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Abstract
This essay aims to show how Western culture and (cultural) history can be handled within 

Japanese fantasy-anime, by looking at two TV-series: Berserk and Fate/Zero. This is 

accomplished by examining how the Western concept of chivalry is presented and treated 

through four characters, while at the same time taking into consideration the related Japanese 

concept of bushido. The resulting findings show that stand-alone chivalrous actions and 

chivolrous mindsets are treated positively. However, in the end the characters’ chivalrous 

mindsets are what dooms them to an unhappy ending, meaning that chivalry as a whole is 

treated negatively. Through the terms cultural translation, hybridization, and deculturalization, 

it is shown how bushido affected this portrayal, in either a conscious or unconscious mindset, 

or whether cultural differences have been de-emphasized. The author remarks that this does 

not affect the portrayal in any significant way. Conclusively the author questions whether or 

not this might indicate any overbearing tendecy towards the portrayal of Western chivalry in 

Japanese fantasy-anime as a whole.

Keywords: Japan, Anime, Chivalry, Bushido, Cultural Translation, Hybridization, 

Deculturalization, Berserk, Fate/Zero.



1. Inledning
Ett påtagligt sätt att lära sig förstå en annan kultur ligger i att undersöka hur denna bemöter 

andra kulturer i sin massmediala kommunikation. Genom detta så kan det bli klart hur sagda 

kultur förhåller sig till olika aspekter inom den kulturella sfären, vad som värderas inom den 

egna, och vad som därigenom även förkastas. Likheter skulle då möjligen kunna antyda en 

närmare koppling mellan den egna kultur och kulturen som undersöks än vad som tidigare 

kan ha tänkts vara fallet, vilket kan skapa och/eller stärka en känsla av kulturell samhörighet. 

Om likheterna däremot inte är så påtagliga så skulle ändå en starkare förståelse mellan 

kulturerna möjligen skapas, vilket underlättar kommunikation. Men om det kulturella koncept 

under behandling i ett verk tillhör den långt gångna historien så skapas en intressant dynamik 

som kan visa hur ett gammalt koncept möjligtvis kan ha en plats i en annan kultur. Detta leder 

oss till det tema som kommer att vara denna studies fokus: ridderlighet.

Som själva ordet antyder är ridderlighet kopplat till just riddare och då specifikt europeiska 

riddare. I korta drag beskriver ridderlighet ett ideal som riddare förväntas försöka leva upp 

till; ett ideal som förespråkar bland annat mod och gott uppförande i relation till livets alla 

aspekter. I nutida västerländsk populärkultur har däremot ridderlighet i det närmaste blivit ett 

skämtsamt koncept, som kan tas upp vid tillfällen då, till exempel, en man (inte) håller upp en 

dörr för en kvinna.1 Om man tittar på västerländska filmer och TV-serier kopplade till 

ridderlighetens stortid, medeltiden, så kan man märka hur få det är av dessa som väljer att 

behandla ridderlighet som ett viktigt tema, trots att de alla måste ta hänsyn till konceptet då de 

är kopplade till just medeltiden. Några nämnvärda sådana vore exempelvis Robin Hood: 

Prince of Thieves (1991), Braveheart (1995), Season of the Witch (2011), Dragonheart (1996) 

samt Monty Python and the Holy Grail (1975). Att undersöka verk däri ridderlighet behandlas 

som ett viktigt tema blir därmed av intresse. Detta då man kan fråga sig om det ligger 

någonting i konceptet som övergripande påverkar behandlingen av de karaktärer som förhåller 

sig till ridderlighet inom sådana verk. Möjligtvis skulle detta därigenom kunna bidra med en 

liten antydan kring varför fler verk kopplade till medeltiden inte väljer att själva behandla 

ridderlighet som ett viktigt tema. Självklart finns det dock verk som faktiskt väljer att 

behandla just ridderlighet som ett viktigt tema, och intressant nog så härstammar vissa av 

dessa ifrån Japan. Av de ovan beskrivna anledningarna så ter det sig direkt intressant att 

därmed undersöka just dessa verk. Här måste det dock påpekas att denna studie omöjligen 

1
1 Självklart menar jag här inte att detta inte också stämmer inom andra länders/regioners populärkultur.



kommer att kunna dra slutsatser kring ridderlighet inom japansk kultur i stort, utifrån dessa 

verk. De slutsatser som kommer kunna dras är istället specifikt kopplade till de verk som 

utgör det empiriska materialet. Men via dessa kan det sedan vara möjligt att se större 

antydningar kring förhållningen och behandlingen av ridderlighet inom den specifika sektion 

dessa verk tillhör: japansk fantasy-anime.

Dessa verk är även, i olika grader, kopplade till europeisk medeltid, vilket gör dem extra 

intressanta då en helt naturlig kontext att diskutera konceptet inom medvetet har skapats. 

Ytterligare intresse ligger i det faktum att dessa verk både är animerade och tillhör fantasy-

genren. Att de tillhör fantasy-genren tyder, likt ovan, på att en naturlig kontext att diskutera 

ridderlighet inom medvetet har skapats,2 och att de är animerade är intressant då detta stärker 

möjligheten för publiken att ta det som sker på allvar, då det i ett animerat verk är lätt för 

publiken att acceptera världen och det som diskuteras som naturligt eftersom “the impossible 

seems not only possible, but plausible. Anything can happen, and there are no live actors 

getting in the way of the illusion of the real” (Makela 2008, s. 108). Möjligheten för att tas ut 

ur illusionen att det man ser på duken/skärmen är äkta kan man då möjligtvis tänka sig är 

annorlunda från live-action filmer, och att animerade verk därigenom kan tillåtas göra mer 

fantastiska saker med sin värld och sina karaktärer, utan att publiken kanske ifrågasätter vissa 

aspekter av detta (se Makela 2008, s. 108 f.).

Kopplat till Japan och konceptet ridderlighet så finns det ytterligare ett koncept att ta hänsyn 

till: bushido. Som kommer att förklaras under rubriken “Ridderlighet och bushido – historisk 

bakgrund och definition”, så är detta ett japansk koncept som är mycket likt ridderlighet, men 

ändå skiljer sig i vissa, viktiga anseenden. För närvarande bör det räcka med att nämna att det 

inom bushido exempelvis (1) läggs ett större fokus på omedelbara handlingar, samt så 

återfinns en större öppenhet inför döden än vad vi finner inom ridderlighet, medan exempelvis  

(2) mod och uppförande värderas lika högt inom bushido och är en lika stor närvaro inom det 

vardagliga livet som inom ridderlighet. Det kan genom konceptens likheter tänkas att 

intressanta kopplingar kommer att kunna göras mellan dem, vilket då kan antyda hur en 

specifik del av den kulturella sfären i ett modernt land (som för övrigt kan sägas ha en 

närmare och mer nutida koppling till sin version av konceptet (se Low 2003)) seriöst kan 

2

2 Med detta syftar jag på det stora överlapp som existerar mellan fantasy-genren och verk som är kopplade till europeisk 
medeltid, alltså att många fantasy-verk utspelar sig i en värld influerad av europeisk medeltid, den naturliga kontexten 
för ridderlighet (exempelvis: Sagan om Ringen-trilogin (2001-03), Dragonheart (1996) och Excalibur (1981)).



förhålla sig till ett gammalt, utomstående koncept. Vad kan detta då tänkas säga om det 

område inom den japanska kulturen som denna uppsats kommer att förhålla sig till, och 

därmed även implicit om liknande områden inom västerländsk (huvudsakligen europeisk) 

kultur?

Allt detta leder oss till ett specifikt studieområde som sällan har berörts i akademiska cirklar. 

Som det kommer att tydliggöras under “Tidigare forskning” nedan så berörs sällan 

ridderlighet inom filmvetenskapliga studier och då i synnerhet inte i relation till japanska 

verk. Vad som har däremot upprepade gånger har berörts är västerländska influenser på 

japansk anime rent generellt. Majoriteten av dessa fokuserar, förståeligt nog, på samtida 

influenser, så att då fokusera på ett sådant gammalt koncept såsom ridderlighet blir i sig självt 

intressant. Sammanfattningsvis är det av intresse att undersöka ridderlighet i allmänhet då det 

möjligtvis kan bidra med en insikt kring varför ridderlighet inte behandlas som ett viktigt 

tema i ett större antal verk kopplade till medeltiden. Utöver detta är det av ytterligare intresse 

att undersöka just ridderlighet inom japansk fantasy-anime, då det möjligtvis kan ge en insikt i 

hur ett utomstående kulturellt koncept kan behandlas inom en kulturell sfär med sin egen 

version av konceptet.

2. Syfte och frågeställningar
I denna studie ämnar jag undersöka hur västerländsk kultur och (kultur)historia behandlas i 

den japanska anime-filmkulturen, genom att titta närmare på två animerade TV-serier, Berserk 

(1997-98) och Fate/Zero (2011-12). Det specifika koncept som kommer att utgöra fokus för 

denna undersökning är ridderlighet och det som då kommer att undersökas är hur modern 

japansk anime behandlar ridderlighet i och genom inslag av europeisk medeltid i fantasy-

genren. Konceptet bushido kommer även tillämpas, för att visa hur starkt behandlingen av 

ridderlighet kan ha påverkats av ett liknande inhemskt koncept. Med avsikten att få en klar 

ingångsvinkel så kommer följande huvudfrågeställning att leda hela studien:

- Via sina karaktärer, hur förhåller sig modern japansk fantasy-anime till det västerländska 

konceptet ridderlighet, och hur behandlas dessa?

Huvudfrågeställningen kommer att undersökas genom två mindre frågeställningar:

3



1. På vilket/vilka sätt kan karaktärerna anses vara ridderliga, och hur presenteras detta 

(positivt, negativt, etc.)? Försöker de framföra sig ridderligt, eller styrs de mer av en dialog 

med konceptet?

2. Hur kan denna presentation ses i ljuset av bushido?

3. Material och metod
Det empiriska materialet som kommer att analyseras är de två animerade TV-serierna Berserk 

och Fate/Zero. Ur dessa kommer två karaktärer från vardera serie analyseras närmare. Titlarna 

valdes, som tidigare nämnt, på grund av det faktum att ridderlighet är ett viktigt tema i båda, 

samt deras starka kopplingar till den europeiska medeltiden, då Berserk utspelar sig i en 

medeltids-inspirerad värld och Fate/Zero inkorporerar legendariska, medeltida hjältar. Att de 

för övrigt är ungefär lika långa serier, på 25 avsnitt vardera (där det första avsnittet i Fate/

Zero är ett dubbelavsnitt), gör det passande att kunna dra liknande slutsatser kring 

karaktärernas representation i relation till ridderlighet. Detta då båda serierna, helt enkelt, har 

ungefär lika lång tid att ta upp och diskutera konceptet. Då de också är relativt moderna, kan 

de tänkas föra en dialog kring ridderlighet ur ett mer modern perspektiv.

Två TV-serier är dock självklart ett för litet urval för att jag ska kunna dra några stora 

slutsatser kring hur japanska animerade TV-serier närmar sig konceptet ridderlighet. Om 

liknande tendenser uppenbarar sig i karaktärernas representation och deras kopplingar till 

ridderlighet, så kan detta tyda på någonting mer generellt, vilket därigenom skulle motivera 

ytterligare studier, för att se om detta skulle stämma överens med ett större antal produktioner. 

Att dessa två verk också använder sig av ridderlighet bland sina viktiga teman skulle kunna 

kritiseras, då verk som mer implicit berör konceptet skulle kunna visa på skarpare tendenser. 

På grund av likheterna mellan ridderlighet och bushido så skulle detta dock vara svårare att 

genomföra, eftersom skaparna i dessa fall med största sannolikhet inte har tänkt kring 

ridderlighet på en liknande nivå som skaparna av Berserk och Fate/Zero gjort. Detta skulle då 

öka chansen att de i högsta grad har influerats av bushido, och då alltså inte behandlar 

ridderlighet per se.
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Jag bör här också nämna det faktum att Fate/Zero är en prequel till den mycket populära 

visuella romanen Fate/Stay Night (2004).3 Då det är just en prequel så måste jag förklara 

varför denna har valts ut till analys istället för originalberättelsen. Huvudanledningen är att 

det inte går att rättvist analysera Fate/Stay Night i en filmvetenskaplig kontext. Detta då den 

består av tre skilda händelseförlopp, varav endast två hittills har blivit adapterade som 

animerade TV-serier (Fate/Stay Night (2006) och Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works 

(2014-15)), medan den tredje har adapterats till en långfilm som ännu ej har haft premiär. Alla 

dessa olika händelseförlopp är viktiga för att rättvist kunna diskutera Fate/Stay Night, men då 

den tredje och sista är en film så vore det ändå inte rättvist att diskutera den tillsammans med 

TV-serierna då den helt enkelt inte har samma tid att möjligen ta upp ridderlighet. Med detta 

sagt så är det heller inte säkert att den skulle ta upp ridderlighet, då de andra 

händelseförloppen själva inte riktigt berör det. Dessa fokuserar istället på hjälte-konceptet, 

vilket inte är samma sak som ridderlighet, primärt på grund av det senares konstanta närvaro 

(se “Ridderlighet och bushido – historisk bakgrund och definition”). Det kan även 

argumenteras att man kan analysera Fate/Zero utan att vara tala om händelserna i Fate/Stay 

Night, då TV-serien inte kräver tidigare kunskap för att man ska förstå vad som händer.

Fyra karaktärer, två från vardera serie, har valts ut för närmare analys. Karaktärerna kommer 

att presenteras i mer detalj när de var för sig tas upp i analysen, men för tillfället bör det 

nämnas att dessa valdes primärt på grund av deras tydliga kopplingar till konceptet 

ridderlighet. Två av karaktärerna nämner uttryckligen sin relation till konceptet, medan en 

annan tydligt förhåller sig till konceptet för att uppnå sin dröm, vilket i sin tur influerar 

ytterligare en annan till att utvecklas som karaktär och anamma konceptet. Enligt 

huvudfrågeställningen så blir då målet att se på vilket sätt det empiriska materialet förhåller 

sig till ridderlighet via dessa karaktärer, samt hur dessa då behandlas för sina personliga 

förhållningar till konceptet inom narrativet.

3.1 Metod och metodproblem

Som jag har antytt kommer denna studie att vara just en karaktärsstudie. Detta gör sig 

lämpligt då det är genom just karaktärerna som ridderlighet diskuteras inom det empiriska 

materialet. Fokus kommer att läggas på deras interaktioner med andra karaktärer, och då 
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primärt på dialogen samt deras handlingar. Detta tillvägagångssätt är det som tydligast 

kommer att kunna visa hur karaktärerna förhåller sig till ridderlighet, då både verbala och 

fysiska handlingar är vad ridderlighet går ut på. Utöver detta kommer karaktärernas påverkan 

av, och behandling i, den övergripande händelsekedjan att beaktas, eftersom detta i hög grad 

kan avgöra om karaktärernas ridderliga egenskaper bör ses i ett positivt, negativt, eller 

problematiserande ljus (för mer om karaktärers relation till en övergripande händelsekedja se 

Bordwell & Thompson 2010, s. 82 ff.). Med detta sagt så kommer dock fokus inte läggas på 

materialets visuella aspekter, specifikt kinematografin. Detta vore absolut en intressant 

dimension att lägga större fokus på, men i sådant fall krävs en utförlig genomgång av visuella 

tendenser inom japansk anime rent generellt. En sådan genomgång vore nödvändig då man 

annars riskerar att möjligen påpeka den visuella behandlingen av ridderlighet som antingen 

negativ eller positiv, när det i själva verket skulle kunna vara ett typiskt visuellt grepp som 

ofta används för det motsatta inom anime. På grund av begränsad tid och utrymme är detta 

dock svårt att genomföra och passar därigenom bättre för en framtida studie. För att ens kunna 

benämna den visuella behandlingen så måste den narrativa behandlingen i detta fall först gås 

igenom, primärt då den narrativa behandlingen inom det empiriska materialet tydligast visar i 

vilket ljus ridderlighet bör ses.

Tre sekvenser har valts ut för vardera karaktär. Kriteriet för detta utval utgick ifrån att 

karaktärerna på något vis antingen tydligt förhåller sig till ridderlighet, eller tvingas 

konfrontera konceptet. Minst en av dessa sekvenser var tvungen att fokusera på någon form 

av strid, och minst en annan på en konversation utanför någon strid. En stridssekvens behövs 

då det är i en sådan situation som karaktärerna blir fysiskt påfrestade och tvingas agera. De 

val de då tvingas göra och agera utifrån kan tydligt visa på deras sanna, underliggande 

värderingar (Wang & Yeh 2005, s. 179). Utöver detta så är en stridsscen viktig på grund av de 

aspekter som utgör ridderlighet och bushido, vilka jag kommer förklara närmare längre fram. 

En konversationssekvens som utspelar sig utanför en strid behövs minst lika mycket, då 

karaktärerna i en sådan inte nödvändigtvis är påfrestade till en liknande nivå, vilket då ger oss 

en sekvens där vi kan se hur karaktärerna vill visa upp sig offentligt; alltså, en sekvens där vi 

kan se vilka värderingar de offentligt vill visa upp. Det måste dock nämnas redan här att, då 

karaktärerna från respektive serie har en nära relation till varandra inom de fiktiva världarna, 

så delar de flera av de utvalda sekvenserna. Detta går helt enkelt inte att undvika, eftersom 

deras nära relation gör att de naturligt delar majoriteten av viktiga sekvenser. Fokus i dessa 
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kommer dock alltid att ligga på en av karaktärerna, medan endast enstaka kommentarer 

kopplade till handlingen kommer att göras om den andra. Det är också nämnvärt att det finns 

ett flertal små sekvenser med de enskilda karaktärerna utöver de valda. När det är av vikt att 

nämna en sådan så kommer det att göras, men annars så kommer majoriteten av dessa inte tas 

upp, då de i sig själva helt enkelt inte bidrar med ett tillräckligt starkt underlag för en mer 

djupgående diskussion.

