättvisan av en korrupt härskare.  

Bönderna är gamla och svaga och saknar styrka och skicklighet för att kunna göra något åt sin 

situation. De porträtteras som stressade och undermåliga, de måste få hjälp av samurajerna för att 

ha någon chans. Men i slutet när Sakon levererar dem brevet som kan förändra deras situation är det 

ingen som vågar göra något åt det och väljer då istället att leva som förtryckta.  
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De ronins som finns i filmen ser alla ut som vrak, de är ovårdade, fattiga, torterar kvinnor och gör allt 

för pengar. Matsushita utnyttjar dessa och de förråder varandra både en och två gånger. Det finns 

ingen moral i varken dem eller Matsushita, vars ord inte går att lita på. Matsushita gav sitt ord som 

samuraj att inte göra bönderna illa efter att Sakon tog de 100 piskrappen, men bryter sitt löfte direkt. 

 

5.3 13 Juusannin no shikaku – 13 Assassins (2010) 

Regi: Takashi Miike 

Manus: Kaneo Ikegami 

               Daisuke Tengan 

 

 

5.3.1 Handling 

Året är 1844 och i det feodala Japan råder det frid, men samurajens era är på väg att tyna bort. 

Lugnet hotas av Lord Naritsugus, Shogunens sadistiska yngre brors växande makt. Doi Toshitsura en 

högt uppsatt medlem i regeringen förstår att Naritsugu kommer förgöra Shogunatet om han kan 

uppnå en högre politisk rank, medan Naritsugus onda gärningar sopas under mattan, inser Doi att 

han måste handla. Efter att en högt uppsatt i Akashi klanen, Zusho Mamiya, begått harakiri i protest 

mot Naritsugu efter att ha blivit fått sin heder besudlad, bestämmer sig Doi för att agera. Efter det att 

Doi sagt att han följer Shogunens order, väljer han att försöka göra sig av med Naritsugu diskret. Doi 

väljer att anställa är en äldre samuraj vid namn Shinzaemon. Doi berättar historien och avslöjar att 

Shogunen tänker göra Naritsugu till hans närmsta rådgivare, vilket kommer bli ske nästa gång 

Naritsugu anländer till Edo. För att övertyga Shinzaemon ytterligare får han träffa Yukie Makino, som 

tjänar lorden av Owariklanen. I en flashback berättas att Naritsugu av Akashiklanen övernattade i 

Kiso, en stad i Owariklanens område. Eftersom han är av hög rang ordnade klanen så att Naritsugu 

skulle ha det så bekvämt som möjligt. Yukie Makinos son hade bara två månader tidigare gift sig med 

sin nuvarande fru Chise, som han beordrade passa upp Naritsugu. Shogunens yngre bror gör själ för 

sitt rykte och våldtar Chise, Yukie Makinos son kommer in när våldtäkten är över, han går fram till sin 

fru men Naritsugu dödar honom genom att sticka sitt svärd igenom honom bakifrån, Chise begår 

självmord i skam senare samma dag. Om Yukie Makinos sons berättelse inte var nog så visas en 

kvinna upp, utan armar och ben som var dotter till ledaren för ett bondeuppror i Akashi klanens 



24 
 

område, där Naritsugu är ledare. Shinzaemon är ypprymd, att i även i en tid skall han få chansen att 

dö en nobel död. 

Hanbei som är en av Naritsugus närmsta män samt en gammal sparring partner till Shinzaemon, 

skickar iväg spioner då han misstänker att Doi planerar något. Efter en del mutande och grävande får 

de reda på Dois plan.  

Shinzaemon börjar samla ihop män han kan lita på för sitt stundande uppdrag. Under ett möte där 

han rekryterar de första nio samurajerna för sitt uppdrag berättar han sin plan. Planen går ut på att 

överfalla Naritsugu när han är på väg hem från Edo. Innan han når fram till sitt eget landområde, då 

han blir oåtkomlig.  