Ytterligare ett ramverk i analysen utgörs av koncepten ridderlighet och bushido (vilka, som 

sagt, kommer definieras längre fram i uppsatsen). Dessa kommer explicit tas upp i analysen 

för att både visa hur ridderlighet har anpassats i materialet, och för att visa vilka detaljer som 

snarare har influerats av bushido. För att kunna avgöra vilket koncept det huvudsakligen bör 

talas om kommer de att ställas i relation till varandra via, som det nämndes ovan, 

karaktärernas dialog och handlingar. Sedan kommer distinktionen mellan dem diskuteras mer 

under studiens slutdiskussion, primärt då det vid det laget finns ett större underlag för att 

diskutera varje karaktär i helhet. Samma sak gäller även kvinnans roll inom de båda 

koncepten, eftersom skillnaderna där inom (se rubriken “Kvinnans roll”) också ger oss 

exempel på vilket koncept det bör talas om i relation till karaktärerna. Studiens teoretiska 

begrepp är alla relaterade till hur koncept används och tolkas av olika kulturella sfärer, vilka 

kommer vara relevanta då de ger oss en inblick i processen bakom presentationen av 

ridderlighet, och hur denna kan ha påverkats av bushido. Begreppen kommer att förklaras 

ytterligare under rubriken “Teori och begreppsdefinitioner”. Även dessa kommer jag primärt 

använda mig av i studiens slutdiskussion. Detta val grundar sig i deras väldigt breda (och 

närliggande) tillämpningsområden, vilket gör att de behöver ett större diskussionsutrymme 

gentemot materialet i helhet. Ett sådant tillvägagångssätt tillåter mig att tydligare fokusera på 

studiens frågeställningar under analysen, för att sedan ge mig möjligheten att sätta de resultat 

som detta ger i en större kontext. De teoretiska begreppen kommer däremot i viss grad att tas 

upp i relation till varje enskild karaktär under själva analysen, men då mest för att klargöra 

vilka specifika detaljer som senare kommer att tas upp i slutdiskussionen.

Ett potentiellt problem som måste tas i åtanke är min egen bakgrund, specifikt det faktum att 

jag i denna studie använder mig av koncepten ridderlighet och bushido, vilka är koncept som 

jag har begränsade kunskaper om. Majoriteten av den kunskap jag har erhållit härstammar 

ifrån den litteratur som jag går igenom under rubriken “Ridderlighet och bushido – historisk 
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bakgrund och definition”. Detta gör att möjliga specifika detaljer relaterade till koncepten 

mycket väl kan komma att gå mig över huvudet. I synnerhet så skulle detta kunna ske när jag 

tar upp bushido, då jag varken har en historisk eller kulturell koppling till just det konceptet. 

Jag måste därmed konstant vara medveten om min egen position gentemot koncepten och 

deras användning inom det empiriska materialet, och helt enkelt inte förutsätta att alla detaljer 

relaterade till koncepten kommer att vara uppenbara för mig. Ett liknande argument kan göras 

i relation till det faktum att materialet inte kommer från den kulturella sfär som jag har växt 

upp inom, vilket gör att jag inte ska försöka tala å den japanska populärkulturens vägnar i 

denna studie (se Willemen 2008, s. 36 ff.). Som ovan nämnt så kommer jag dock trots detta 

kunna dra slutsatser, främst då specifikt relaterat till mitt empiriska material. Genom detta kan 

det sedan vara möjligt att visa på antydningar inom den större japanska populärkulturen. Det 

viktiga är helt enkelt att jag inte försöker försvara något som kan uppfattas som problematiskt, 

endast för att jag växt upp i en annan kulturell sfär. Utöver detta så har vi det faktum att mina 

kunskaper inom det japanska språket är begränsade, vilket tvingar mig att sätta min tillit på de 

svenska (Berserk) och engelska (Fate/Zero) undertexterna. Tyvärr så gör detta att vissa subtila 

språkliga detaljer riskerar att förloras i översättningsprocessen. En sådan förlust bör inte 

påverka karaktärernas position i handlingen eller deras relation till varandra för mycket, men 

en viss artighet kan gå förlorad. Detta skulle möjligtvis kunna leda till att jag refererar till 

något som sägs som väldigt oartigt, medan det på japanska egentligen inte låter lika hårt, och 

vice versa.

4. Tidigare forskning
Inom filmvetenskapen så är ridderlighet inte ett koncept som utforskas särskilt ofta. När 

konceptet väl tas upp så ligger det heller aldrig i fokus. ‘A Hero Will Rise’: The Myth of the 

Fascist Man in ‘Fight Club’ and ‘Gladiator’ (Barker 2008), From Here to Antiquity: Mythical 

Settings and Modern Sufferings in Contemporary Hollywood’s Historical Epics (Courcoux 

2009), The Return of the (Once and Future) King: Tolkien’s Ring, Arthur’s Round Table, and 

Unholy Grail Quests (Crossley 2015) och Re-presenting History: Ivanhoe on the Screen 

(Srebnick 1999) är bara ett antal av de studier som på något vis berör ridderlighet, och även 

rent ut nämner konceptet, men endast gör så vid enstaka tillfällen och då i relation till andra 

diskussioner. Implicit så berörs även ridderlighet i studier kring konceptet “hjälte” (se Enns 

2000; Foka 2015), men som det kommer att förklaras under rubriken “Ridderlighet och 

bushido – historisk bakgrund och definition” så är detta en koppling som inte helt rättvist kan 
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göras alla gånger, då karaktärerna som diskuteras i sådana studier inte nödvändigtvis konstant 

påverkas av det konceptet, eller försöker uppnå ett ideal som man konstant tvingas arbeta 

med. Denna avsaknad av studier som specifikt berör ridderlighet fungerar då som en extra 

motivation för denna uppsats.

Till skillnad från ridderlighet så finns det en del forskning kring västerländska influenser i det 

japanska filmmediet. I hög grad så kan detta vara kopplat till det faktum att japansk animation 

redan från sin födsel var starkt influerad av västerländsk kultur, både visuellt med inspiration 

(primärt) från Disney och Warner Brothers gamla serier, och narrativt genom västeuropeisk 

och amerikansk science-fiction (Redmond 2007, s. 183). Vilka delar av västerländsk kultur 

som senare skapare har hämtat inspiration från har självklart ändrats över tiden (tack vare 

tillväxten av den inhemska industrin), men det är viktigt att påpeka att det än idag är möjligt 

att se tydligt västerländska influenser i ett stort antal animerade verk från Japan.4 Detta har då 

naturligt skapat ett intresse kring hur dessa influenser har utnyttjats genom tiden, och vad det 

möjligtvis kan säga om den samtida japanska kulturen i allmänhet. En av studierna på detta 

område är Dennis Redmonds Anime and East Asian Culture: Neon Genesis Evangelion 

(2007), i vilken han går igenom den myriad av influenser som påfinns i TV-serien Neon 

Genesis Evangelion (1995-96) och kopplar detta till samtidens Japan. Dessa influenser härrör 

både från öst och väst, samt kan läsas på flertalet olika nivåer. Bland annat så ser vi religiösa 

och teologiska influenser kopplat till texter, symboler och ikoner från, till exempel, 

shintoismen, kristendomen, buddismen och islam (Redmond 2007, s. 186). Utöver detta så är 

det faktum att det är en science-fiction-serie också kopplat till både öst och väst, då den å ena 

sidan har klara influenser från amerikansk sen 1900-tals science-fiction (bland annat den 

klassiska filmen The Day the Earth Stood Still (1951) av Robert Wise, och boken 

Neuromancer (1984) av William Gibson), och å andra sidan fungerar som en dekonstruktion 

av den traditionellt österländska mecha-genren.5 Redmond summerar denna sista punkt väl 

genom följande passage:

All too many anime series depict mecha jocks and kimono dolls facing off against 
wicked tyrants or evil spance aliens - i.e. symbolically refighting World War II, 
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only in a situation where Japan finally gets to be on the winning side. Anno [TV-
seriens skapare] will utterly demolish this self-serving narrative fiction, by 
critiquing Japan’s indigenous neo-nationalism as well as its antipode, the 
uncritical celebration of US-style consumerism. (Redmond 2007, s. 185).

Liknande studier återfinns i bland annat The Americanization of Anime and Manga: 

Negotiating Popular Culture (Levi 2006), Matter Out of Place: Carnival, Containment, and 

Cultural Recovery in Miyazaki’s Spirited Away (Napier 2006) samt Anime from Akira to 

Princess Mononoke: Experiencing Contemporary Japanese Animation (Napier 2001) för att 

nämna några. En annan typ av studie inom detta område är den etnografiska, däri bland annat 

Fennell et al. (2012) analyserar hur engelsk-talande beundrare upplever olika kulturella inslag 

i två skilda anime-serier. Eftersom detta inte kommer att vara en etnografisk studie så är 

sådana dock inte av större vikt, men Fennell et al. påpekar ändå en viktig detalj: Alla 

beundrare kunde inte uppfatta alla kulturella detaljer (Fennell et al. 2012, s. 451 ff.). Detta 

förstärker då det tidigare nämnda faktumet att jag själv ej kan förvänta mig att uppfatta alla 

detaljer kring både ridderlighet och bushido inom det empiriska materialet.

5. Teori och begreppsdefinitioner
I relation till kulturella influenser så finns det en stor mängd begrepp som tidigare forskare har 

använt sig av. De jag kommer använda inom denna studie är alla hämtade från texter kring 

kulturell historia, vilka i hög grad influerats av begreppens användning inom lingvistiken. 

Inom detta område används dessa för att beskriva olika grader av människans relation till 

kultur, och därigenom även till kulturella influenser (se Burke 2008; 2013). Givet studiens 

syfte är dessa användbara då de tydligt beskriver hur presentationen av ett mer utomstående 

koncept, bland annat, kan anpassas till den inhemska kulturella sfären, samt, både medvetet 

och omedvetet, påverkas av existensen av ett liknande inhemskt koncept. Under denna rubrik 

så kommer jag att gå igenom det antal av dessa begrepp som kommer att vara av vikt i denna 

studie, samt förklara varför vissa av begreppen inte har valts ut.

Det första som vi måste gå igenom är begreppen kulturell översättning och hybridisering. 

Båda dessa begrepp är relaterade till den övergripande processen kring kulturella influenser, 

samt hur olika kulturer samtalar och förstår varandra. Vid första anblicken så är dessa också 

otroligt lika varandra, men de skiljs ändå åt i en sådan hög grad att de båda besitter sina egna 

för- och nackdelar (Burke 2008, s. 122). Den absolut största fördelen med begreppet kulturell 
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översättning är att den väldigt tydligt visar på det arbete som måste göras av både individer 

och grupper för att förstå och därigenom appropriera utomstående begrepp (ibid.). Problemet 

som då dyker upp, och den största nackdelen med kulturell översättning som begrepp, är att 

denna appropriering inte alltid måste vara medveten. Burke bidrar här med ett utmärkt 

historiskt exempel:

[W]hen Vasco da Gama and his men entered a temple in Calicut, on the southwest 
coast of India, in 1498, they were confronted with an unfamiliar image, the 
conjoined heads of Brahma, Vishnu and Shiva, the three main gods of the Hindus. 
The Portugese visitors perceived this image as a representation of the Holy 
Trinity. In other words, they ‘translated’ it into familiar terms by drawing on the 
visual schemata or stereotypes current in their own culture. (Burke 2013, s. 57).

Denna tolkning av de portugisiska besökarna var med största sannolikhet omedveten (ibid.), 

vilket leder till frågan om huruvida det går att tala om omedveten översättning, något som inte 

riktigt är möjligt inom begreppet kulturell översättning (se Burke 2008, s. 122). Inom 

begreppet hybridisering så går det däremot i allra högsta grad att tala om detta. I själva verket 

så är omedvetna översättningar till och med det som utgör grunden för hybridisering (se 

Burke 2013, s. 34-65). Det leder dock till att begreppet hybridisering har den exakt motsatta 

nackdelen gentemot begreppet kulturell översättning: individen besitter här inte någon egen 

makt i sin tolkning av termer och objekt från andra kulturer (Burke 2008, s. 123; 2013, s. 54). 

Detta utlämnande av individuell makt, och en individuell synvinkel på världen, kan då ge 

intrycket att den tolkande processen vid ett kulturellt bemötande är väldigt rak och 

“naturlig” (ibid.). Givet denna studies fokus så kommer dock begreppet hybridisering att vara 

lite mer användbart än begreppet kulturell översättning. Infallsvinkeln som hybridisering 

bidrar med är mer öppen för bredare antydningar kring behandlingen av kulturella influenser 

inom japansk fantasy-anime i stort, något som kulturell översättning har svårt att bidra med 

tack vare sin fokus på individens/gruppens (i detta fall skaparens/skaparnas) makt. Men det är 

dock väldigt viktigt att ha detta perspektiv i åtanke, då det vore fel att anta att skapande-

processen inte involverade någon som helst individuell makt över tolkningen av kulturella 

begrepp/koncept. Däremot vore det minst lika fel att göra precis tvärtom, att anta att 

skapande-processen involverade en helt och hållet individuell makt över tolkningen av 

kulturella begrepp, primärt då ridderlighet och bushido är sådana likartade koncept att det är 

troligt att den senare påverkade behandlingen av den tidigare på en omedveten nivå.
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Något som jag nu är tvungen att ta upp är det (primärt) lingvistiska begreppet kreolisering. 

Detta begrepp kommer inte att användas i denna studie, men tas upp då det kan ses som lite av 

en blandning av begreppen kulturell översättning och hybridisering. Kreolisering används 

primärt för att beskriva en process däri två språk konvergerar, men har använts inom andra 

fält än lingvistiken för att beskriva denna process på, bland annat, religion och/eller religiösa 

figurer/symboler samt kulturen inom ett område i stort (se Burke 2013, s. 61 ff.). Likt 

begreppet hybridisering så är detta primärt en omedveten process, men fungerar samtidigt lite 

mer öppet för en individuell makt över tolkningsprocessen (ibid.), likt begreppet kulturell 

översättning. Detta innebär då att begreppet kreolisering inte har en lika tydlig svaghet som 

hybridisering. Kreolisering skulle mycket väl kunna anpassas på en studie likt denna, men här 

kommer det, som sagt, inte att användas. Detta då begreppet är lite väl brett jämfört med 

denna studies omfång. För att kunna tala om en kreolisering inom denna studie så skulle ett 

större fokus behöva läggas på, exempelvis, de stilistiska och de narrativa elementen från verk 

inom de två populärkulturer som har haft störst påverkan på japansk fantasy-anime i stort. 

Sedan skulle man då behöva kolla på verk inom japansk fantasy-anime för att möjligen kunna 

se, och tala om, en kreolisering. Den tid som behövs för detta, samt ett rättvist antal verk, 

ligger då, som sagt, utanför denna studies omfång.

Ett begrepp som kommer att vara väl användbart i denna studie är deculturalization. Detta 

begrepp är avsett till att beskriva processen däri lokalt kulturella element inom ett verk 

nedtonas, med målet att göra verket mer lättillgängligt för en större (möjligtvis mer global?) 

publik (Wang & Yeh 2005, s. 178). Wang & Yeh sammanfattar detta begrepp väl på följande 

vis:

Through a process of deculturalization, all of the elements that are culture 
specific, including those that are ethnic, historical or religious, that create barriers 
to intercultural reception or are deemed unfit for a new presentation style, may be 
contained in a familiar narrative pattern that not only plays down cultural 
differences, but also guarantees comprehension across viewer groups. (ibid.).

Primärt så används detta begrepp, förståeligt nog, på mer globalt orienterade verk, exempelvis 

stora Hollywood-filmer som är gjorda för att tilltala en sådan bred publik som möjligt (se 

Wang & Yeh 2005). Det kan dock även användas i sammanhang med mitt empiriska material, 

då man kan fråga sig huruvida vissa detaljer inom kulturella koncept har genomgått en 

deculturalization-process istället för en hybridisering. Självfallet kan detta vara svårt att se i 
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sådana liknande koncept såsom ridderlighet och bushido, men det är absolut inte omöjligt. 

Eftersom ridderlighet är det kulturellt utomstående konceptet så skulle man absolut kunna tala 

om deculturalization vid tillfällen då det är detaljer inom bushido som starkt uppenbarar sig, 

eftersom verket ifråga då har genomgått en deculturalization-process för att göra det mer 

lättillgängligt för en större publik (vilket i detta fall vore en inhemsk, istället för en global). 

Det är då alltså på detta sätt som begreppet deculturalization kommer tillämpas under denna 

studie.

Utöver detta så kan man tala om deculturalization i samband med ett japanskt begrepp, som 

har kopplats till den historiska tendens inom anime att influeras av västerländsk populärkultur 

(se Brown 2006, s. 7): mukokuseki. Detta begrepp kommer jag inte explicit använda mig av 

under analysportionen av denna studie, men det är viktigt att gå igenom det för att kunna ge 

en tydlig bild av anime i stort, och därmed också förklara vissa kosmetiska val hos 

karaktärerna inom det empiriska materialet som man annars kan reagera kraftigt på. 

Mukokuseki betyder rent generellt någonting som saknar en nationell identitet (Napier 2001, 

s. 24), men har kommit att mer specifikt beskriva någonting som saknar “clearly identifiable 

Japanese national, racial, or ethnic markers” (Brown 2006, s. 7). Detta kan handla om det 

samhälle i stort som presenteras i en anime (se Napier 2001, s. 24), men viktigare för denna 

studie är dess relation till karaktärerna, specifikt det faktum att dessa framställs som “icke-

japanska” rent kosmetiskt i den klara majoriteten av verk (Napier 2001, s. 25). Napier påpekar 

att detta ofta är ett problem bland amerikanska tittare som är nya till anime rent generellt, då 

de ofta vill veta varför karaktärerna ser “västerländska” ut (vilket bland annat kan ses genom 

ljus (“vit”) hy och en icke svart hårfärg) (ibid.). Vidare fastställer hon att:

[W]hile many anime texts do include figures with blond hair, it is perhaps more 
correct to say that rather than a “Western” style of figuration, the characters are 
drawn in what might be called “anime” style. This style ranges from the broadly 
grotesque drawings of characters with shrunken torsos and oversize [sic] heads of 
some anime comedy to the elongated figures with huge eyes and endless flowing 
hair that populate many romance and adventure stories. (ibid.).

Med detta i åtanke så är det enkelt att se begreppet mukokusekis samband med 

deculturalization. Båda dessa beskriver i slutändan något vars kulturella element är 

nedtonade, men det senare beskriver själva processen däri elementen nedtonas, medan det 

förstnämnda lägger fokus på resultatet. Dock så måste jag här hänvisa tillbaka till det faktum 

13



att anime-karaktärer redan från början rent visuellt inspirerades av bland annat Disney och 

Warner Brothers gamla serier (se “Tidigare forskning”), och därigenom inte designades från 

ett helt och hållet japanskt perspektiv. Att karaktärerna i båda TV-serierna som utgör mitt 

empiriska material är påverkade av mukokuseki bör inte ses som deculturalization, utan 

istället som att deras designer är influerade av anime-mediets historia; de är alltså designade 

enligt Napiers ovannämnda anime-stil. Detta kommer jag ju dock, som sagt, inte explicit 

använda mig av under själva analysen, men det var fortfarande viktigt att det förklarades 

varför karaktärerna inte ser direkt “japanska” ut, och att detta inte kommer att användas för att 

möjligen antyda om en nutida deculturalization.

Alla dessa begrepp återfinns, i olika grader, implicit i de akademiska texterna inom det 

filmvetenskapliga område som denna studie är en del av. Jag kommer peka ut exempel ur två 

sådana för att visa på hur begreppen kan appliceras på mediala verk. Tian & Xiong (2013) 

analyserar Disney-filmen Mulan (1998) ur två olika perspektiv: det ena relaterat till 

adaptionsprocessen från kinesisk legend till amerikansk familjefilm, det andra relaterat till 

sagda films kinesiska utgåva och dess språkliga översättning. Utan att explicit använda 

begreppet så är det klart att detta kan ses som kulturell översättning då båda parterna medvetet 

översatte detaljer för att få tillgång till en större publik (se Tian & Xiong 2013, s. 865-873). 

När de skriver om det amerikanska perspektivet är det också klart att en deculturalization-

process har skett, då viss språklig tvetydighet tonades ned eftersom majoriteten av den 

amerikanska marknaden inte kunde förväntas vara medveten om den historiska bakgrunden 

som behövs för att förstå tvetydigheten (se Tian & Xion 2013, s. 867). Författarna använder 

sig av begrepp såsom cultural deformation och cultural reformation i studien, vilka ligger 

väldigt nära de begrepp som kommer att användas i denna studie. Men för att kunna använda 

sådana begrepp krävs en tydligare “deformering” av originalkonceptet än vad så närliggande 

koncept såsom ridderlighet och bushido tillåter, vilket gör att de inte kommer att användas på 

denna studies empiriska material.

I From Metropolis to Metoroporisu: The Changing Role of the Robot in Japanese and Western 

Cinema (2008) analyserar Lee Makela en liknande process och påvisar skillnaderna mellan 

fyra olika versioner av samma grundkoncept, samt hur dessa återspeglar kulturen de skapades 

inom: originalversionen av Fritz Langs klassiker Metropolis (1927), den omklippta 
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amerikanska versionen av filmen, den japanska mangan6 från 1949 som influerades av 

Metropolis (hädanefter refererad som mangan), samt den animerade adaptionen av mangan 

(vilken även den besitter titeln Metropolis (2001)7 (hädanefter: Metoroporisu)). Både 

originalversionen av Metropolis och den omklippta amerikanska versionen visade på samtida 

rädslor kring modernisering, industrialisering och mekanisering, där bland annat en robotfigur 

kan läsas som ett hot mot en människas levebröd. Den omklippta amerikanska versionen visat 

upp ett tydligt exempel på kulturell översättning, då en konflikt mellan urbana och lantliga 

kulturer och levnadssätt förhöjs i narrativet (Makela 2008, s. 94-100). Det handlar om 

kulturell översättning då filmen klipptes för att lättare kunna säljas på den amerikanska 

marknaden (se Makela 2008, s. 98), vilket tyder på att förhöjningen med största sannolikhet 

var medveten. Både mangan och den animerade adaptionen, Metoroporisu, visar visuellt på 

en hybridisering, bland annat då bakgrunderna i väldigt hög grad liknar originalet (Makela 

2008, s. 108). Detta är en hybridisering då skaparna av dessa två verk var medvetna om 

originalet, men sa rätt ut att de inte medvetet refererade till det (Makela 2008, s. 101; 107 f.). 

Det måste påpekas att Makela själv inte nämner dessa begrepp, men detta är exempel på hur 

de möjligen skulle kunna ha använts, och därigenom även exempel på hur de skulle kunna 

användas rent generellt på mediala verk.

6. Ridderlighet och bushido – historisk bakgrund och definition
Under denna rubrik kommer jag ta upp koncepten ridderlighet och bushido. Mer bestämt så 

kommer jag att gå igenom konceptens historia och förklara de centrala delarna samt det som 

kommer att vara av vikt i själva analys- och diskussions-rubrikerna. Eftersom koncepten är så 

lika varandra så måste de båda gås igenom och tillämpas under studien. Att ställa de båda i 

relation till varandra kommer att vara det bästa tillvägagångssättet för att se huruvida 

karaktärerna i serierna innehar mer ridderliga egenskaper, eller om de är mer inspirerade av 

bushido. Därigenom kommer vi förhoppningsvis kunna se i hur stor grad karaktärernas 

egenskaper har baserats på ridderlighet, kontra hur mycket det faktum att det empiriska 

materialet skapades i Japan har influerat dessa egenskaper genom det inhemska konceptet 

bushido. Först och främst så bör det nämnas att både den ridderlighet och bushido som 

kommer att tas upp inte är 100 % historiskt korrekta. Detta utgör inget problem inom studien, 

då det som ligger i fokus är representationen av ridderlighet ur kontexten av en nutida japansk 
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anime-synvinkel. Men det är ändå viktigt att nämna så att det klargör det faktum att det 

empiriska materialet inte förväntas visa en 100 % historiskt korrekt bild av koncepten; vilket 

för övrigt hade varit svårt att bedöma ur en nutida synvinkel då det i nuläget helt enkelt inte 

finns en klar bild över respektive koncepts historia och de små skillnader som kan ha funnits 

mellan olika länder/områden (för att se detta inom ridderlighet se Rix 2009; inom bushido se 

bushido-rubriken nedan). Det bör därigenom noteras att den ridderlighet och den bushido som 

denna studie tar upp är närmare förankrad i de romantiserade versionerna, som själva har 

funnits sedan konceptens samtid.8 Detta är extra viktigt att förstå när det gäller kopplingen 

mellan ridderlighet och kristendom, då det ur en historiskt korrekt synvinkel hade varit 

omöjligt att på något vis tala om ridderlighet ifall kristendomen aldrig tagits upp (se Kaeuper 

2005). Denna synvinkel riskerar dock att utesluta en hel del intressanta verk endast på grund 

av att deras karaktärer inte förhåller sig till en specifik religion, vilket bland annat gäller 

majoriteten av karaktärerna i mitt empiriska material.9 Att skapare i ett land som Japan inte 

heller väljer att ta upp kristendomen är inte särskilt förvånande, eftersom endast omkring 1 % 

av invånarna är kristna (oxfordreference.com, 2013). Självfallet kan det också tänkas att det är 

just de romantiserade versionerna av ridderlighet och bushido som folk överlag känner till, 

vilket därigenom gör det mer troligt att skaparna själva utnyttjar detta så att de inte riskerar att  

alienera publiken för mycket när koncepten tas upp. På grund av dessa anledningar så är det 

därmed mer befogat att se den ridderlighet och den bushido som tas upp som närmare 

förankrad till just de romantiserade versionerna.

Innan jag går in på själva koncepten så vill jag påpeka den viktiga distinktionen mellan 

ridderlighet och bushido kontra det stora, övergripande konceptet “hjälte”, då en förvirring 

ofta kan skapas dessemellan. Denna förvirring är dock väldigt förståelig, bland annat då 

riddare sågs som hjältar under medeltiden, vilket berättelserna kring dem tydligt klargör (se 

Malory 2008; Wright 2005). Först och främst så måste det mest uppenbara faktumet nämnas: 

en ridderlig person behöver inte nödvändigtvis vara en hjälte, och en hjälte behöver inte 

nödvändigtvis vara ridderlig. Den viktigaste aspekten finner vi dock i det faktum att 

ridderlighet är en konstant närvaro i en persons liv. En närvaro som ständigt gör det klart för 

personen att hen ska bete sig på ett anständigt vis och sträva efter att förbättra sig själv, ty “he 
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who does more is of greater worth” (Charny 2005, s. 48). En sådan närvaro kan inte sägas 

vara någonting som en hjälte ständigt måste ha i bakhuvudet, då de till och med kan bete sig 

egocentriskt då och då utan att de slutar vara hjältar. Självklart så överlappar dessa koncept på 

flera punkter, såsom att personerna ska slåss för vad de tror på och skydda de svaga, men den 

konstanta närvaron av ridderlighet i en persons liv gör att de måste räknas som skilda 

koncept. Denna närvaro återfinner vi också i bushido, men däri betonas det på ett annat sätt än 

inom ridderlighet (se bushido-rubriken nedan).

6.1. Ridderlighet

Den huvudsakliga författare som jag använder mig av kring konceptet ridderlighet är Geoffroi 

de Charny och hans Book of Chivalry [1350-51] (2005). Som utgångspunkt så ter sig detta 

verk väldigt bra, huvudsakligen för att Charny själv var en praktiserande riddare under 1300-

talet (faktiskt en av de mest välkända), och därigenom levde ut det han skrev om (Kaeuper 

2005, s. 1; 3). Tyvärr så finns det dock inga historiska bevis för att hans Book of Chivalry 

någonsin fann vare sig en stor spridning eller ett högt antal läsare, vilket då betyder att hans 

tankar med största sannolikhet inte var särskilt inflytelserika (Kaeuper 2005, s. 41). Detta 

skulle absolut kunna nedvärdera honom som en primär källa, men jag skulle argumentera att 

en signifikant detalj i hans skrivande mer än väl väger upp för denna avsaknad av inflytande: 

hans förståelse att de tilltänkta läsarna faktiskt är människor. Charny upprepar konstant vilken 

hård börda det är att konstant försöka leva upp till ett sådant högt ideal som ridderlighet 

förespråkar, och att man är värd att hyllas så länge man kämpar för att komma så nära idealet 

som möjligt. Han förstår att alla har olika förutsättningar och beskriver till och med hur 

förväntningarna att man ska leva upp till idealet ökar desto högre samhällsposition personen i 

fråga har (se Charny 2005, s. 76 ff.). Att förväntningarna ökar beroende på samhällsposition 

kommer jag att komma tillbaka till i själva analysen, eftersom detta kommer att vara relevant 

för två karaktärer. Trots att Charnys text, likt majoriteten av medeltida texter kring 

ridderlighet, är mer preskriptiv då den förespråkar ett ideal snarare än att vara deskriptiv av 

samtiden (Kaeuper 2005, s. 17 f.), så lyser ändå hans förståelse för de tilltänkta läsarnas 

mänskliga kvaliteter igenom. Han gör detta genom att ständigt hänvisa tillbaka till en av hans 

första tankar:

[A]ll deeds of arms merit praise for all those who perform well in them. For I 
maintain that there are no small feats of arms, but only good and great ones, 
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although some feats of arms are of greater worth than others. Therefore, I say that 
he who does more is of greater worth. (Charny 2005, s. 48).

Han förstår alltså svårigheten i att uppnå stora dåd under strider, och menar att man ej ska se 

det som negativt om man endast lyckas uppnå en liten sådan, ty även de små är prisvärda. 

Denna förståelse är viktig i relation till denna studies huvudfrågeställning om hur det 

empiriska materialet förhåller sig till ridderlighet via sina karaktärer samt hur dessa karaktärer 

behandlas, då den tillåter oss att se just karaktärerna i det empiriska materialet som mänskliga. 

Detta gör att vi kan undersöka karaktärer som inte nödvändigtvis kan ses som förebilder av 

ridderlighet, utan istället liknar mer vanliga personer. Att de ses som mänskliga kan då tänkas 

skapa en mycket mer naturlig dialog med konceptet; en dialog däri små felsteg inte direkt 

leder till att karaktärerna inte bör ses som ridderliga. Denna dialog hade varit svårare att 

undersöka (i relation till studiens huvudfrågeställning) ifall andra medeltida texter kring 

ridderlighet utgjort de primära källorna, då det genom de texterna blir svårare att tala om 

karaktärerna som möjligtvis ridderliga. Detta gäller särskilt i relation till strider, eftersom 

majoriteten av dessa andra texter skrevs av män inom kyrkan, som då själva aldrig stridit vare 

sig i krig eller torneringar (Kaeuper 2005, s. 3). Charnys personliga erfarenhet, tillsammans 

med det faktum att han skrev sin bok medan han faktiskt var en praktiserande riddare, gör 

honom till en auktoritet inom området och därför en utmärkt primär källa.

Som jag har påpekat ovan så är ridderlighet en konstant närvaro och påverkar en mängd 

detaljer inom livet. Att gå igenom alla dessa skulle dock ta för lång tid och, i slutändan, även 

vara irrelevant då vissa detaljer (bland annat religion) helt enkelt inte kommer att ha en 

påverkan på denna studie. Jag väljer här att beskriva de delar inom ridderlighet som denna 

studie påverkas av genom tre sammanlänkade underkategorier, vilka alla är nödvändiga för att 

i någon grad ens kunna tala om ridderlighet: strid, mod och uppförande.

Termen “prowess” (hädanefter översatt till skicklighet) påverkar alla tre underkategorier, men 

ingen i lika hög grad som i strider. När en ridderlig person strider så måste denne förståeligt 

nog vara fysiskt stark; man vill ju trots allt inte skadas eller rent av dödas av en motståndare. 

Att besegra någon annan genom ens egen fysiska styrka är även det bästa sättet att vinna ära 

och kännedom genom (Kaeuper 2005, s. 24), och Charny framhåller konstant skicklighet i 

strid som otroligt beundransvärt, även om ens dåd inte skulle bli kända (se Charny 2005, s. 54 

f.). Med detta sagt så gäller det inte att bara vara stark. Om så var fallet skulle en lömsk vilde 
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utan respekt för sina medkämpar kunna räknas som ridderlig just på ett slagfält; en person 

som Charny med största sannolikhet inte skulle höja som positiv i ridderlig bemärkelse 

(Kaeuper 2005, s. 24). Alltså är det även viktigt att uppföra sig ridderligt under strider. Detta 

gör man då genom att behandla sin motståndare/fiende med värdighet och barmhärtighet (se 

Charny 2005, s. 48-57; Kaeuper 2005, s. 24). Självklart så kan detta vara svårt (speciellt under 

ett krig), men de har trots allt, precis som en själv, visat stort mod genom att ställa upp i en 

strid, vilket måste respekteras. Om man skulle besegra någon och denne ber om nåd, så är det 

av yttersta vikt att detta respekteras och följs, för som Malory skriver i sin romantiserade 

version av Kung Arthurs berättelser, “a knight without mercy is without worship” (Malory 

2008, s. 56). Det bör dock självklart uppmärksammas att detta kan vara svårt under ett krig 

där man kan attackeras av flera motståndare/fiender på samma gång, något som vi kommer att 

få se i det empiriska materialet.

Som jag nämnde ovan så ska motståndare/fiender respekteras i strid då de visar ett stort mod 

genom att överhuvudtaget vara närvarande. Men tanken att man ska visa mod i strider stannar 

självklart inte där. Genom att bland annat springa fram och därigenom utmana någon så kan 

man visa på stort mod. Charny påpekar också att de som plundrar från sina fiender (i krig) 

visar upp ett väldigt stort mod då dessa inte bara måste slåss, utan även riskerar att bli 

attackerade när de plundrar (och alltså inte är fokuserade på striden). Detta är dock ett 

tveeggat svärd, då deras girighet mycket väl kan få dem att ignorera uppenbara faror. 

Visserligen visar man upp ett mod vid ett sådant tillfälle, men man bör istället stanna upp och 

tänka till innan man agerar, även om man möjligen skulle genomföra stora dåd och uppleva 

många strider på detta vis (Charny 2005, s. 55; 81 f.). Charny nämner här att en riddare bör 

ställa in sitt sinne på att vinna ära genom många strider, ty ära lever vidare i evighet, medan 

materiella vinster kan förloras inom spannet av en enda timme (ibid.). Men mod är inte bara 

kopplat till strider. Ett naturligt mod ska även återfinnas i det vardagliga livet. Detta tas dock 

inte explicit upp av Charny, utan behandlas mer implicit i den sista underkategorin: 

uppförande.

Uppförande är den kategori inom ridderlighet som tydligast genomsyrar alla aspekter av en 

persons liv. Det är därigenom den kategori inom vilken en person ständigt måste sträva efter 

ett ridderligt ideal, då den innehar en ständig närvaro. Jag har redan implicit gått igenom hur 

detta bör göra sig synligt i strider (genom att visa respekt, värdighet och barmhärtighet till sin
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(a) motståndare/fiende(r)), så jag skulle här kort önska att gå igenom den vardagliga 

synvinkeln, då detta också kommer att påverka min analys av det empiriska materialet. 

Charny sammanfattar väl detta önskvärda uppförande på följande vis: “[T]hey [de ridderliga] 

should be humble among their friends, proud and bold against their foes, tender and merciful 

toward those who need assistance, cruel avengers against their enemies, [and] pleasant and 

amiable with all others” (Charny 2005, s. 70). Ytterligare så utvecklar han detta lite, bland 

annat genom att nämna vikten av att varken tala väl om sitt eget uppförande, eller kritisera 

andras för mycket (Charny 2005, s. 71). Uppenbarligen så är detta inte någonting som är 

enkelt att uppnå och konstant uppehålla genom hela livet. Det kan till exempel mycket väl 

hända att man någon gång skryter för sina vänner, eller blir arg på någon som inte är ens 

fiende. Men här kommer vi tillbaka till det centrala faktumet att ridderlighet förespråkar ett 

ideal. Det är, som tidigare nämnt, någonting man strävar efter och gör allt i sin makt för att 

uppnå. Man bör inte heller förvänta sig att faktiskt uppnå detta ideal, då det är svårt. Så svårt, 

faktiskt, att Charny bara kan nämna en enda riddare genom tiderna som han anser lyckades 

uppnå detta (Charny 2005, s. 88).10 Här är det dock väldigt viktigt att jag påpekar det faktum 

att det är Charnys åsikt. Andra riddare hade inte nödvändigtvis hållit med honom (detsamma 

kan även sägas om nutida historiker), vilket därigenom tydligt visar på att det ridderliga 

idealet egentligen är omöjligt att uppnå, då det i en hög grad kan vara en tolkningsfråga. Men 

de egenskaper som Charny gav i det ovannämnda citatet utgör alltså själva målen när det 

gäller ridderligt uppförande.

6.2. Bushido

Innan jag går in på själva konceptet bushido11 så vill jag, precis som jag gjorde med 

ridderlighet, gå igenom de huvudsakliga författarna som jag kommer att använda mig av. Den 

första av dessa är, naturligt nog, Yamamoto Tsunetomo och hans Hagakure: The Book of the 

Samurai [1716] (2014), antagligen den i västvärlden mest kända boken relaterad till bushido. 