Alla tolv förbereder sig på sina egna sätt för vad som komma skall. De får reda på att Naritsugu och 

sitt följe är på väg hem från Edo och konstruerar en plan för den plats där den slutliga striden skall 

stå. Platsen Shinzaemon väljer staden är Ochiai, genom att låta Makio vars son blivit mördad och 

svärdotter våldtagen av Naritsugu , förbjuda dem att resa igenom deras område, skall han luras in i 

Shinzaemons fälla, då han tvingas ta en annan väg som går igenom Ochiai.  

Då de tolv samurajerna blir överfallna av Hanbeis män bestämmer de sig för att lämnade vägarna och 

korsa igenom skogen. I skogen möter de på en man som hänger i en fälla i ett träd. Efter att de 

befriat honom berättar han heter Koyata Kiga och är en jägare. Koyata blir deras guide igenom 

skogen och den trettonde medlemmen. Samtidigt håller Makio sitt löfte och vägrar Naritsugu 

genomresa. Efter att Makio fullföljt sitt löfte begår han harakiri.  

Väl framme i staden förbereder Shinzaemons män den för strid, genom att placera ut fällor och på 

andra sätt ge dem så stor fördel för det kommande slaget som möjligt. Efter att oro spridit sig bland 

samurajerna då de tappat kontakt med Naritsugus följe får de tillsist veta att de är på vag rakt emot 

dem, men de är inte 70 soldater som de trodde utan närmare 200 man. Striden som följer tar 

ungefär halva filmen, vilket gör det onödigt att beskriva, men när striden når sitt slut är det bara 3 

personer kvar, Shinzaemon, hans brorson och Koyata, jägaren. Shinzaemon och Hanbei möts i en 

duell som Hanbei går förlorande ur, tillsist återstår bara Naritsugu. Det slutar med att de tar livet av 

varandra. De överlevande är Shimida Shinrokuro och jägaren Kiga Koyata, som tidigare sågs dö, men 

verkar inte vara mänsklig, ingen förklaring ges. Shimida berättar att han är trött på att vara samuraj 

och skall resa till USA, ligga med kvinnor och bli den mest kända rövaren. Efter en sista ordväxling 

mellan de två överlevarna beger de sig båda av åt varsitt håll.   
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5.3.2 Analys 

13 Assassins är en film som nästan uteslutande består av män, de få kvinnor som har oturen att dyka 

upp i filmen drabbas av hemska öden. För att börja med hur kvinnorna porträtteras är det typiskt för 

de flesta ”samurajfilmer”, när man ser dem så är det i hemmet, eller så jobbar de som geishor51 även 

så i denna film. Den första kvinnan i filmen blir våldtagen och begår självmord på grund av att hon 

inte kan leva med sin skam, den andra kvinnan råkar ut för ett ännu värre öde då Naritsugu låter 

stympa henne, både armar och ben, men samtidigt hålla henne vid liv. Den enda kvinnan som inte 

syns till på värdshuset eller blir brutalt våldförd på är Shimida Shinrokuro fru, hon dyker upp i 

hemmet när Shimida sitter och kontemplerar sitt nya uppdrag av att gå ut i krig. Hans fru lämnas i 

dörren i hemmet när mannen drar ut i krig.     

I persongalleriet för män återfinns ett antal typer. Filmen börjar med att en man begår harakiri. 

Mannen begår självmord i protest, kallat kanshi. Han har välvårdat hår, en muskulös kropp och han 

har tillräcklig självkontroll för att dö utan att skrika. Detta är ett återkommande tema bland de 13 

protagonisterna. Det första vi ser av huvudkaraktären Shinzaemon som stilla sitter och fiskar, det 

hela ser väldigt idylliskt ut, kanske är det en symbol för den tid av fred de lever i, att samurajerna har 

tid att sitta och fiska istället för att göra sin plikt på slagfältet. Shinzaemon är en tydlig ledare, han är 

äldre, lugn och samlad samt en utmärkt krigare. Då han lever i en tid av fred, blir han så överväldigad 

när han får sitt uppdrag att han börjar skaka, inte utav skräck utan av upphetsning då han även i 

denna tid av fred skall få sin chans att dö i strid, som en samuraj bör. Shinzaemon är den som ger det 

dödande slaget till både sin gamla sparring partner Hanbei samt Naritsugu, filmens stora skurk. Då 

Naritsugu egentligen inte är någon match, låter han Naritsugu ge han ett dödligt stick innan han själv 

gör slut på fienden. Detta gör han för att få dö som en samuraj på slagfältet efter hans plikt är 

fullgjord. Innan han dör säger han att vara samuraj är sannerligen en börda, och manar sin brorson 

att välja den väg han vill i livet.   