Den skrevs ned av Tashiro Tsuramoto och består av de tankar Tsunetomo gav uttryck för 

under sju års samtal med honom (Wilson 2012, s. xv). Det viktigaste att ha i åtanke med 

denna titel är att den, likt Charny och hans Book of Chivalry, består av Tsunetomos personliga 

tankar kring livet och bushido. Vissa uttalanden som han gör kan tolkas som hårda (se min 

diskussion kring lojalitet inom bushido nedan), och de bör inte ses som en komplett reflektion 
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av hans samtid. Det kan dock ge oss antydningar kring vilka olika attityder det fanns 

relaterade till bushido och andra koncept.12 Med detta sagt så är det fortfarande en utmärkt 

utgångspunkt till bushido, bland annat då dess popularitet kan tänkas ha influerat den nutida 

synen kring konceptet, samt det faktum att det är en av få texter från längre bakåt i historien 

som explicit tar upp bushido.13

Min andra huvudkälla, Inazo Nitobes Code of the Samurai, Bushido: The Soul of Japan 

[1900] (2015), har, bör det först och främst påpekas, fått utstå en hel del kritik. Denna kritik är 

huvudsakligen riktad mot Nitobe själv, då man har menat att han inte är tillräckligt 

kvalificerad för att tala om Japans historia och kultur (se Hurst III 1990). Detta beror bland 

annat på att han spenderade en stor del av sin akademiska karriär utanför Japan, där han 

publicerade böcker på både engelska och tyska (Nitobe 2015, s. 7), vilket tyder på en frånvaro 

från den japanska kulturen. Mer vikt kan även läggas på det faktum att han saknade en 

utbildning inom både japansk historia och litteratur (Foust 2015, s. 1175), vilket gör att 

trovärdigheten i det han skriver måste ifrågasättas. Men om vi följer denna kritik hamnar vi i 

debatten kring historisk korrekthet igen, där jag redan har sagt att det huvudsakligen är den 

populärkulturella representationen som är av vikt. Det Nitobe skriver kan här anses ligga 

närmare en populärkulturell synvinkel, som då med största sannolikhet är vad skaparna har 

utgått ifrån. De ovannämnda svagheterna blir därigenom en styrka då Nitobes i allra högsta 

grad har influerat synen på bushido inom den populärkulturella sfären (bland annat så 

populariserade den själva termen bushido) (se Foust 2015).14

Som jag har nämnt så kan bushido ses som den japanska versionen av ridderlighet. Denna 

jämförelse är dock än mer passande än man först kan tro, särskilt om vi tittar på hur Nitobe 

väljer att presentera konceptet för sina läsare: “Chivalry is a flower no less indigenous to the 

soil of Japan than its emblem, the cherry blossom” (Nitobe 2015, s. 8). Bara det faktum att det 

är såhär Nitobe väljer att inleda sin bok antyder en direkt koppling koncepten emellan; en 

koppling som görs än mer tydlig ju mer man läser. Strid, mod och uppförande tas alla upp 

som viktiga komponenter inom bushido, och liknande uttryck gör sig funna relaterade till 
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dessa (se Tsunetomo 2014, s. 46 f.; 64 ff.; 80). Vikten av strider som möjligheter att vinna ära 

genom upprepas flertalet gånger (se Tsunetomo 2014, s. 115 f.), men vikten av uppförande 

inom strider berörs sällan i mitt funna material. Mod kopplat till strider tar däremot en mycket 

större plats, då en brist på detta i en stridssituation kan leda till vanära (ibid.), vilket jag snart 

återkommer till. Tankarna kring uppförande kan i grunden inte sägas skilja sig från de inom 

ridderlighet. Man ska visa respekt inför andra och framföra sig på ett vördigt vis (se 

Tsunetomo 2014, s. 108 f.). I detta avseende är skillnaderna för små och faller därför utanför 

uppsatsens avgränsning.15 Uppsatsen kommer att fokusera på tydligare skillnader mellan 

koncepten, vilka här huvudsakligen är relaterade till betoning. Även nu har jag delat in dessa 

skillnader i tre sammanlänkade underkategorier, som alla betonas som viktiga i en högre grad 

än vad som återfinns inom ridderlighet: ära, lojalitet och öppenhet inför döden.

En persons ära värderas högt inom ridderlighet, men mer vikt läggs tydligt vid detta inom 

bushido. Många historier har berättats om samurajer som snabbt tar till svärd vid minsta lilla 

förolämpning (se Nitobe 2015, s. 41; Tsunetomo 2014) och, som jag kommer gå igenom i mer 

detalj nedan, en befläckad ära kunde renas via rituellt självmord (se Foust 2015, s. 1177; 

Nitobe 2015, s. 58-67; Tsunetomo 2014). Om en person som vanäras i någon grad inte gör 

någonting för att snabbt åtgärda detta så kommer vanäran endast växa med tiden och 

därigenom blir någonting som man alltid måste leva med, eller som Nitobe skriver: “That 

samurai was right who refused to compromise his character by a slight humiliation in his 

youth; ‘because,’ he said, ‘dishonor is like a scar on a tree, which time, instead of effacing, 

only helps to enlarge’” (Nitobe 2015, s. 41). Tsunetomo påpekar detta konstant och 

förespråkar direkt aktion vid alla tillfällen, speciellt när en själv (eller ens mästare) har blivit 

vanärad på något vis. Detta gör han till en sådan grad att han till och med ser ned på de kända 

fyrtiosju rōnin (herrelösa samurajer), vilka hämnades sin mästares död, eftersom de tog ett år 

på sig innan de hämnades för att vara säkra att de skulle lyckas (Tsunetomo 2014, s. 28 ff.; 

341 f.). Samtidigt höjer han även ett slagsmål i Nagasaki som exemplariskt, då männen som 

var involverade direkt utkrävde hämnd (efter att en man oavsiktligt stänkt lera på en samuraj 

från en annan klan (något som är en skymf mot samurajens ära)) utan att stanna upp och 

fundera över situationens omständigheter och konsekvenserna av deras handling (ibid.). 
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Tsunetomos ord bör dock inte ses som en reflektion av majoritetens syn kring ära (bland annat 

på grund av populariteten hos berättelser kring de fyrtiosju rōnin, som jag snart kommer 

tillbaka till). Det vi kan ta ifrån allt detta är hur viktigt ära anses vara inom bushido, och att 

den är värd att försvara till varje pris. Visserligen kan detta också sägas stämma om ära inom 

ridderlighet, men det faktum att det inom ramen av bushido fokuseras kraftigt på en direkt 

vedergällning (vid situationer där ens ära är hotad) ger oss en annan synvinkel som kan 

komma att leda till intressanta observationer gällande bushidos influens på det empiriska 

materialet.

Det finns ett stort antal berättelser kring de fyrtiosju rōnin inom den japanska 

populärkulturen,16 men dessa är inte primärt berättelser om just ära, utan det primära fokus 

inom verken ligger ofta på den lojalitet som de fyrtiosju uppvisar genom att vara trogna sin 

mästare efter hans död. Populariteten hos dessa berättelser kan då tänkas ha haft ett större 

inflytande på den populärkulturella bilden av bushido, än vad Tsunetomos ord från förra 

stycket kan ha haft. Men Tsunetomo skulle med största sannolikhet hålla med om att deras 

lojalitet är värd att prisa, då han själv fortsatte vara trogen sin mästare efter dennes död, och 

hade även begått rituellt självmord för att bevisa detta om han inte hade förbjudits både av sin 

mästare och Tokugawashogunatet (Wilson 2012, s. xiv). För honom hade det varit mer ärorikt 

att direkt utkräva hämnd, och det var denna detalj som han fokuserade på, inte lojaliteten hos 

de fyrtiosju. Med detta sagt så kan man börja fundera kring just lojalitet inom bushido och hur 

denna tar form, då det genom dessa exempel uppenbarligen var väldigt viktigt.

En av de viktigaste sakerna man måste förstå i relation till lojalitet inom bushido har att göra 

med zenbuddhism, vilket introducerades till Japan under 1100- och 1200-talen och snabbt fick 

ett fäste. “According to Zen Buddhism, it is our sense of self [hädanefter översatt till jaget] 

that hinders true freedom and becomes a fixation without our being aware of it” (Wilson 

2012, s. xxxix f.). Utan att förstå detta så är det svårt att verkligen förstå varför lojalitet tar 

den form som den gör inom bushido. Jagets mål är att bevara sig själv, vilket kan göra den till 

ett hinder för en krigare både i situationer som samuraj/tjänare17 (där man förväntas lyda sin 

mästares order) och på ett krigsfält, där man måste agera och reagera utan att tänka. Om jaget 

då kommer mellan mästare och vasall så kan sann lojalitet inte existera (Wilson 2012, s. xl f.). 
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Inom zenbuddhismen så menas det dock att detta jag inte har en verklig existens, utan är en 

illusion från minnet, kulturen och sinnena, som man kan bli kvitt genom meditation. När man 

då blir kvitt från jaget så har man uppnått sann frihet (Wilson 2012, s. xli).18 Med detta klart 

så blir det enklare att förstå varför den lojalitet som Nitobe och Tsunetomo talar om tar den 

form som den gör. Nitobe ger oss här en berättelse om en före detta vasall vars tidigare 

mästares fiender en dag anländer till honom och kräver att han levererar mästarens sons 

avhuggna huvud till dem (på order från huvudstaden). Den tidigare vasallen letar då bland 

barnen på den skola han nu styr efter någon som ser tillräckligt lik ut. En ny student anländer 

som råkar ha det nödvändiga utseendet. Denne dödas då av den tidigare vasallen, som sedan 

levererar huvudet till fienderna. I slutet får vi dock veta att pojken som dödades var den 

tidigare vasallens son, och båda dessa samt modern hade gått med på att offra sonen för att 

hjälpa den tidigare mästaren (Nitobe 2015, s. 45 f.). Så här högt värderas alltså lojalitet i 

bushido. Ingen uppoffring är för stor. Detta återfinns också i Tsunetomos ord flera gånger, 

bland annat i följande två citat: “Being a retainer is nothing other than being a supporter of 

one’s lord, entrusting matters of good and evil to him, and renouncing self-interest”; “If one 

were to say in a word what the condition of being a samurai is, its basis lies first in seriously 

devoting one’s body and soul to his master” (Tsunetomo 2014, s. 8; 107). I de texter som jag 

har läst och använder mig av i denna studie så ses lojalitet inom ridderlighet aldrig ur denna 

specifika synvinkel, vilket vi kan förstå tack vare influensen av zenbuddhismen på bushido. 

Dessa texter antydde om en mer individualistisk synvinkel i relation till lojalitet, alltså att det 

egna jaget existerade och samtidigt tillät sann lojalitet (se Charny 2005; Kaeuper 2005). För 

att på något sätt kunna avgöra huruvida en karaktärs lojalitet primärt bör ses ur synvinkeln av 

ridderlighet eller bushido, så är det då denna distinktion gällande jaget som är av vikt i denna 

studie.

Den sista underkategorin som jag kommer att diskutera är den som starkast skiljer sig ifrån 

ridderlighet med sin konstanta närvaro: öppenhet inför döden. Med öppenhet inför döden så 

menar jag att döden ses som en konstant närvaro. Detta återfinns i det faktum att “[z]en 

teaches us that we should live as though not only our bodies but our egos were already 

dead” (Wilson 2012, s. xliii). Tsunetomo ger uttryck för denna öppenhet upprepade gånger i 

Hagakure, men den tydligaste instansen återfinns i vad som antagligen är textens mest 

citerade passage: “The Way of the Samurai is found in death” (Tsunetomo 2014, s. 1). För att 

24
18 Inom zen kallas detta daishi, den stora döden (Wilson 2012, s. xli).



förstå hur detta kan ge sig uttryck i livet så är det befogat att titta på denna öppenhets relation 

till de två tidigare underkategorierna, ära och lojalitet. Tydligast blir det om vi här tittar på 

rituellt självmord (det bör dock påpekas att rituellt självmord som en aktion per se inte 

kommer att spela en betydande faktor i analysen). Säg att ens ära skymfas eller att ens lojalitet  

ifrågasätts. Om andra metoder ej är tillgängliga så fungerar rituellt självmord som ett sätt att 

återfå sin ära och att bevisa sin lojalitet på (Nitobe 2015, s. 60 ff.). Det är därigenom ens egen 

öppenhet inför döden som tillåter denna möjlighet att existera. Någonting liknande kan vi 

även säga om ett slagfält. Om ens ära här skymfas eller ens lojalitet ifrågasätts så kan man 

snabbt bli av med detta negativa bagage genom att besegra många fiender, men (än viktigare i 

det här sammanhanget) även genom att dö i strid. Genom denna ärorika handling så uppvisar 

man en väldigt stark lojalitet, och vid vissa tillfällen kan det till och med vara mer ärorikt att 

lojalt dö för sin mästare på ett slagfält, än att besegra sina fiender (Tsunetomo 2014, s. 85 f.). 

Det är då döden som här återspeglas som ett slutgiltigt sätt att vinna ny/bevara sin ära och 

bevisa sin lojalitet genom. Om öppenheten inför döden ej hade varit en lika stor del inom 

bushido som den nu är, så hade döden med största sannolikhet inte setts i samma ljus, vilket i 

sin tur troligen skulle ändra synen kring hur man kan vinna/bevara ära och bevisa lojalitet. 

Ifall karaktärerna i det empiriska materialet uppvisar den öppenhet inför döden som jag här 

har beskrivit återstår att se.

6.3. En ledares roll

Viktigt att notera är också ledarens roll inom både ridderlighet och bushido – och här finns 

inte någon signifikant skillnad koncepten emellan. Ledarens position gör att mer förväntas av 

denne (vare sig vi pratar om en bataljonschef eller en kung), vilket följaktligen gör att det kan 

tolkas som mycket värre om denne, exempelvis, inte uppför sig vördigt inför andra eller är 

mån om sin ära. En god ledare, enligt Charny, är en person vars styrka och respekt för sina 

soldater motiverar och inspirerar dem genom livet, speciellt på slagfälten (Charny 2005, s. 59 

f.). En ovärdig ledare vet inte hur man korrekt använder den initiala respekt soldaterna har för 

en och därigenom försummar denna, vilket i slutändan leder till stora förluster (ibid.). 

Tsunetomo kommenterar ytterligare att en ledare som inte kan kontrollera sina män inte är 

värd att följa, vare sig det gäller på slagfältet eller i en vardaglig situation där, till exempel, en 

soldat blir för alkoholpåverkad och gör ett åtlöje av sig själv (Tsunetomo 2014, s. 97 f.).19 Det 
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som kommer att vara av intresse i denna studie är huvudsakligen kopplat till egenskaperna 

hos de ovärdiga ledarna. Då Charny ofta gör det klart att alla riddare ständigt ska söka att 

utöka sin skicklighet på slagfältet, så gäller detta naturligtvis också ledare (se Charny 2005, s. 

64). Om ledaren ifråga är en kung så hamnar dock denne i en svår balansgång. Detta då 

denne, samtidigt som han letar efter tillfällen att utöka sin skicklighet, måste styra ett land. 

Charny nämner inte detta explicit, men antyder att sådant kan, för en stund, lämnas över till de 

som står en nära (ibid.). Men, som vi kommer att se i det empiriska materialet, kan detta få 

ödesdigra konsekvenser om man gör detta väldigt ofta, eller lämnar över det tillfälliga styret 

till fel person. Om landet faller samman på grund av detta, kan kungen fortfarande sägas ha 

varit en god och ridderlig ledare över sitt folk?

6.4. Kvinnans roll

Eftersom både ridderlighet och bushido primärt är koncept avsedda för män, så kan man 

fundera över kvinnans roll i dessa. Som jag nämnde tidigare kommer det här inte att ligga i 

fokus under analysen, men en kort genomgång krävs ändå, eftersom viktiga sekvenser 

påverkas av en kvinnlig närvaro. Likt de punkter jag gick igenom ovan så är kvinnans roll i 

grund och botten väldigt lika koncepten emellan. Det är underförstått i båda att kvinnan är 

mindre värd än mannen, vilket sannolikt är ett resultat av en patriarkal synvinkel. Charny 

nämner aldrig detta rent ut, men det är underförstått att inom ridderlighet så fungerade 

kvinnan mest som en motivation för mannen: hon blir någon som mannen kan kämpa för och 

vems ära han kan skydda både på och utanför slagfältet (se Charny 2005, s. 52 f.). Synen på 

kvinnan inom bushido skiljer sig åt här. Tanken att kämpa för någon annans ära nämns bara 

implicit, och då handlar det endast om ens mästare. Här vill jag dock inte dra för stora 

slutsatser, då en mycket högre mängd material om bushido skulle behöva läsas för att rättvist 

kunna säga hur en kvinnas ära kan skyddas av en man, än vad denna uppsats omfång tillåter. 

Vad jag kan säga, dock, är att kvinnan inom bushido hade möjligheten att skydda sin egen ära 

(och i utsträckning hennes familjs), vilket inte tas upp i mina valda texter kring ridderlighet. 

Nitobe nämner här att kvinnor tränades i att hantera vapen så att de kunde agera som sina 

egna personliga livvakter och därigenom vakta sin egen ära, likt hur män vaktade deras 

mästares ära (Nitobe 2015, s. 72). Om de skulle misslyckas i att driva bort en person som 

hotar deras ära, så råder det inget tvivel om att de då skulle vara beredda att döda sig själva. 

Som Nitobe skriver:
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It was a disgrace to her not to know the proper way in which she had to perpetrate 
self-destruction. For example, little as she was taught in anatomy, she must know 
the exact spot to cut in her throat: she must know how to tie her lower limbs 
together with a belt so that, whatever the agonies of death might be, her corpse be 
found in utmost modesty with the limbs properly composed. (ibid.).

Detta skapar därmed en motsättning gällande kvinnan inom bushido, då hon ska vara en 

kapabel krigare, men ändock hålla sig till hushållet (Nitobe 2015, s. 71). Det blir intressant att  

se huruvida denna motsättning visar sig i det empiriska materialet, vilket då skulle ge en 

antydan kring bushidos influens på representationen av ridderlighet inom japansk fantasy-

anime.

Med allt detta sagt så bör det påpekas att det faktiskt fanns både kvinnliga riddare under 

medeltiden och krigande kvinnor i Japan (och övriga östasien) under tiden då bushido var ett 

levande koncept. Gällande huruvida de faktiskt sågs som positiva exempel av det som 

ridderlighet eller bushido förespråkar, så har dock inget material hittats. Det är dock viktigt att 

jag nämner dessa, då, återigen, det jag tog upp i min ovanstående diskussion inte bör ses som 

helt förankrat i den historiska verkligheten. Kopplat till ridderlighet så känner nog de flesta till 

Jeanne D’Arc, en stark kvinnlig riddare, känd för sitt strategiska sinne och skicklighet med 

svärd, som i hög grad är ansvarig för flertalet framgångar å Frankrikes vägnar under 

hundraårskriget (Tate 2008, s. 150). Vi har också Boudica, drottning över icenerna, även hon 

känd som en stor strateg och skicklig svärdskämpe, som kämpade med att hålla tillbaka det 

romerska avancemanget in i Storbritannien (Tate 2008, s. 150; Allason-Jones 2012, s. 469). 

Kopplat till bushido så finner vi bland annat samurajen Tomoe Gozen, känd som en otroligt 

stark krigare och fruktad tack vare sin skicklighet med katana (Tate 2008, s. 150 f.; se Tyler 

2015).20 Vi har även Ng Mui, en nunna som är känd som skaparen av en av de mest kända 

kung fu-stilerna, Wing chun. Denna stil, som lever kvar än idag, sägs ha utvecklats av Ng Mui 

för att skydda hennes kloster från konstanta räder (Tate 2008, s. 151). Många fler kan nämnas 

i relation till både ridderlighet och bushido, men poängen är här att dessa kvinnor faktiskt 

existerade. Att de texter som jag har gått igenom inte tar upp dessa, eller liknande exempel, 

kan dock tyda på att dessa var en minoritet och att idén att kvinnor överlag kunde (skulle?) 

försöka leva upp till det ideal förespråkat inom koncepten var något författarna inte ville tänka 

kring (eller uppmuntra?).
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7. Analys
Under denna rubrik kommer jag att presentera och analysera varje karaktär var för sig. De har 

delats in efter vilken serie de är ifrån, samt vilka punkter i narrativet deras sekvenser är 

hämtade ifrån. Detta för att skapa en tydligare genomgång där vi inte behöver slängas inom 

narrativet mer än nödvändigt. Utöver en kort presentation av karaktärerna kommer en kort 

presentation av TV-seriernas handling redogöras, för att snabbt bekanta läsaren med deras 

världar.

7.1. Berserk

Berserk, baserad på Kentaro Miuras långtgående manga av samma namn, utspelar sig i en 

värld som är väldigt tydligt inspirerad av europeisk medeltid, specifikt i ett kungarike vid 

namn Midland. Inom denna värld (med sina riddare, slott och prinsessor) får vi följa 

soldaterna i en legoknektsarmé (vid namn Hökkompaniet) under flera år när de kämpar på 

Midlands sida i ett långvarigt krig. Då Hökkompaniet har rötter bland bödeln spelar 

ridderlighet en stor roll i soldaternas liv, specifikt då de vill uppfylla sin ledares dröm om eget 

kungarike, vilket tvingar dem att konfrontera konceptet ridderlighet både på stridsfält och 

framför adelsmän som själva förhåller sig till konceptet. I bakgrunden finns dock en okänd 

övernaturlig värld som tvingar kompaniet att konfrontera ridderlighet än mer, då de får 

uppleva slag och se saker ingen människa sett förr.

7.1.1. Guts

Den karaktär som vi upplever berättelsen genom är legosoldaten Guts, en av de starkaste 

kämparna i Midland. Till en början står han i kontrast mot konceptet ridderlighet, men genom 

Hökkompaniets ledare, Griffith (den andra karaktären från serien som kommer analyseras), 

börjar han ifrågasätta vem han är och varför han slåss. Är han, som seriens titel antyder, bara 

en “berserker”, en person som bara lever för att slåss och kan tappa sinnet under strid (se 

Kaeuper 2005, s. 24), eller är han något mer? Guts har valts ut för analys då han i sin sökan 

efter en egen identitet tvingas konfrontera sig själv, och en av de punkter som han gör det 

genom är just ridderlighet.

7.1.1.1. En del av Hökkompaniet

Den första sekvensen som kommer att undersökas närmare är när Guts (mot sin vilja) blir en 

del av Hökkompaniet. Efter att han nyligen har vunnit en strid däri han nonchalant riskerade 
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sitt liv, så går Guts ensam längs en väg. Han attackeras av fyra personer som vi vet tillhör 

Hökkompaniet och besegrar enkelt två av dem, vilket får de andra att stanna till. Utan att 

försöka ta reda på varför de attackerar honom så löper Guts fram för att attackera de andra, 

men stoppas i sista sekunden. Att Guts inte säger någonting alls här kan visserligen tolkas som 

att han ser sina nuvarande motståndare som banditer, men det ger oss ändock en tidig inblick i 

hans relation till ridderlighet. Vid detta tillfälle antyds ett avståndstagande från konceptet, då 

han inte ser attacken som en kränkning av hans ära. Han vill hellre bara slåss och gå vidare. 

Genom detta kan vi också anta att någon möjlig ära som han skulle kunna vinna inte heller 

spelar någon roll för honom.

Personen som stoppade Guts anfall är Caska, den enda kvinnliga medlemmen i 

Hökkompaniet, vilket Guts inte är medveten om. De påbörjar en strid däri Guts lyckas slå av 

Caska hennes hjälm. Detta gör att Guts får reda på sin motståndares kön, och till en början så 

stannar han då kvar i en defensiv ställning istället för att direkt attackera henne. Man skulle 

kunna se detta i ljuset av ridderlighet, då han inte vill attackera en kvinna, men då han 

fortsätter striden efter att Caska återigen attackerar honom så bör det ses som enkel förvåning 

från Guts sida. Guts fortsätter visa sin skicklighet med svärdet och besegrar Caska, som vi då 

får veta är den starkaste personen i Hökkompaniet efter Griffith. Guts attackerar för att döda 

Caska, men stoppas dock i sista sekunden av just Griffith som frågar om Guts inte vill sänka 

sitt svärd. Utan att säga ett ord så tittar han bara på Griffith och förbereder sig för en till strid, 

vilket förstärker den tidigare inblicken vi fick av hans relation till ridderlighet. Guts attackerar 

och besegras enkelt med ett enda hugg, vilket då ger oss en inblick i Griffiths skicklighet med 

svärdet.

Efter att Guts sår har blivit omhändertagna av Hökkompaniet så ber Griffith honom om ett 

samtal. Guts frågar direkt varför Griffith inte dödade honom, något som han uppenbarligen 

var kapabel till, och blir ombedd att gå med i kompaniet. Han vägrar och rent ut förolämpar 

Griffith efter att denne berättar om sitt intryck av honom. Guts utmanar då Griffith till en strid 

i hopp om att återgälda för skadan som åsamkades honom, varpå Griffith frågar vad som 

händer vid hans förlust. “Koka mig, stek mig, gör vad du vill” blir hans svar, vilket vi kan 

koppla till synen på döden inom bushido, då Guts här uppenbarligen inte bryr sig särkilt 

mycket om han skulle dö i en strid. Kopplingen dras dock ned lite via Guts tankegång efter att  

Griffith med självsäkerhet accepterar striden och säger att det han vill ha gör han sitt: “Den 
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där självsäkra attityden... Den äcklar mig!”. Att Guts inte bryr sig särkilt mycket om döden 

handlar då vid detta tillfälle inte om någon upplevd kränkning av hans ära. Han är istället arg 

och vill helt enkelt slå ned Griffith. Precis som tidigare så förstärker detta den tidigare 

inblicken vi fick av Guts relation till ridderlighet, trots att en aspekt närmare kopplat till 

bushido uppenbarade sig. Det finns alltså en del av Guts karaktär som vid detta lag ligger 

närmare bushido än ridderlighet, men båda dessa koncept har ännu inte visat sig såsom de 

egentligen är.

Än en gång så får Guts uppleva Griffiths skicklighet, vilket leder till att han tar till en mer 

taktisk förhållning. Guts kör ned sitt svärd i marken och slänger sedan upp gräs och jord för 

att förblinda Griffith; en taktik som mycket väl visar på Griffiths nuvarande överlägsenhet och 

Guts vilja att bara slåss. Inom den romantiserade versionen av ridderlighet (och bushido för 

den delen) så skulle denna taktik absolut inte höra hemma, då det kan ses som fegt att 

attackera sin motståndare när denne är blind.21 Detta fungerar dock inte då Griffith lyckas 

undvika det efterkommande hugget, och ställer sig på Guts svärd vilket gör denne orörlig.22 

Guts ilska gör dock att han vägrar ge upp, vilket leder till att de båda förlorar greppet om sina 

svärd. Detta leder till att Guts slår och sparkar Griffith, men denne lyckas återigen vända på 

striden och sätter Guts i ett armlås. Trots att hans arm kan brytas så ger han inte upp, utan 

kallar istället Griffith för ett rövhål, varpå denne då bryter hans arm. Detta signalerar Guts 

förlust och gör att han nu tillhör Griffith och Hökkompaniet.

Vid detta lag är det tydligt att Guts inte börjar som en ridderlig karaktär. Han är arg och vill 

bara slåss för att just slåss. För tillfället bryr han sig uppenbarligen inte huruvida han uppför 

sig ridderligt vare sig utanför eller inom en strid. Detta avstånd från ridderlighet är viktigt att 

förstå för att kunna se hans karaktärsutveckling, och hur ridderlighet kommer att spela en allt 

större roll i hans liv.

7.1.1.2. Hundramannadräparen

Efter en strid däri Guts och Caska skildes från resten av kompaniet, så tvingades de söka 

tillflykt i en skog för att ta hand om sina skador och skydda sig från fienden. När de sedan är 

30

21 Jag specificerar här den romantiserade versionen då det är tvivelaktigt huruvida en riddare från historien skulle se 
detta som fegt istället för ett taktiskt användande av miljön, vilket är Griffiths synvinkel.
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på väg tillbaka till kompaniet stöter de på en stor grupp fiender på runt 100 man. Efter att 

Guts driver med deras ledare attackerar en grupp av fienderna. Guts och Caska kämpar båda 

två, men då Caska både har mensvärk och feber så kan hon inte strida med full styrka, vilket 

gör att Guts måste kämpa ännu hårdare. Precis i början försöker han dock inte skydda henne, 

då han vet hur kapabel hon faktiskt är. Detta ändras dock när fienden skickar in sin starkaste 

kämpe, vilken får alla andra bland fienderna att backa undan. Hans vapen sägs kunna 

“pulvrisera skallbenet på en vattenbuffel” vilket bör betyda att det inte kan pareras. Vid en 

attack på de båda så gör dock Guts just detta utan att hans svärd bryts itu. Detta fortsätter en 

stund och det blir klart att Guts väljer att inte undvika vapnet för att skydda Caska, som 

befinner sig precis bakom honom. Vid detta tillfälle så uppvisar Guts klart ridderliga 

egenskaper. Han skyddar någon som, för närvarande, är svagare än honom och visar samtidigt  

upp en otrolig skicklighet med svärdet. Eftersom Caska är en kvinna så blir denna aktion per 

automatik mer likt det som förespråkas inom ridderlighet, men influenser av bushido på Guts 

karaktär uppvisar sig i hans förklaring av sitt nästa val.

Guts säger åt Caska att springa och lämna honom så fort han har dödat fiendens starkaste 

kämpe och gett henne en öppning. Trots att han gör detta så stannar Caska. Hon kan inte bara 

lämna honom, varpå hon blir beskjuten av pilar. Återigen skyddar Guts henne, men tar denna 

gång själv lite skada. Detta skulle kunna förstärka den blommande ridderligheten inom 

honom, men sedan ger han som sagt sin förklaring. “En sjukling som du är bara i vägen. Jag 

vill bli av med dig. Att fly passar mig inte”. Han skyddar henne alltså inte för att hon är en 

kvinna, utan för att han inte kan fokusera på striden när hon är där. Av denna anledning så 

ligger Guts handlingar här närmare bushido än vad de gör ridderlighet, då kvinnosynen inom 

bushido i hög grad förespråkade att de ska klara sig själva, även i strider. Efter en stund gör 

Caska som Guts sa, och han själv fortsätter strida (till en början tvingas han givetvis hindra 

dem från att följa efter Caska). Efter ett tag börjar Guts ifrågasätta vad han gör. Varför riskerar 

han att dö på denna meningslösa plats? Han börjar undra om han gör detta för Caskas skull, 

men avfärdar snabbt den idén. Han har helt enkelt inte tid att tänka på det. I sina tankar 

nämner han att “[n]u handlar det bara om hur jag ska dräpa mina motståndare”. Detta är också 

precis vad han gör. När Caska sedan kommer tillbaka med förstärkning så ligger alla fiender 

döda på marken, medan Guts sitter och vilar med svärdet i famnen.
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Det som denna sekvens visar oss är delvis hur mycket Guts skicklighet med svärdet har ökat, 

vilket i sig själv är en viktig detalj inom ridderlighet, men än mer viktigt för denna studie är 

att han har börjat agera på ett sätt som skulle kunna ses som ridderligt. Visserligen är han 

dock fortfarande kvar i tankegången att han måste slåss och fokusera på att strida, men han 

har som sagt börjat agera annorlunda vilket han, narrativt sett, belönas med genom att bli känd 

som mannen som dödade 100 legosoldater/hundramannadräparen: en titel som ingen annan 

mänsklig karaktär i TV-serien lever upp till. Intressant nog så passar dock hans agerande mer 

in på bushido än vad det gör ridderlighet. Vid det här tillfället så framstår detta i hög grad som 

ett resultat av kulturell översättning, huvudsakligen på grund av sekvensens frånvarande 

Griffith, eftersom dennes, vid detta läge, klara ridderlighet gör det troligt att Guts skulle 

influeras av honom. Denna diskussion kring kulturell översättning kommer jag dock komma 

tillbaka till under slutdiskussionen. För tillfället så är det viktiga att Guts tydligare har börjat 

agera i relation till ridderliga ideal, och visar på en förändring genom vilken han, narrativt 

sett, belönas.

7.1.1.3. Adjö

Efter att Hökkompaniet till slut lyckas vinna kriget å Midlands vägnar, bestämmer sig Guts 

för att lämna kompaniet med avsikten att finna ett mål med sitt liv. Trots att han inte berättar 

det för någon så lyckas flera personer få reda på hans planer, och försöker stoppa honom. 

Inledningsvis tar detta formen av en diskussion, däri Guts förklarar de gångna åren och hans 

attityd. Slagfältet har varit allt han kan, men efter att ha kommit i kontakt med Griffiths 

ambitioner så förstår han att han måste ha ett eget mål utöver överlevnad om han ska kunna 

vara på samma nivå som Griffith. Det som sticker ut här jämfört med tidigare sekvenser är 

Guts lugn. Han är inte arg, vilket gör att han talar med sina vänner med en mer respektfull 

framförhållning än tidigare. Tydligast är detta när en karaktär rent ut förolämpar honom för att 

han ens tror att han kan nå upp till Griffiths nivå. Istället för att förolämpa denna karaktär så 

svarar Guts lugnt och respektfullt med att fråga om inte denne har någon egen dröm. Då han 

tidigare har behandlat denne på samma sätt som fiendens ledare i förra sekvensen (och 

Griffith i den första), så är detta ett stort ögonblick i hans utveckling, eftersom det tydligt 

visar på uppkomsten av en ridderlig och respektfull framförhållning.

Efter detta dyker dock Griffith upp. Han vägrar låta Guts bara gå iväg, och utmanar då honom 

på en duel. Precis som när han gick med i kompaniet så måste han nu duellera mot Griffith för 
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sin frihet. Till en början frågar Guts om det inte räcker med ett “vi hörs”, men han förstår 

snabbt att detta inte kommer att fungera och accepterar utmaningen. Det som gör detta 

intressant är karaktärernas syn på varandra. Griffiths ögon lyser nu av ilska och han ser på 

Guts som om han vore en fiende. Guts å andra sidan “utstrålar ingen kampglöd”. Hans 

tidigare ilska ser vi inga spår av, och likt Griffith står han rakryggad och visar respekt för sin 

motståndare. Jämför detta med ilskan och viljan att bara slåss i den första duellen, så ser vi 

tydligt hur han behandlar sin motståndare med mer respekt, då denne likt honom vågar ta till 

svärdet. Fortfarande visar Guts dock inte att detta handlar om någon form av ära, vilket gör att 

vi inte kan tala om någon äkta form av ridderlighet, men den växande respekten han uppvisar 

ger oss ändå en bild av den influens Griffith, och dennes ridderlighet, har haft på honom. 

Intressant nog så avger Guts aldrig några tvivel om att han kommer att vinna och få gå sin 

väg. Detta antyder om en minskning av hans tidigare syn på livet och döden. Han ska helt 

enkelt överleva det här, och ser inte ens döden som ett alternativ. Den detaljen som var 

närmare kopplat till bushido än ridderlighet har nu minskat, och narrativt sett så belönas Guts 

här för det. Utan någon blodspillan så vinner han duellen och går sin väg.

I dessa sekvenser har vi sett hur Guts har utvecklats från en arg karaktär som snabbt skulle 

acceptera döden, till en lugnare karaktär som visar respekt gentemot sina medmänniskor och 

inte direkt skulle slänga bort sitt liv i en strid – egenskaper som ridderlighet förespråkar och 

som han helt klart har inspirerats av ifrån Griffiths karaktär. Vi måste nu tala om Griffith för 

att tydligare få se vad som har inspirerat Guts till förändring, men också för att kunna bedöma 

presentationen av ridderlighet rent generellt i serien. Ty då Guts till en början belönas inom 

narrativet för sin utveckling, så påverkar detta Griffith starkt, vilket gör att denna belöning till 

slut leder till seriens blodiga klimax.

7.1.2. Griffith

Griffith är som sagt ledaren över Hökkompaniet, och det är han som är anledningen till att det 

går bra för dem. Han leder kompaniet med ambitionen att en dag styra ett eget rike, och hans 

karisma gör att soldaterna tror att detta går att uppfylla. En stor del av det som inger detta 

förtroende är hans ridderliga personlighet. Han beter sig vördigt inför alla han träffar och är 

även en stark kämpe på slagfältet. Men Guts kommer att spela en sådan stor roll i hans liv att 

hans ridderliga beteende i slutändan bidrar till hans fall. Griffith valdes ut för analys då han 

tydligt visar upp ridderliga egenskaper, vilka starkt påverkar hur han behandlas i narrativet.
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7.1.2.1. Stridsskicklighet

I första duellen med Guts såg vi hur skicklig Griffith kan vara med svärdet, men det är viktigt 

att vi återigen går igenom detta. Denna gång tittar vi dock på en sekvens där vi även får se hur 

han beter sig som en ledare på slagfältet. I ett tidigt skede i serien finner Hökkompaniet att de 

inte kan belägra ett fort. Detta sägs bero på en enda fiende, en starkt beryktad best på 

slagfältet vars rykten har cirkulerat i nära hundra år. Trots att Griffith har sänt iväg Guts för att  

ta hand om detta så blir han orolig och tar sig själv dit. Det visar sig då att ryktena stämmer. 