Naritsugu är filmens stora antagonist, och har inga goda egenskaper över huvudtaget. Han mördar, 

våldtar och lemlästar folk igenom hela filmen. I en av scenerna ses han skjuta prick med pilbåge på en 

familj med barn. Undersåtar är av inget värde för honom, under samma scen förklarar han att det är 

en herrens plikt att straffa sina undersåtar. Han gillar krig och är en beundrare av sengokuperioden 

när krig rådde i hela landet. Han rör sig något feminint, pratar alltid med lugn mjuk röst och hans 
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kläder är av det femininare slaget. Jag är medveten att kimonos, den traditionella japanska dräkten 

även finns i varianter för både män och kvinnor, men Naritsugu är den enda manliga karaktärerna 

som har en sådan dräkt i filmen.  Under Shinzaemon och Naritsugus sista dialog i filmen talar 

Shinzaemon om Naritsugus utsmyckade svärd, som bara är där för att visas upp och säger att han bör 

hålla tyst som den dekorativa man han är. När han väl är döende så krälar han i gyttjan, gnyende och 

skrikandes att han är rädd för att dö, han dör helt utan den värdighet de andra samurajerna visat upp 

i sina sista stunder.  

Brorsonen till Shinzaemon, Shimida Shinrokuro är när han först introduceras är han i ett förfall, han 

super, umgås med glädjeflickor, allt medan han spelar bort sina pengar, samurajstatusen är inget för 

honom menar han. Genom att acceptera uppdraget har han chans att återfå sin heder. I slutet är han 

den enda av samurajerna som överlever, i ett samtal med Kiga Koyata så säger han att han har varit 

en samuraj hela sitt liv, nu vill han bli bandit, ta ett skepp till USA och ha sex. Han gör en rörelse för 

att kasta sitt svärd, men kan inte, som vi sedan innan vet är svärdet samurajens själ, han ses gå 

leende från slaget. 

Den sista karaktären Kiga Koyata är inte en samuraj, hans kläder är i trasor, hans hår är risigt. I 

striden slåss han med stenar och slungor, han använder aldrig en samurajs vapen. Han är inte 

återhållsam som samurajerna i sitt sätt att vara och ses som en clown, men han är trots allt lojal.  

Han gillar inte samurajer och är mer än glad när han får delta i striden, hans värderingar är inte de av 

en samuraj och manar i slutet på Shimida Shinrokuro att lämna samurajlivet bakom sig.  Han ses dö i 

filmen genom ett svärdshugg i magen och ett svärd igenom halsen, men dyker upp i slutet oskadd, 

vad han än är så är det inte mänsklig.        
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5.4 Rurouni kenshin (2012) 

Regi: Keishi Otomo 

Manus: Kiyomi Fujii 

               Keishi Otomo  

 

5.4.1 Handling 

Filmen utspelar sig under 1868, under den tid då inbördeskriget rasade mellan det sittande styret 

som ville modernisera och de som ville återge kejsaren sin politiska makt. Legenden om en skicklig 

lönnmördare som kallas Battousai från Kyoto som banade vägen för Meijirestorationen sprids i 

Japan. Under ett slag nära Kyoto ses denna Battousai slåss på det sittande styrets sida. Medan de 

imperialistiska styrkorna utropar sig till segrare, blir han utmanad av en samuraj, men istället för att 

anta utmaningen sätter han sitt svärd i marken och går iväg. En okänd man ses vakna till liv på det nu 

övergivna slagfältet. Han tar svärdet som Battousai lämnat kvar och blir den nya Battousai då 

tydligen svärdet besitter övernaturliga krafter. 