Fienden är en bokstavlig best med bland annat röd-brun päls, bockhorn och svans. Fortet är 

fyllt med döda kroppar, vi har sett Guts vara livrädd och han är nu på väg att slitas itu. Ett 

regn av pilar från de soldater Griffith tog med sig räddar dock honom. Här visar Griffith upp 

sann ledarförmåga enligt ridderliga ideal. Alla män som precis skjutit på besten med pilar har 

vidöppna ögon som fullkomligt skriker av deras rädsla. Men Griffith själv är helt lugn. Om 

han skulle uppvisa någon rädsla så skulle moralen direkt sänkas, vilket drastiskt skulle 

försvåra deras överlevnadschanser. Hans första ord till sina män, efter att fienden skakat av 

sig de första pilarna, påvisar detta väldigt starkt: “Tappa inte fattningen. Förbered eldgivning”.

När fienden sedan slaktar flera av soldaterna beordrar Griffith dem att fly, medan han själv 

drar upp sitt svärd och springer för att skydda Guts. Detta motiverar dem själva att stanna på 

slagfältet och skydda Griffith, men fienden tar snabbt hand om dem. När fienden sedan 

vänder sig mot Griffith och den skadade Guts är det tydligt att de inte kan fly. Griffith frågar 

om Guts kan slåss och får ett positivt gensvar (det är underförstått i detta att han skulle skydda 

Guts om så inte vore fallet). När fienden slungar sig mot dem delar de då på sig. Guts lyckas 

hugga fienden djupt, medan Griffith lyckas hugga av honom högra underarmen, vilket visar 

på hur mycket skickligare Griffith är med svärdet vid detta tillfälle. Denna skicklighet förhöjs 

också i ljuset av Guts tidigare skicklighet (då han lyckades hugga fienden djupt innan Griffith 

kom, och innan han själv blev skadad), som fienden sa var första gången han någonsin fått ett 

sådant djupt svärdshugg. Fienden hade alltså aldrig förlorat någon kroppsdel; en skada som 

Griffith lyckades åsamka honom. Efter detta skadas Griffith av fiendens svans (han slungas in 

i en stenpelare) och svimmar av, men efter att fienden ser en ägodel av Griffith så lämnar han 

striden med profetiska ord om att dennes ambitioner är ödesbestämda att slås i spillror, och att 

detta garanterat kommer leda till Guts död.
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Denna sekvens visade oss exempel på den viktiga skickligheten i strid som krävs för att man 

ska kunna tala om ridderlighet, men visar också att Griffith är en stark ledare som enkelt 

inspirerar mod i sina män. Självklart belönas han genom detta då det ökar soldaternas 

förtroende för honom. Det är intressant att sätta just denna sekvens i relation till dess 

efterföljare däri Griffith spelar en roll. Där uppvisar han ingen psykologisk förändring som 

påföljd av striden, utan beter sig hövligt mot adeln som besöker honom i sjukstugan. Precis 

samma hövlighet uppvisar han sedan mot både Midlands kung och prinsessa. Ur ett ridderligt 

perspektiv är detta beundransvärt då Griffith inte låter sin artighet påverkas negativt av att 

nyligen ha sett en bokstavlig best, något som ingen av karaktärerna hittills kunde ha anat 

existerade. Artigheten blir dock mer påtaglig när kungens bror slår till honom (för att han 

vågade vidröra prinsessan när hon höll på att ramla). Istället för att slå tillbaka (eller låta Guts, 

som står bredvid, göra det) så ler han endast artigt och ber om ursäkt, alltmedan lite blod 

rinner ned ifrån munnen. Trots att hans ära har förolämpats så är han trots allt vid detta 

tillfälle inte adlig, och prinsessan står till och med precis bredvid honom, så han ser ingen 

anledning att göra någonting förhastat. Denna handling gör att vi kan tala mer om ridderlighet  

i relation till Griffiths uppförande, än vad vi kan tala om bushido, med tanke på den senares 

betoning på direkt vedergällning när ens ära förolämpas. Enligt studiens huvudfrågeställning 

förhåller han sig Berserk tydligt till ridderlighet via Griffith, vilket också behandlas i ett 

positivt ljus, eftersom det tillåter honom att fortsätta kämpa för Midland, samt att prinsessan 

här uppenbarligen blir kär i honom.

7.1.2.2. En stark ambition

Den andra sekvensen vi ska titta närmare på i relation till Griffith är en tillbakablick ur Caskas 

synvinkel, som behandlar den första gången som de träffades, vilket också är ett tillfälle där 

Griffith visar upp hur långt han är villig att gå för sin ambition. Vid detta tillfälle är Caska en 

väldigt ung kvinna som precis har köpts av en adelsman. Dennes intentioner blir klara när han 

slänger sig över Caska och sliter sönder hennes blus. Precis då dyker Griffith upp, som en 

riddare i skinande rustning, och skär adelsmannen på kinden. Med svärdet pekandes mot 

adelsmannen så förtydligar Griffith hur mycket han ser ned på denne, genom att uttryckligen 

säga att denne inte är utvald av gudarna bara för att han föddes in i adelskapet. Griffiths nästa 

aktion är dock oväntad. Istället för att döda adelsmannen så slänger han sitt svärd framför 

Caska och säger följande ord: “Om du har nåt [sic] att försvara: grip svärdet!” Då 

adelsmannen direkt slänger sig efter svärdet blir detta också vad Caska gör. Hon dödar 
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adelsmannen och skakar sedan av rädsla. Griffith går då fram till henne, tar tag i hennes 

händer, och nickar sakta medgivande. Den hjälp Griffith bidrar med här börjar först som ett 

typiskt exempel på ridderlighet, med en riddare som räddar en dam i nöd. Hans nästa aktion 

ligger dock mycket närmare bushido, eftersom hans hjälp var att få Caska att själv agera och 

därmed även ta hand om sig själv. Det specificeras aldrig om detta är för att hon är en kvinna, 

eller om Griffith känner att folk som hamnar i en sådan situation ska kunna kämpa tillbaka, 

men oavsett så hör inte detta hemma i det ridderliga idealet. Enligt detta så skulle Griffith 

personligen ha dödat adelsmannen. Hans aktion och dess underliggande förespråkande att 

Caska skulle ta hand om sig själv finner vi däremot absolut inom bushido. Det är också av 

vikt att denna aktion inte ses som negativ i narrativet (eller av karaktärerna), vilket starkt visar 

på att denna första instans av bushido-element i relation till Griffith inte problematiseras. 

Visserligen var Caska själv förvånad här, men hon minns ändå detta som en positiv händelse, 

och inte som något som Griffith bör klandras för.

Efter att Caska sedan blir en soldat i Hökkompaniet så får de ett jobb hos en annan adelsman. 

Precis som den tidigare så är dock även denne en pedofil, men då han är kompaniets 

arbetsgivare så kan de inte bara ta och döda honom. Griffith lyckas däremot utnyttja honom. 

Ovetandes för resten av kompaniet så tillåter Griffith adelsmannen att ligga med honom i 

utbyte mot finansiell hjälp.23 Caska råkar dock få reda på detta och råkar senare stöta på 

Griffith när han står i en flod och tvättar sig. Förnekandes frågar hon om de egentligen höll ett 

krigsråd, men Griffith säger direkt sanningen. Har har kompromissat sin ära för möjligheten 

till större framgångar. “Man får ta det onda med det goda” säger han. Vad han sedan gör visar 

dock på att detta har påverkat honom mycket djupare än vad hans ordval antyder. Han talar 

om att hålla sin dröm vid liv av respekt för de som har kämpat och förlorat livet för hans 

skull. Endast genom att “vandra över deras lik” kan han uppfylla sin dröm. Medan han talar 

om detta så börjar han gripa tag i sina bara armar, vilket leder till att han river upp sin egen 

hud med sina fingrar. Hans uppspärrade blick förhöjer då den känsla av tomhet han känner. 

Han vill inte ge upp sin kropp till en gammal gubbe; han vill inte att fler soldater ska behöva 

dö för hans dröm, för hans ambitioner. Men han måste uppnå den, och för det är han villig att 

uppoffra sin egen kropp, sin egen ära. Han kan inte bete sig ridderligt och upprätthålla sin ära 

hela tiden. Det skulle bara göra att han inte skulle ha fått pengar från adelsmannen, vilket 

skulle öka tiden tills han uppnår sin dröm, som i sin tur skulle betyda att än fler personer 
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skulle dö för honom. Ett ridderligt uppförande är helt enkelt inte alltid det mest effektiva 

förhållningssättet, vilket Griffith förstår.

Denna sekvens har visat både hur en del i Griffiths ridderliga framförhållning har påverkats 

av bushido, och hur svårt det egentligen är för någon att konstant bete sig enligt ett ridderligt 

ideal, samtidigt som man måste förklara följderna av sitt beteende (åtminstone för sig själv). 

Griffith kan själv inte försvara ett sådant konstant ridderligt beteende, och är därmed villig att 

slänga bort sin ära för att möjligtvis rädda ett antal liv. Griffiths förhållning till ridderlighet är 

alltså inte lika stark som tidigare, men detta ses ändock som positivt vid denna tidpunkt. Att 

han inte konstant förhåller sig till ridderlighet är ju trots allt det som gör att han får pengar 

från adelsmannen och kan fortsätta följa sin ambition.

7.1.2.3. Det stora slukandet

Den sista sekvensen utspelar sig efter det att Guts besegrat Griffith och lämnat 

Hökkompaniet. Detta tar väldigt hårt på Griffith som då gör ett väldigt förhastat beslut. Han 

tar sig in till prinsessan i skydd av nattens mörker, förför henne enkelt, och har sex med 

henne. Det snabbaste sättet för honom att få ett eget rike, det snabbaste sättet för honom att 

uppnå sin dröm, är genom prinsessan, och när Guts lämnar kompaniet så kan han inte vänta 

längre. Intressant nog så har han exakt samma tomma blick efter sexet, som han hade i 

föregående sekvens. Detta gör det tydligt att den emotionella dimensionen av att precis ha 

förlorat en till soldat (som också råkar vara en väldigt nära vän) har haft en större påverkan på 

Griffiths aktion än hans, fram tills nu, ridderliga beteende. Han hade inte längre tid att vänta 

på ett möjligt giftermål, utan lät sina känslor ta över. I denna stund förkastade han sitt 

ridderliga beteende, och förolämpade både prinsessans och kungens ära. Han bad inte om 

hennes hand i äktenskap, utan gick istället bakom deras ryggar och genomförde en handling 

som de skulle få skämmas för om det kom ut. Inom slottet så är detta också precis vad det gör. 

På morgonen tillfångatas Griffith, döms för landsförräderi, och sänds till en tortyrkammare, 

medan Hökkompaniet får ett pris på sitt huvud, och drivs ut ur kungariket. Griffith förkastar 

sitt tidigare ridderliga beteende och straffas direkt i narrativet.

Efter ett år får Guts höra om detta och hjälper det som återstår av Hökkompaniet att frita 

Griffith, vars muskler har förtvinat, tunga slitits ut, samt senor i armar och ben skurits av. 

Efter en serie händelser kommer Griffith i kontakt med den ägodel som fick besten till fiende 
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ovan beskriven att inte döda honom, aktiverar ovetandes den, och transporterar sig själv och 

Hökkompaniet till ett dystert område inte likt någonting karaktärerna tidigare sett. Detta 

område är fyllt av bestar som alla börjar kalla ned sina fyra skyddsänglar. Dessa anländer och 

förklarar att Griffith har valts ut av ödet att bli en av dem; att bli den femte skyddsängeln. Det 

enda som han behöver göra är att offra hela Hökkompaniet. De påpekar starkt att allting ändå 

är helt upp till honom själv. Ska han stanna som han är i sin söndersargade kropp utan något 

hopp om att uppnå sin dröm i världen, eller ska han offra de som kämpat för honom och bli 

till en djävul med gudomliga krafter? Ett altare reses upp och drar med sig Griffith och Guts 

(som vid detta tillfälle höll upp honom). Av intresse är då att Guts tappar greppet och att 

Griffith omedelbart sträcker sig efter honom så att han inte faller. Då Griffiths senor dock är 

avskurna så kan han självklart inte hålla något grepp, och Guts faller ändå (bara för att klänga 

sig fast i altarets nedre del och börja klättra upp till Griffith). Trots att han är så skadad så var 

Griffiths första reaktion ändå att skydda sin kamrat, vilket ger oss en liten bild av att han ännu 

inte helt övergett ett ridderligt beteende.

De fyra skyddsänglarna förstår att Griffith står inför ett svårt val, och väl uppe på altaret 

bestämmer de sig för att visa honom hans barndom så att han ska förstå vad det är han 

verkligen vill med livet. Efter att ha sprungit igenom en tom stad så kommer en ung Griffith 

fram till ett tomt mörker, vars mark sedan lyser upp och visar sig vara full av döda kroppar. 

En tant kommer fram och förklarar för en skrämd Griffith att detta är den enda vägen om han 

vill ta sig till slottet, ty “[d]en som vill nå fram till slottet måste gå över de som stupat på 

vägen. Annars blir man garanterat en av dem”. Lik står sedan upp och ropar att de alla önskar 

att strida under hans fana, och att de vill se det rike han kan skapa. Men han kan inte leda 

dem. De är ju redan döda. Tanten förklarar sedan surt att det är på grund av honom som de är 

döda. Alla dessa hade stridit för honom, och de skulle inte ha dött om han inte delat med sig 

av sin dröm med dem. Deras vilja att följa Griffith visar här vilken stark ledare han verkligen 

har varit genom åren. De har alla med glädje dött för att hjälpa Griffith komma närmare 

slottet; de har alla byggt den väg som tillåtit Griffith att komma så nära sin dröm. Men vägen 

är inte klar. För att nå fram så måste Griffith trava ännu mer lik på lik. Det blir klart för 

Griffith att han egentligen har vetat om detta hela tiden; det går inte att hindra helt enkelt. När 

vi sedan kommer tillbaka till altaret så lyckas Guts ta sig ända upp. När Griffith då tittar på 

honom så blir allt klart, och han tänker följande: “Bland tusentals kamrater och tiotusentals 

fiender, var det bara du. […] Du var den ende som fick mig att glömma mina drömmar”. 

38



Griffith offrar då hela Hökkompaniet för att bli en djävul, och hela det sista avsnittet 

spenderas på den resulterande slakten. Alla utom Guts och Caska blir uppätna innan Griffith 

sedan kommer fram som just en djävul. Trots att majoriteten av kompaniet nu har dött så 

anser Griffith inte att han har skadat Guts för hans val tillräckligt. Han tar då Caska (som Guts 

nyligen blivit kär i) och våldtar henne rätt framför honom, samtidigt som han riktar en blick 

fylld av rent hat mot Guts. Han vill inte visa någon respekt, utan bara plåga Guts.

Denna sekvens ger oss en del att tala om när det gäller ridderlighet, och speciellt hur 

karaktärerna behandlas tack vare sina tillämpningar av konceptet. En enda stunds ignorerande 

av ridderligt uppförande kom att skada Griffith direkt. Charnys pragmatiska syn på 

ridderlighet gör det möjligt att förlåta små misstag, men det är svårt att tro att samma gäller 

Griffiths felsteg. Som en ledare förväntades mer av honom, och hans misstag påverkade ju 

själva kungafamiljen, så det är förståeligt att han straffas. Men det hårda straff som han får 

leder till slut till att han tvingas förkasta ett ridderligt beteende för att uppnå sin egen dröm. 

Hans kamrater är endast offerlamm i slutändan, och han behöver inte bete sig värdigt framför 

dem. Guts blir till slut hans fiende och hans hat gör att han direkt slänger bort alla tankar kring 

ära. Han vet att det inte finns någon som helst ära i en våldtäkt, men den skadar ju Guts, så det  

spelar ingen roll. I dennes fall så blir det ytterligare tragiskt när det blir klart att all denna sorg 

egentligen föddes ur hans karaktärsutveckling och önskan att hitta ett eget mål i livet. Griffith 

skadades för att han begick ett enda felsteg ur ett ridderligt perspektiv. Guts skadades som en 

konsekvens av att han blev mer ridderlig i sitt uppförande. Detta är en väldigt nihilistisk syn 

på ridderlighet. En syn som inte enbart stannar inom Berserk.

7.2 Fate/Zero

Fate/Zero utspelar sig i ett nutida Japan där ett dödligt krig precis ska påbörjas: “The Holy 

Grail War”. Detta är den fjärde gången kriget ska äga rum, och i det kämpar sju magiker med 

sju tjänare i ett battle royale om chansen att vinna den helige gral, som sägs kunna uppfylla 

vilken önskan som helst. De tjänare som sammankallas för att delta i detta krig är alla 

legendariska hjältar (antingen historiska eller mytologiska) och delas in i följande klasser: 

Saber, Lancer, Archer, Rider, Caster, Assassin och Berserker. Caster och Assassin är de enda 

som överlag inte spelar någon roll i den följande analysen, medan Archer, Rider och Berserker 

endast kommer att nämnas i sammanhang med de som faktiskt analyseras: Lancer och Saber.
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7.2.1. Lancer

Lancers sanna identitet är den legendariske riddaren från keltiskt mytologi, Diarmuid Ua 

Duibhne. Ytterst påverkad av sitt mytomspunna liv, primärt den som det berättas om i 

legenden The Pursuit of Diarmuid and Gráinne (vilket jag kommer att återkomma till i mer 

detalj under själva analysen), så är Lancer en mycket trogen tjänare med en stark syn på ära. 

Denna syn är uttryckligen påverkad av ridderlighet, och rent generellt så framstår ridderlighet 

som ett av hans primära karaktärsdrag. Detta bidrar till att göra honom till en utmärkt karaktär 

för denna studie.