10 år senare ses den gamle Battousai, som nu kallar sig Himura Kenshin anlända till Tokyo, där man 

nu proklamerar att en ny era av modernisering börjat.  I nästa scen introducerares Takeda Kanryu, en 

affärsman som låter ta död på alla människor som vet receptet för en ny form av opium, men han 

skonar en kvinna som kan receptet för att så få som möjligt skall kunna reproducera det.  

Ett mord har skett på en polis som jobbat under täckmantel och den misstänkta är en ny Battousai, 

men polisen Saito Hajime (samma man som utmanade Battousai till en duell under slaget i början) är 

inte övertygad och tror att affärsmannen Takeda Kanryu ligger bakom. Samtidigt på Tokyos gator 

stöter Kenshin på Kamiya Kaoru, hon anfaller Kenshin i tron att han är personen kallad Battousai som 

besudlad hennes dojo, men inser sitt misstag efter att Kenshin visat att han bara bär ett bakåtvänt 

svärd.  

Polisen som undersöker mordet anländer för att förhöra Kanryu, Kanryu förnekar någon vetskap om 

Battousai och kallar det nonsens att en gammal samurajande kommit tillbaka efter 10 år, för att visa 

sin poäng ringer han i en klocka och mängder med utsvultna samurajer kommer springandes för att 

roffa åt sig den lilla matbit de kan få tag på, alla är utan jobb i den nya tidens Japan där samurajer 

inte längre får plats.  
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Den enda eleven på Kamiya Kaoru är en ung pojke Myojin Yahiko. Kenshin flyttar in efter att ha 

räddad dojon från ett gäng som Takeda Kenryu anställt för att ta över stället. Kenshin avslöjar att han 

var Battousai och har inga problem med att slå ner gänget, utan att döda innan polisen kommer och 

anhåller honom för att bära svärd. I fängelset stöter han på Saito Hajime som befriar honom då han 

vet att han är oskyldig, innan han släpps blir han ombedd av en äldre general att bekämpa det nya 

opiumet, men han vägrar då han inte vill döda mer.  

Megumi från polisstationen är fortfarande på flykt och hamnar även hon på dojon, där även Kenshin 

flyttar in efter han blivit utsläppt från fängelset. När alla är ute och äter blir Kenshin erbjuden 

anställning av Takeda Kanryu, vilket han avböjer. En person som presenterar sig som Sanosuke 

avbryter samtalet och vill att Kenryu skall anställa honom istället, han duellerar Kenshin för att visa 

sig värdig, men efter en kort duell visar sig Kenshin övermäktig Sanosuke och duellen avbryts utan att 

blod spills.  

Megumi blir varnad om faran som kommer av en Kenryus män som alltid ses bära en mask. Följande 

dag blir hela grannskapet sjuka av att vattnet i brunnen blivit förgiftat. Megumi som är doktor lyckas 

framställa ett botemedel, efteråt kommer det fram att Megumi kommer från en lång familjetradition 

av läkare. Sanosuke vars syster blev förgiftat och räddad av Megumi erbjuder sig att hjälpa Kenshin 

med att återbörda henne. De anfaller Kenryus herrgård där efter mycket stridigheter Kenryu 

besegras.    

 Jin-e som saknas från stridigheterna och passar på att kidnappa Kaoru i hennes dojo, för att locka till 

sig Kenshin till en duell. Då Jin-e vill locka fram mördaren i Kenshin, som har avlagt ett löfte att inte 

döda, så låter Jin-e med sina krafter paralysera Kaorus lungor och endast genom att döda honom kan 

hon räddas.  Innan Kenshin skall utdela det dödande slaget mot Jin-e lyckas Kaoru bryta sig fri från 

paralyseringen och stoppa Kenshin från att döda, Jin-e tar då livet av sig.  Kaoru vaknar upp i sin dojo 

och tror Kenshin har begett sig iväg men hittar honom ute i trädgården tillsammans med alla de 

andra och säger att dojon är nu hans hem. 