7.2.1.1. Den första striden

Den första officiella striden i hela Fate/Zero börjar med Lancer och Saber som de enda 

deltagarna. Redan innan de utbyter slag så uppvisar Lancer ett ridderligt beteende. För det 

första så skickade han ut en allmän utmaning att möta honom vid en pir och slåss där. Att 

attackera någon när denne inte är beredd är under honom. Båda kämparna ska vara medvetna 

om att deras strid ska börja innan den faktiskt gör det. Sedan samtalar han lite med Saber 

innan de utbyter slag. Då kämparna inte kan ge ut sina namn av taktiska skäl24 så 

kommenterar Lancer: “Being unable to honorably name myself to my opponent in combat 

troubles me”. Han ogillar det faktum att han måste kompromissa sin ära, ens till en sådan liten 

grad att han inte kan ge ut sitt riktiga namn. När de senare har slagits ett tag och det blir klart 

för de båda vilken den andres sanna identitet är, så är de båda nöjda och nämner att den riktiga 

striden mellan dem äntligen kan börja. Precis innan de utbyter slag så blir det också klart att 

det ligger en kärleksmagi över Lancer som påverkar alla kvinnor, men inte Saber, då hennes 

klass är immun mot viss magi. Då Lancer inte kan kontrollera kärleksmagin så gör detta 

honom väldigt glad, eftersom han helst inte vill döda en tjej som slänger sig själv över honom 

(en sådan handling skulle dra vanära över hans legend). Sabers immunitet anser han då gör 

striden mer rättvis. När striden börjar så blir det direkt tydligt hur skickliga de båda är. Via 

Lancers två spjut och Sabers svärd så rivs asfalt upp och containrar förstörs, alltmedan de 

endast får någon liten skråma. De stannar även båda kort upp för att ge några komplimanger 

angående den andres skicklighet, men Lancer får snabbt order att avsluta striden. Taktiskt så 

släpper han då ett av sina spjut för att få Saber att tro att det är med det andra han är farligast. 

När hon sedan är för upptagen med striden sparkar han upp detta första spjut och skär henne. 

Det visar sig då att detta spjut var förbannat och Saber kan därmed inte använda sin vänstra 
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hand tills det spjutet har förstörts. Att Lancer inte berättade om sitt ena spjuts egenskaper bör 

inte ses som att han var feg och manipulerade striden, utan då alla deltagare i kriget är 

medvetna om att magi används så genomförde Lancer en effektiv taktik och hans ära är ej 

hotad.

Efter detta så förändras dock striden då Rider, Archer och Berserker alla dyker upp efter 

varandra. Archer blir den första att påverka striden på ett nytt sätt, när han gör sig redo att 

avfyra sitt vapen. Saber hoppar då direkt framför sin ställföreträdande mästare för att skydda 

henne, vilket i allra högsta grad är ridderligt då hon skyddar någon svagare än henne själv. 

Givet Lancers handlingar hittills så kan vi anta att han hade gjort likadant för sin mästare om 

denne inte taktiskt varit dold sedan början av striden. Berserker påverkar sedan striden då han, 

direkt efter en kort strid med Archer, vänder sig mot Saber och i ren och skärt hat attackerar 

henne. Lancer hoppar fram och skyddar henne från ett dödligt hugg, och kommenterar lugnt 

att Saber är hans motståndare. Hans mästare frågar direkt vad han håller på med, vilket får 

Lancer att svära på sin ära att han ska besegra Saber, men att om det ska ske här och nu ska 

han först besegra Berserker för att behålla äran i hans och Sabers strid. Denna önskan om en 

ärorik strid får dock vänta då Lancers mästare beordrar honom via magi att hjälpa Berserker 

döda Saber. Lancer attackerar, men vi ser hur han skakar och verkligen försöker hålla tillbaka. 

Hans syn på detta blir väldigt tydligt när han sedan ber om ursäkt till Saber. Han hatar det han 

tvingas göra. Inte nog med att hans egen ära förolämpades genom att hans mästare inte ens 

försökte lyssna på honom, utan genom mästarens order så tvingas Lancer personligen vanära 

striden mellan honom och Saber. Lancer och Berserker gör sig redo att attackera, men precis i 

sista sekunden så kommer Rider och kör över den senare, som då måste dra tillbaka. Då 

ordern fortfarande gäller så skakar dock Lancer fortfarande och försöker hålla tillbaka från att 

attackera Saber igen. Rider hotar då hans mästare med att själv hjälpa Saber, vilket får 

mästaren att dra tillbaka sin order. Lancer tackar direkt Rider, för att sedan nicka medgivande 

mot Saber. De kommer att återuppta striden en annan gång, men förhoppningsvis mer ärorikt.

I denna sekvens såg vi direkt hur mycket ridderlighet betyder för Lancer. De strider han 

utkämpar ska för honom vara så ärorika som möjligt, till och med till den nivå att han försökte 

hålla tillbaka en magisk order från sin mästare. Hans aktioner och tankar är ridderliga, men 

han får se att dessa tankar kring konceptet kan vara till hans personliga nackdel i kriget. 
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Denna gång räddades han av Rider, men fortsättningsvis går det inte att förlita sig på sådant. 

Narrativt sett så varnades Lancer här att inte hålla alltför starkt vid sina ridderliga ideal.

7.2.1.2. En ställföreträdande mästare

Efter den ovannämnda striden skälls Lancer ut av sin mästare, som tyst accepterar kritiken. 

Detta är en detalj däri vi inte ser någon antydan av bushido, eftersom Lancer i sådant fall med 

största sannolikhet hade erbjudit att dö för sin mästare här och nu, vilket gör att vi mer 

garanterat kan tala om ridderlighet i relation till Lancer. När mästarens trolovade sedan 

kommenterar saker som mästaren istället gjorde fel och kritiserar honom så stoppar Lancer 

henne med en varning. En varning att om hon fortsätter förolämpa hans mästare så blir Lancer 

själv tvungen att försvara hans ära. Underförstått är det då att han är beredd att döda henne om 

hon fortsätter tala negativt om mannen han nu tjänar. Även här kan det tänkas att vi talar mer 

om ridderlighet än om någon influens av bushido, eftersom Lancer inte direkt attackerar 

henne. Men då hon är mästarens trolovade bör vi inte se det som att vi kastar bort möjligheten 

att bushido kan ha påverkat Lancers karaktär. Om han dödar henne där så kan ju det också ses 

som att han själv förolämpar sin mästare just på grund av hennes status som trolovad.

När Lancers mästare vid ett senare tillfälle förlorar en strid mot Sabers riktiga mästare så blir 

han väldigt skadad. Genom manipulation och brutna fingrar tvingar den trolovade Lancers 

mästare att göra henne till en ställföreträdande mästare (vilket sker utanför Lancers närvaro). 

När hon sedan går till Lancer och försöker förklara för honom att hon nu är hans 

ställföreträdande mästare, så har han till en början svårt att acceptera detta. Det är vid detta 

tillfälle som vi kan se många paralleller med legenden som Lancer primärt är känd igenom, 

och hur det öde som däri drabbade honom har påverkat hans ideal och syn på ridderlighet. I 

legenden The Pursuit of Diarmuid and Gráinne blev den titel-nämnda Gráinne kär i honom 

delvis på grund av hans kärleksmagi. Hon var trolovad till hans mästare, men bad honom att 

fly med henne. Trots att han först nekade henne så tvingas han till slut, vilket ledde till att 

denne mästare och hans undersåtar jagade de två. Detta resulterade till slut i Lancers död. 

Samma sak börjar hända nu. Han mästares trolovade ber honom vara mer trogen henne än just 

hans mästare. Men inte nog med det. Lancers kärleksmagi har helt klart påverkat henne då 

varje gång hon ser honom i ansiktet förlorar sig i hans ögon och börjar rodna. Lancer bröt sitt 

ridderliga ideal när han i legenden flydde med Gráinne, vilket skadade hans ära och till slut 

ledde till hans död. Han vill inte att samma sak händer igen, vilket explicit manifesterar sig i 
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hans senare tanke: “What I seek from this life is the loyalty denied me in my last”. Han säger 

till den trolovade att han är trogen sin mästare och inte kan gå med på hennes förslag. Visst är 

det så att han tekniskt sett endast kan manifestera sig fysiskt i denna värld då den trolovade 

har agerat som källa för den behövda magin ända sedan början, men “[a] knight can serve but 

one lord”. Om hans mästare då övergett titeln till den trolovade så antyder detta att mästaren 

inte längre vill ha den helige gral, vilket inte ger Lancer någon anledning till att fortsätta slåss. 

Hon påpekar då att han kan önska av gralen att återställa hans mästare från de skador han fått. 

Detta får till slut Lancer att acceptera hennes förslag. Han är fortfarande trogen sin mästare 

och kämpar nu för dennes återhämtning.

Denna sekvens gjorde det väldigt tydligt för oss hur djupgående Lancers ridderlighet är. Vad 

som än händer kommer han att vara trogen sin mästare. Om han av någon anledning inte 

skulle kunna strida för denne i kriget om den helige gral, så är han beredd att helt enkelt inte 

slåss längre. Men då en sådan nu finns så kommer han att fortsätta slåss, dock under en 

ställföreträdande mästare. Allt detta är då grundat i hans önskan att få uppvisa sin lojalitet till 

sin mästare, för att då till någon grad bevisa att han förtjänade en annan död och ett annat öde 

än den han blev tilldelad i legenden. Detaljerna som utgör det kom dock tillbaka även denna 

gång.

7.2.1.3. “The End of Honor”

Innan jag går in på denna sekvens är det viktigt att jag nämner en kort sekvens (för Lancer) 

som utspelar sig tidigare. Här har en av tjänarna blivit otroligt kraftfull och hotar att dra in 

ännu mer oskyldiga i kriget än denne redan har gjort (och samtidigt avslöja det faktum att 

kriget existerar). Det kommer fram att det enda som kan besegra denne är en attack med 

Sabers svärd. Dock så måste hon använda båda händerna för detta, och då det spjutet som 

skadade henne fortfarande är helt så kan hon inte. Trots att detta betyder att de inte kan slåss 

enligt de villkor som de lämnade den senaste striden på, så bestämmer sig Lancer för att själv 

bryta sönder det spjutet. När Saber protesterar och säger att hon kan klara sig utan den 

attacken så svarar Lancer följande: “Is it Saber who must win this fight? Is it Lancer? No, it is 

neither. What must triumph here is the knight’s path of chivalry”. Lancers uppoffring (som 

skulle kunna påverka honom otroligt negativt i resten av kriget) leder då till att fienden 

besegras. Hans ridderliga ideal att skydda alla oskyldiga människor belönas direkt i narrativet, 
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och ses självklart som positivt av resterande karaktärer. Kriget kan ju nu fortsätta utan att 

oskyldiga ska behöva dras in.

Efter detta så upptäcker Lancer att hans mästares trolovade har försvunnit (allt som finns kvar 

är en underarm) och skälls då ut av sin mästare. Lancer misslyckades ju, trots allt prat om 

ridderlighet, att försvara ens en enda kvinna. Mästaren säger att allt detta är Lancers fel och 

hänvisar tillbaka till legenden, däri han gör det klart att (ur hans synvinkel) det är Lancer som 

har förfört hans trolovade. Denna förolämpning får nästan Lancer att attackera sin mästare, 

men han förklarar istället att allt han vill i detta krig om den helige gral är att skydda sin egen 

ära och slåss med sin mästare i ärorika strider. Detta skjuter dock mästaren direkt ned i ren 

ilska.

Efter det så dyker Saber upp och Lancer frågar direkt om hon vet något om den trolovades 

försvinnande, vilket hon inte gör. Saber förklarar då att hon har kommit för att avsluta deras 

strid. Hennes stridsvilja lugnar ned och skänker glädje till Lancer, som då accepterar. När de 

har slagits en liten stund så blir det dock klart för honom att Saber inte använder hela hennes 

styrka, och märker att hon inte använder sin vänstra hand. Saber förklarar att detta skulle 

bringa skam över henne då detta vore fusk, eftersom hon inte kunde använda sin vänstra hand 

vid slutet av deras förra strid. Hon önskar uppehålla äran i deras första strid, vilket gör Lancer 

lyrisk. De kan nu helt rättvist utkämpa en ärorik strid mot varandra. Striden varar dock inte 

länge, då Lancer får en magisk order av sin mästare att begå självmord. Utan att hinna tänka 

hugger han sitt spjut genom sitt bröst och i förvirring tittar han mot sin mästare som nu håller 

i sin (avsvimmade) trolovade, medan en man (Sabers riktiga mästare) står bredvid med en 

pistol riktad mot mästaren. Detta fullkomligt krossar Lancer som förbannar alla närvarande 

medan han dör. Detta inkluderar självklart även Saber, som Lancer in i döden tror tror 

planerade allt det här (vilket egentligen inte stämmer). Han upplever att ingen närvarande 

hade någon som helst respekt för deras strid, och därigenom även den lojalitet som han hittills 

har uppvisat. Det är inte klart huruvida han tänker tillbaka på sin död i legenden, men 

parallellerna är är svåra att missa. I legenden så accepterade först mästaren däri att Lancer och 

Gráinne älskade varandra och att de skulle få leva tillsammans utan att han skulle försöka 

döda dem. Men det var en falsk säkerhet. När Lancer skadades dödligt under en jakt så hade 

mästaren möjlighet att hämta vatten i sina händer, vilket då skulle ha återställt Lancer. När 

denne dock kom fram med vattnet spillde han frivilligt det framför Lancer som en sista 
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påminnelse av hans handlingar, varpå Lancer dog. I sin strid mot Saber lockas Lancer återigen 

in i en falsk säkerhet, för att sedan förrådas av sin mästare när han är som lyckligast.

För att gå tillbaka till min huvudfrågeställning om hur det empiriska materialet förhåller sig 

till ridderlighet via sina karaktärer samt hur dessa karaktärer då behandlas, så ger denna 

sekvens oss en del att diskutera i relation till Lancer. Att Lancer själv förhåller sig till 

ridderlighet och ser det som något positivt är det ingen fråga om. Han önskar konstant bete sig 

ärorikt, är otroligt lojal och vill skydda de som är svagare än honom. Detta ses i vissa fall som 

positivt i narrativet, som när han bryter sitt ena spjut för att tillåta Saber att besegra den 

tjänare som riskerade att dra in (fler) oskyldiga i kriget. Utan hans uppoffring så är det oklart 

om de ens kunde ha vunnit. Men i slutändan är det hans fullkomliga fokus på ridderlighet som 

han straffas för i narrativet. Detta fokus gjorde att han hade svårt att acceptera att andra inte 

förhåller sig till ridderlighet, och därför kunde använda mer lömska taktiker än honom, utan 

att några tankar om ära. Han antog att han skulle få en ärorik strid med Saber i slutändan, som 

ingen då skulle bryta sig in i. Hade han tänkt på något annat än äran i deras strid så hade han 

möjligtvis kunnat räkna ut att någon mycket väl kunde attackera honom indirekt. En sådan 

tanke hade möjligtvis kunnat leda till att Lancer överlevt längre i kriget, och då inte heller fått 

sina ideal lika krossade som han nu får dem.

7.2.2. Saber

Saber skiljer sig lite från de andra karaktärerna som kommer att analyseras. Hon är nämligen 

en kvinna. Men inte nog med det. Den legendariska hjälte som utgör hennes sanna identitet är 

ingen mindre än Kung Arthur, vilken kan ses som den mest ridderliga av riddare (se Malory 

2008). Från början kan det verka intressant att Saber är en karaktär som då har bytt kön från 

hennes legendariska porträtt, vilket det också är. Men Fate/Zero lägger nästan ingen fokus på 

detta. Det mesta vi får är att resterande karaktärer är förvånade när de får reda på hennes 

sanna identitet, för att sedan enkelt acceptera det och gå vidare.25 På grund av denna 

behandling så kommer hennes kön inte att figurera som en viktig komponent i analysen, då 

den, som bekant vid detta lag, fokuserar specifikt på dialog och handlingar. Sabers ideal liknar 

Lancers väldigt mycket. Detta gäller i synnerhet hennes syn på ridderlighet, men tack vare att 

hon är en kung så får vi se ett litet annorlunda, och intressant, perspektiv. Till skillnad från 
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Lancer så ifrågasätts dock Sabers ideal uttryckligen av andra karaktärer flertalet gånger under 

seriens gång. Detta gör också att hon tvingas konfrontera sina ideal i en högre utsträckning än 

Lancer, vilket också gör att hon tvingas se på världen ur flertalet mer perspektiv än honom. 

Just dessa multipla konfrontationer gör Saber till en karaktär som passar väl in i denna studie, 

då serien därmed i hög grad diskuterar ridderlighet i relation till henne, och mer intresse 

skapas då denna diskussion sker ur en annan synvinkel än Lancers.

7.2.2.1. Kungarnas bankett

Under en lugn kväll vid Sabers högkvarter stormar helt plötsligt Rider in. Han kommer dock 

inte för att slåss, utan för att dricka vin samt diskutera ideal och den helige gral. Archer 

anländer sedan för att delta han också. Här är det viktigt att jag nämner dessas identiteter och 

det faktum att de också är legendariska kungar: Rider är “The King of Conquerors”, 

Alexander den store, medan Archer är “The King of Heroes”, Gilgamesh. Dessa två utgör 

också den första delen av samtalet. Archer gör det klart att han anser sig själv äga gralen och 

vill inte önska sig någonting av den, utan vill istället endast hindra de andra från att lägga sina 

smutsiga vantar på den. Rider nämner att han säker gralen för att önska sig reinkarnation. Han 

vill egentligen ta över världen, men då han vägrar lämna detta uppdrag till en artefakt (och det 

faktum att han bara tillåts ha en kropp under själva kriget) så är reinkarnation det bästa 

alternativet för honom. De har alltså båda högst personliga anledningar att vara med i kriget.

Saber ser dock dessa som själviska och säger istället: “I wish for my homeland’s salvation. 

With the omnipotent wish-granting device, I shall avert Britain’s fate of destruction”. Hennes 

anledning till att söka gralen är alltså primärt för andras skull. Archer skrattar lite, medan 

Rider måste försäkra sig om att Saber då alltså önskar att ändra det förflutna, till vilket hon 

svarar ja. Rider har fortfarande svårt att förstå och frågar om det inte var så att landet föll 

sönder under hennes regim. Han har här helt rätt. I legenden om Kung Arthur så förföll 

Storbritannien när denne inte kunde kontrollera olika parter bland sina riddare. När Arthur då 

var tvungen att straffa sin mest hängivne riddare så lämnade han tillfälligt över styret av 

landet till en annan riddare. Denne kom då att usurpera tronen, vilket därigenom slängde 

landet i ett kaos som Arthur inte på något vis kunde fixa. Saber berättar att det är just på grund 

av detta som hon önskar ändra det förflutna; hon ångrar sina beslut och skyller landets förfall 

på sig själv. Hon ser inte sig själv som en tillräckligt bra ledare för sitt folk och känner en 

skyldighet att ändra historiens gång mot det bättre. Detta får Archer att skratta ännu mer, då i 
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hans ögon så ska inte någon så högt uppsatt som en kung kunna känna ånger. Alltså: 

Gilgamesh, en av de mest legendariska kungarna genom tiderna, rätt ut skrattar åt hennes 

framförhållning. Självklart irriterar detta Saber som till slut ställer sig upp i frustration och 

utbrister: “To ensure their country’s prosperity, a king should be willing to make any 

sacrifice”. Rider svarar på detta med att hon har missuppfattat en kungs position: “The king 

does not devote himself. It is the nation and the people who devote themselves to the king”. 