 

5.4.2 Analys    

Rurouni Kenshin är annorlunda från de andra filmerna då denna film är byggt på en manga (en 

japansk seriebok) och stilen är annorlunda mot de andra filmerna som försöker vara mer historiskt 

korrekta, då istället Rurouni Kenshin innehåller bland annat övernaturliga krafter. Tidsepoken är 

samma som många andra då den utspelar sig under Japans modernisering på 1800-talet.   
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Kvinnorna i filmen porträtteras på något annorlunda sätt än i de andra filmerna. De två kvinnliga 

karaktärerna som finns med i filmen är Megumi och Kamiya Kaoru. Kamiya Kaoru driver en dojo52 och 

anfaller Kenshin i början av filmen, dock med ett träsvärd. Utseendemässigt har hon en modern frisyr 

och inte den traditionella frisyr kvinnorna brukar ha i japanska historiska filmer. Hon börjar som en 

mer självständig kvinna som driver en egen dojo, men tycks under filmens gång falla in i en hustruroll 

eller moderroll då hon blir kär i Kenshin. Hon hamnar dessutom i rollen som ”damsel in distress”53 i 

slutet då hon blir kidnappad och Kenshin tvingas rädda henne. Hon är också den som gör att Kenshin 

inte faller in i mörkret igen och blir en mördare. Megumi ger också ett modernt intryck 

utseendemässigt. Hon är intelligent, men hamnar även hon i rollen som den som måste räddas.  

Kenshin som är protagonisten har inte den traditionella samurajfrisyren, utan istället en 

långhästsvans, även han ser utseendemässigt ut att kunna passa in år 2012 när filmen är inspelad 

istället för 1876 när den utspelas. Han har istället för det hårda utseendet, som är vanligt 

förekommande, istället vad de i Japan kallar bishonen, vi i väst skulle kanske associera det med en 

flickidols utseende. Kenshin följer en del ideal från samurajerna, som att inte bry sig om pengar men 

har å andra sidan tagit avstånd från att döda. Han är en lugnkaraktär som blandar mellan att ge ett 

något humoristiskt och vilset intryck för att i andra tillfällen bli råbarkad.  

Kenryu den giriga och grymma affärsmannen representerar det nya Japan, med girighet, teknologi 

och pengar. Han vill tjäna pengar på att förgifta Japan med opium och han har herrelösa svältande 

samurajer som han matar för skojs skull. Samurajens tid är förbi och nu är hans typ mäktigare och 

kan istället köpa samurajerna som tappat all heder. Han klär sig i västerländska kläder och använder 

importerade moderna vapen för att försöka döda protagonisten, men han är svag och en vekling 

utan sina vapen och pengar och är ingen match för Kenshin.  

Polisen Saito Hajime och Sanosuke är de som hjälper Kenshin att besegra filmens skrukar. Saito 

Hajime är den gamla tidens samuraj som tvingades modernisera sig, men fortfarande vill leva kvar på 

det gamla sättet.  Han säger till Kenshin i slutet att leva och dö för svärdet är den enda vägen för 

sådana som dem. Sanosuke tar rollen som den humoristiska machorollen. Han beter sig ovårdat och 

skrytsamt, men är samtidigt godhjärtad. Båda karaktärerna har precis som de andra som nämnts 

tidigare samma moderna utseende.        
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 Ett uttryck för en kvinna i t.ex. sagor som egentligen bara existerar för att den manliga hjälten skall genom 
berättelsens gång rädda henne en eller flera gånger. 
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6. Diskussion 

Mina problemformuleringar var i stort att se vilka ideal är som förmedlas genom de här fyra 

historiska filmerna och vilka, utifrån begreppet hegemonisk maskulinitet, filmerna försöker föra 

vidare? 

I början av uppsatsen ställde jag mig följande frågor: 

 Hur porträtteras männen och kvinnorna? 

 Vilka ideal och normer gäller och förmedlas? 

 Kan man koppla ihop de normer och ideal som framställs i de historiska filmerna med 

moderna Japan? 

 Skiljer sig karaktärsporträtten från de gamla filmerna till de nya? 

För att börja med kvinnorna i de fyra filmerna så porträtteras de på ett liknande sätt. De hör hemma 

i hemmet och det är oftast där de syns till. Som nämns i Standish bok så tillhör kvinnorna uchi, den 

inre sfären och syns oftast till inomhus.  I Rurouni Kenshin ges de kvinnliga rollerna något mer 

utrymme. Megumi är doktor och visar prov på att hon faktiskt har en talang, det ser man inte i de 

andra tre. Kamiya Kaoru har en svärdsskola och börjar som en mer självständig person men, efter 

sina två dueller med de två manliga karaktärerna visar det sig att hon är chanslös och drar sig mer 

tillbaka till hemmet. Kläderna hon bär i början är samma kläder som en manlig samuraj, men i senare 

halvan av filmen bär hon bara kvinnliga. Hon blir dessutom ett offer och måste räddas. I 13 Assassins 

är kvinnorna enbart offer för männens våld. 

När det kommer till männen som mitt arbete är inriktat på så finns det några olika typer. För att dela 

in det grovt kan man kalla dem onda och goda, protagonister och antagonister. De karaktärer som 

bekämpar protagonisterna har en del liknande personlighetsdrag. I 13 Assassins är Naritsugu den 

stora skurken, han är en fullständig psykopat och har inga bra kvalitéer. Naritsugu ger ett feminint 

intryck i hur han rör sig, talar och de kläder han bär.  Kenryu i Rurouni Kenshin har en liknande stil, 

han ger ett femininare intryck med de kläder och frisyr som han har än de andra i hans gäng. För att 

koppla an till texten om hotet av ”the wimp generation”54 i teoridelen där feminina män ses som ett 

hot mot den Japanska mannen och nationen i sig samt boken Nitobes text om Bushido kan man 
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kanske urskölja varför så är fallet. I Nitobes Bushido krediterar han samurajen till att ha gjort Japan 

till allt vad det är. Samurajen är en manligsymbol då samurajerna var män alltså syftar Nitobe på att 

samurajen/mannen är Japan och den som skapade Japan. Därför blir feminina män ett hot mot 

landet/mannen på samma gång, då de besudlar det som en gång var. De hotar också den 

hegemoniska bilden av mannen som R.W. Connell talar om, genom att utmana den klassiska tragiska 

hjälten som Standish berättar om, hotar de inte bara den japanska mannen men också hela den 

klassiska japanska hjälteberättelsen som den japanska publiken lärt sig genom generationer att 

känna igen enligt Standish.  

I alla filmer förutom Harakiri ber och krälar antagonisten för sitt liv, vissa blir skonade och andra inte. 

Att be för sitt liv och inte acceptera sitt öde och göra det som samhället förväntar sig ses som 

omanligt, något som berättas om i både 60-tals Japan och nutida Japan där plikt är ett viktigt ord. De 

är också oärliga och giriga.            

Protagonisterna kan variera något, men de har alla gemensamma karaktärsdrag, trots att temat för 

filmen varierar. Vissa samurajer är nedslagna och svikna av systemet och andra tjänar det. Men de 

visar alla upp ett kallt yttre, de viker aldrig ner sig, gör sitt jobb in till döden och de klagar aldrig utan 

finner sig i sin situation. Skillnaderna mellan filmerna från 1960-talet och de från 2010-talet är att 60-

tals filmerna behandlar tydligare samhällsproblem och samhällskritik än de andra, men när det 

kommer till mannens ideal så är de väldigt lika.  Det verkar som att idealen har hållit i sig när det 

kommer till samurajfilmens värld. Vissa skillnader i tid finns det när det kommer till Rurouni Kenshin 

och de två filmerna från 60-talet, men det handlar mer om utseendemässiga skillnader än att 

mannens ideal har ändrats.  

 Vilka ideal och går det att se dessa i det moderna Japan? Vilka ideal är det då som råder för att 

skapa den hegemoniska maskuliniteten i dessa fyra filmer? Det första är lojalitet, lojalitet mot en 

övermakt likt 13 Assassins där de accepterar välvilligt order om att utföra de uppdrag de blir tillsagda 

att göra, trots att de vet att de kommer dö gör det inte uppdraget värre för dem snarare tvärtom då 

de nu får chansen att göra sin plikt som de blev satta på jorden att göra, nämligen dö i strid, detta 

kan ses i scenen när Shinzaemon händer darrar över sitt uppdrag, inte av rädsla utan av upphetsning.   

I Three outlaw samurai är de lojala mot bönderna och lägger ner sina liv för dem, Kenshin i Rurouni 

Kenshin är lojal mot sina vänner och i Harakiri är Hanshiro lojal mot sin familj som han hämnas. 

Lojalitet har varit viktigt i Japan från historisk tid till modern. Den Japanska mannen skall vara lojal 
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mot sitt företag och som jag nämner i kapitlet om mannen i dagens Japan så skall han helst jobba på 

samma företag tills pension. Att ha en stark organisationstillhörighet är viktigt. 55 

Man skall vara hetero och ha ett utseende av en stereotyp man, utan feminina drag. Enda karaktären 

som skiljer sig här är Kenshin, som vi i väst kanske skulle associera till ett mer pojkaktigt utseende, 

men som en Japan inte associerar till samma sak. Samtidigt som man är heterosexuell skall också 

kvinnan hållas på avstånd. I samtliga filmer porträtteras ingen direkt relation eller kärlek mellan man 

och kvinna. Som i Keigo Okonogis artikeln med sirenerna och sjömännen56 skall kvinnan hållas på 

säkert avstånd för att inte förgöra mannen. Männen umgås hellre med andra män. I moderna Japan 

är det viktigt att umgås med sina manliga arbetskollegor efter jobbet och eftersom det gör att de 

kommer hem sent till hemmet kan relationen med kvinnan bli distanserat och svår. Strömningar från 

i nutida Japan tillskillnad från det senare så talas det om ”herbivore men” som inte bara inte är 

hemma hos sin fru och barn, utan istället struntar i att skaffa varken fru eller barn.57        

Mannen skall också vara handlingskraftig och krigare i filmerna samt så skall han kunna ta hand om 

sin familj. I samtliga filmer kan protagonisten ta hand om sig själv och andra med hjälp av sin 

stridskonst och skicklighet med svärdet. Svärdet är symbolen för samurajen i filmerna och blir då 

också symbolen för mannen. Samurajsvärdet är idag i Japan kanske utbytt mot sarariimanfigurens 

portfölj då han anses vara den som skall försörja familjen. Med detta menas att mannens jobb är nu 

att visa plikt och lojalitet, istället för på ett slagfält som samuraj utan som kontorsarbetare på ett 

företag. 

 

6.1 Sammanfattning 

Den hegemoniska bild som visas up i de fyra filmerna i uppsatsen är fortfarande av den av en japansk 

sarariiman, som skall vara familjens överhuvud och försörjare, med sin portfölj istället för svärdet i 

högsta hugg. Man skall jobba så mycket som möjligt och även om man ogillar sitt jobb så skall man 

inte klaga, utan göra sin plikt. Kanske är det så som Connell sade att Japan är ett av det mest 

ogenomträngliga patriarkiska samhället i världen, dock säger Connell också att hegemonin kan 

utmanas och att det kommer upp nya, vad vissa politiker i Japan kallar för samhällsproblem som fått 

benämningen ”herbivore men”, är egentligen inte så förvånande. Dessa är det nya hotet mot Japan 

och den japanska mannen, ett hot som ständigt tycks vara aktuellt, Yamamoto skrev om det på 1700-

talet, Nitobe på början av 1900-talet och Mishima på 1970-talet. De bryr sig bara om sitt yttre och 
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inte är inte intresserade av varken flickvän eller att skaffa barn. Skillnaden i det Japanska samhället 

från 1960-talet och 2000-talet skiljer sig, men när det kommer till samurajfilmen och hjältekaraktären 

verkar, iallafall i de fyra filmer som undersökts den klassiska karaktären som den japanska publiken 

lärt sig känna igen igenom årtionden finnas kvar, precis som Standish skriver om.  

Efter att ekonomin gått sämre i modern tid och att jobba på ett företag inte är lika attraktivt längre i 

Japan, kanske en ny grupp hamnar på toppen av den hegemoniska bergstoppen av hur en man skall 

vara och bete sig, om de kommer att göra avtryck i japans allra heligaste symbol för landet och 

mannen: samurajen i framtiden, det återstår att se.  
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