Han är medveten att han låter som en tyrann, men att ångra sin regim som en kung visar på att  

man är en dåre, vilket är än värre. Ja, Riders regim som Alexander den store slutade i hans 

arvingars död och att hans rike delades i tre. Han är ledsen över detta, men ångrar det inte och 

skulle aldrig vilja göra det ogjort. “Such an act would be an insult to all who fought alongside 

me!”

Det blir sedan klart för oss att Saber, genom sina ideal, ser sig själv som en martyr för sitt 

folk, och Rider går med på att dessa ideal en gång i tiden mycket väl kan ha räddat hennes 

folk. “However, surely you must know what became of those who were saved by you, but left 

to fend for themselves”. Hon räddade sitt folk, men kan aldrig sägas ha lett dem. Hon var så 

fast i tanken att en kung tjänar sitt folk men inte sig själv, att hon glömde agera som en vanlig 

person och istället visade upp ett ideal som hennes män i verkligheten aldrig kunde hoppas nå 

upp till. Hon var inte en människa de kunde bli som; hon var, för dem, ett ouppnåeligt ideal 

förkroppsligat, vilket i slutändan gjorde det svårt att följa henne. Detta börjar här sjunka in 

hos Saber, och ett tvivel över hennes ideal börjar uppenbara sig. Narrativet bekräftar sedan att 

det Rider har sagt är mer positivt än Sabers syn på kungens roll, genom att Assassin dyker upp 

och Rider dödar denne genom att frammana alla krigare som kämpat för honom under hans 

regim. Krigarna var alla fortfarande beredda att slåss för Rider, och det är underförstått att 

detsamma inte gäller Saber. Denna sekvens gör det tydligt att Saber förhåller sig till ridderliga 

ideal, men redan här ifrågasätts detta, vilket gör att hon framstår som naiv i sin fasthållning av 

de ridderliga idealen.

7.2.2.2. Lancers död

När Saber stred mot Lancer för sista gången så visste hon inte om att det skulle sluta som det 

gjorde. Hon var ärlig mot Lancer hela tiden. När hon vägrade använda sin vänstra hand så var 

detta genuint för att bevara äran i deras strid. Det slutgiltiga resultatet var en plan av hennes 

riktiga mästare; en plan däri han gick bakom ryggen på henne. Han hade gett ut ett magiskt 
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kontrakt till Lancers mästare att han inte kunde döda honom om denne då tvingade Lancer att 

begå självmord. Lancers mästare frågar för säkerhets skull om deras kontrakt fortfarande 

gäller efter att vi sett Lancer dö. Han och hans trolovade skjuts då av en medhjälpare till 

Sabers mästare, varpå han ber att Sabers mästare dödar honom. Men kontraktet är fortfarande 

giltigt så han kan inte. Saber tar sig då fram till Lancers mästare och dödar honom av 

barmhärtighet. Trots att han var deras fiende så kämpade han ju trots allt i kriget, och förtjänar 

därmed en mer värdig död än den hennes mästare står för. Det blir klart för henne just hur 

olika hon och hennes mästare är.

Med ryggen vänd mot honom, och utan att möta hans blick, kräver hon en förklaring. Men 

hennes mästare börjar istället prata med hennes ställföreträdande mästare. Denne ber då 

honom att prata med Saber, då hon är den som behöver höra hans ord, vilket han direkt svarar 

nej på. “Honor, glory... There’s no point in speaking to a killer who extols the virtues of such 

things”. Omedelbart rycker Saber in och vrålar ut: “You would even insult chivalry to my 

face, monster?!” Inte nog med att han slåss utan någon hänsyn till ära, han säger rätt ut att 

Sabers ideal är fel och inte har någon plats på ett slagfält. Enligt honom går det inte att säga 

att vissa sätt att slåss på är bättre än andra, att allt prat om ära på slagfältet bara är en illusion. 

För första gången vänder sig Saber om och tittar på sin mästare (som fortfarande står med 

ryggen vänd mot henne). Det är ingen illusion menar hon. Även handlingen att ta ett liv måste 

vara baserat på lagar och ideal, “[o]therwise, every war would bring hell to this world!” 

Hennes mästare fnissar lite åt detta, vänder sig om för att se på henne, och det blir än mer 

tydligt hur olika de är. Han ser redan varje slagfält som ett rent helvete, och anser att Saber är 

naiv i att ens kunna se det som något annat. Det enda som finns i en strid är en obeskrivlig 

förtvivlan, och i slutändan leder detta bara till död och mer förtvivlan. Han söker den helige 

gral för att rädda världen från detta, och tänker använda alla tillgängliga medel. Saber börjar 

förstå vart detta kan leda honom och menar att “[i]f you do evil out of hatred for evil, that 

rage and hatred will merely give rise to new conflict”. Hon menar att ridderlighet kan fungera 

som en barriär för detta. Om striderna är ärorika så föds inte ett (lika starkt) hat hos kämparna 

och, exempelvis, deras närstående, eftersom  de kämpade just med ära och på ett vördigt vis. 

Men hon övertygar inte sin mästare, som är fast besluten att befria världen från ondska och 

hat, om det så betyder att han måste smutsa ned sina händer med all världens ondska. Sedan 

slutar samtalet med att han sätter sig i en bil och åker iväg.
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Denna sekvens ifrågasätter om det ens går att tala om ära på ett slagfält. Även om man talar 

om ärorika och icke ärorika strider så slutar de båda likväl i död. Likt Lancer så skulle Saber 

inte ha förväntat sig en ärorik strid då andra personer har andra ideal än ridderlighet att gå 

efter. Sabers mästare har ingen anledning att respektera Sabers önskan om en sådan strid, om 

han har en annan taktik som garanterat slutar i deras vinst mot Lancer. Inte om han ska uppnå 

sitt mål att befria världen från all ondska och allt hat. På detta sätt så straffas då Saber precis 

som Lancer, trots att hon själv inte dör. Men vi kan ändå inte säga att hon behandlas helt och 

hållet negativt i sekvensen. Hennes barmhärtiga dödande av Lancers mästare ses som positivt, 

i jämförelse med hennes mästares likgiltiga attityd åt dennes smärtfyllda begäran om en 

snabbare död. Det vi kan säga är då att sekvensen behandlar Saber och hennes ridderlighet 

som både positiv och negativ, men att den spenderar mest tid åt det senare genom att 

ifrågasätta ridderlighets plats på slagfältet.

7.2.2.3. Berserkers identitet och en bruten Saber

Efter att hennes ställföreträdande mästare har kidnappats och ett långt letande efter denne, så 

kör Saber ner i ett underjordiskt parkeringsgarage eftersom hon känner av en fiendes närvaro 

där. Detta visar sig vara Berserker som direkt attackerar henne. Som vi såg under Lancers 

första sekvens så attackerar Berserker alltid Saber i ren och skär ilska varje gång han ser 

henne. Då hans rustning är omgiven av en mörk dimma (och han aldrig har sagt ett enda ord), 

så vet varken publiken eller Saber hans riktiga identitet. Det enda hon har antagit är att han 

har någon form av koppling till henne. I den strid som nu sker visar Saber upp stor 

stridsskicklighet, bland annat genom att kunna ta sig nära Berserker trots att han till en början 

använder sig av automatvapen (vilket också uppvisar ett stort mod, då hon mycket enklare kan 

hamna i ett underläge om hon träffas en enda gång). När skotten sedan tar slut attackerar 

Saber med ett hugg nedåt, och det blir bekräftat att Berserker känner Saber. Hittills så har 

Saber alltid haft sitt svärd dolt av vindmagi, vilket har gett henne fördelen att hennes 

motståndare aldrig har varit medveten om hur lång dess klinga är. Men när Saber hugger 

nedåt så tar Berserker tag i svärdet med sina handflator och stoppar svärdet. Han vet alltså om 

svärdets längd sedan innan detta krig. Detta förvånar självklart Saber som stannar upp, 

berömmer Berserker för sin skicklighet och säger: “If you know me to be Arturia26 

Pendragon, King of Britain, name yourself, as a knight’s pride demands!” Likt den första 

striden med Lancer ser vi återigen hur hon ger ut sin identitet för en mer ärorik strid, med 
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förhoppningen att Berserker gör likadant. Detta gör han också, och när den mörka dimman 

skingrar sig för att visa upp hans rustning, samt att han drar fram sitt svärd, så spärras Sabers 

ögon upp i terror och sorg. Berserkers riktiga identitet är Sir Lancelot, Kung Arthurs starkaste 

och mest trogne riddare.

Saber försöker fråga varför han har attackerat henne med ett sådant hat, men får inget svar, 

utan han rusar istället ilsket fram och attackerar henne. Här ekar tankarna tillbaka till det 

Rider sa: Saber må ha räddat sitt folk, men hon ledde dem aldrig. Hennes betoning på ett 

ridderligt ideal som kung är vad som har lett Berserker till att hata henne så. Sabers vilja att 

slåss minskar drastiskt efter att hon har förstått detta, och Berserker har det klara övertaget i 

striden. Men hon ger inte upp, och lyckas till slut hugga honom i bröstet. Om hon vinner 

gralen kan hon ändra det förflutna och på så vis sona för det hon har gjort som ledde honom 

till detta hat. Saber får det klart för sig att hennes försök att uppnå ett ridderligt ideal, och 

regera utifrån det, är helt och hållet det som fick hennes rike att falla. Vad var det för mening 

att regera ridderligt om det ändå ledde till att hennes starkaste och mest trogne riddare 

utvecklade ett sådant stort hat mot henne? Hennes enda hopp för försoning ser hon i att ändra 

det förflutna, och tar sig därmed till gralen och den sista striden som där väntar. Hon kämpar 

mot Archer, men det spelar ändå i slutändan ingen roll. Hennes mästare har precis insett att 

det är omöjligt för honom att ta på sig all ondska i världen för att befria den från det, samt hur 

farlig gralen egentligen är, och beordrar då Saber två gånger genom magi att förstöra gralen. 

Det som hon ser som sin enda chans till försoning tvingas hon förstöra med sina egna händer. 

När hon då utlöser sin starkaste attack tänker hon följande: “Perhaps all this was a punishment 

meted out to a king who cannot understand others”. Hon var i sitt liv för upptagen med att 

uppnå ett ridderligt ideal för att lära känna de som stod henne absolut närmast, och accepterar 

detta som sitt öde. Hade hon aldrig följt det ridderliga idealet så hårt så hade hon sluppit all 

denna sorg, som hon både inflikade på andra och själv utsätts för.

Via denna sekvens så har det visats på hur fel det kan gå om man blint följer ett ridderligt 

ideal. Den ger oss en väldigt nihilistisk blick på ridderlighet. Men det är ändå inte den sista 

gången ridderlighet nämns i relation med Saber, då vi ser en kort epilog med henne däri vi hör 

Berserkers sista tankar. I livet som Lancelot blev han kär i, och inledde ett förhållande med, 

Kung Arthurs fru, vilket han själv aldrig kunde förlåta. När deras förhållande blev känt 

straffade Saber honom aldrig, eller försökte försonas med honom. “You simply continued to 
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stand before us in your righteousness”.  Han önskade att hon hade straffat honom, att hon 

hade riktat en ilska mot honom. Återigen ser vi hur Saber inte betedde sig som en vanlig 

människa, utan som ett exempel på ett ideal som Berserker aldrig kunde hoppas nå upp till. 

Men denna negativa ton på Sabers ridderlighet är inte vad vi stannar på när vi hör Berserkers 

slutgiltiga tanke: “[T]his much I can say with certainty, King Arthur. You were the greatest of 

all kings... All who served you felt the same way”. Trots all sorg anses hon alltså fortfarande 

ha varit en bra ledare, enligt sina män. Detta tar inte bort den negativa påverkan hennes ideal i 

slutändan hade, men det ekar Riders tidigare tankar att en kung inte får ångra sin regim. Hade 

Saber accepterat detta så hade hon inte behövt genomgå lika mycket sorg under kriget. Det 

var alltså inte endast hennes förhållande till ett ridderligt ideal som gjorde att hon behandlades 

negativt under narrativet, utan även hennes önskan att ändra det förflutna.

8. Diskussion
Jag skulle här vilja börja med att gå tillbaka till denna studies mindre frågeställningar, och i 

relation till dessa gå igenom karaktärerna var för sig, samtidigt som jag tar upp de teoretiska 

begreppen kulturell översättning, hybridisering, samt deculturalization. Avslutningsvis så 

kommer jag sedan att återkoppla allting till denna studies huvudfrågeställning, gå igenom var 

denna studie står i relation till den tidigare forskningen, samt ge förslag på framtida forskning.

Den första av de mindre frågeställningarna löd följande: “På vilket/vilka sätt kan karaktärerna 

anses vara ridderliga, och hur presenteras detta (positivt, negativt, etc.)? Försöker de framföra 

sig ridderligt, eller styrs de mer av en dialog med konceptet?” Guts är den karaktär som 

inledningsvis förhöll sig minst till konceptet ridderlighet. Han må ha varit stark på slagfältet, 

men han slogs endast för att slåss, tenderade att bli arg och anfalla utifrån detta. Hans 

uppförande utanför utanför en stridssituation var inte heller ridderligt, då han enkelt 

förolämpar Griffith i början. Långsamt så började han dock förändras, då han blev villig att 

slåss för någon som var svagare än han själv, vilket han i narrativet belönades med genom 

titeln hundramannadräparen. När han sedan stred med Griffith för att lämna Hökkompaniet så 

var han lugn och behandlade sin motståndare med respekt. De ridderliga egenskaperna inom 

honom växte alltså genom seriens gång, vilket han till en början belönas för i narrativet, 

genom att vinna mot Griffith. Visserligen slogs han fortfarande inte för någon form av ära, 

vilket betyder att vi inte kan säga att han utvecklades till en ridderlig karaktär. Men det är 

ändå själva utvecklingen som han till en början belönas för. Han lyckades besegra Griffith och 
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får då sin önskan uppfylld, genom att han kunde lämna Hökkompaniet för att söka efter en 

helt egen identitet. Narrativt sett så är dock belöningen kortlivad då detta har en stor påverkan 

på Griffith. I slutändan så är det delvis Guts fel att Hökkompaniet utplånas; hans fel att alla 

hans vänner dör och att Griffith våldtar Caska framför ögonen på honom. Hans utveckling till 

en karaktär som innehar fler ridderliga egenskaper ses till en början som  positivt, men i 

slutändan så är det ändå detta som straffar honom.

Till skillnad från Guts så framstod Griffith som ridderlig redan från början. När han blev 

slagen framför prinsessan visade han ingen ilska, utan log och bad själv om ursäkt. Trots att 

hans ära förolämpades så valde han att inte bete sig våldsamt framför prinsessan. I kampen 

mot besten visade han både stort mod och stor stridsskicklighet, vilket inspirerade flera 

soldater att fortsätta slåss trots deras rädsla. Allt detta ses som positivt i narrativet, då det är 

dessa detaljer som tillåter honom att fortsätta stiga i rang. När hans bakgrund klarnade upp lite 

så blev det dock tydligt att han var villig att offra en del av sin egen ära för att möjligen rädda 

ett antal liv på framtidens slagfält. Han var villig att släppa en aspekt inom sitt ridderliga 

beteende, vilket han tekniskt sett belönades med, då även detta tillät honom att fortsätta stiga i 

rang. Men det problematiserade ridderlighet genom att visa hur svårt det är att konstant bete 

sig enligt ett sådant ideal, och samtidigt försvara ett sådant beteende för sig själv. När Guts 

sedan lämnade Hökkompaniet knäcktes Griffith och genomförde en handling som ej 

förespråkas inom ridderlighet, genom att förolämpa både prinsessans och kungens ära, vilket 

han direkt straffades för i narrativet. Då han var en positiv ledare för kompaniet så 

förväntades mer av honom, vilket ledde till att en enda handling som ej utgår från ett 

ridderligt ideal blev känt var allt som krävdes för att Griffiths dröm skulle bli ouppnåelig. Det 

enda sättet för honom att faktiskt kunna uppnå den igen var att förkasta sitt ridderliga 

beteende och offra hela Hökkompaniet. Visserligen kan det tolkas som att han belönades för 

sitt sista beslut, eftersom han faktiskt fick tillbaka möjligheten att uppnå sin dröm, men då alla 

andra karaktärer straffas av hans beslut så kan vi inte säga att hans beslut ses som 

överhängande positivt. Griffith visade oss en karaktär vars förhållande till ridderlighet till en 

början framstår som positivt, men också att ett sådant förhållande är svårt att upprätthålla i 

relation till alla aspekter inom livet. Denna svårighet ledde till slut till att det enda sättet för 

honom att uppnå sin dröm var att förkasta ridderlighet.
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Lancer visade ständigt upp ett ridderligt beteende. Han uppvisade alltid en värdighet mot både 

sin mästare och dennes trolovade samt sina motståndare. Han var skicklig i strid, och lyckades 

skada Saber till den grad att hon inte kunde använda sin vänstra hand. När han sedan bröt sitt 

ena spjut för att återställa hennes hand så uppvisade han ett stort mod, då han mycket väl var 

medveten om att detta kunde komma att påverka honom negativt. Sådana tillfällen sågs som 

positiva när de skedde, och Lancer behandlades positivt i just de ögonblicken, men det var i 

hans önskan om en ärorik strid med Saber som hans ridderliga egenskaper behandlades i ett 

negativt ljus. Under deras första strid såg hans mästare honom som naiv, och beordrade 

honom att agera mot sina önskningar. I deras sista strid straffades han via ofrivilligt 

självmord, då han genom sin förankring till ridderlighet trodde att alla skulle respektera hans 

önskan om en ärorik strid med Saber. Lancers ridderliga beteende må ha behandlats positivt 

ibland, men i slutändan var det hans totala hängivenhet till konceptet som dömde honom och 

fick honom att förbanna alla närvarande.

Saber behandlades på ett väldigt liknande sätt. Hon uppvisade en stor skicklighet på slagfältet, 

både med Lancer och Berserker. I dessa strider såg vi även exempel på mod då hon riskerade 

att hamna i underläge flertalet gånger, exempelvis i de sista striderna mot dem då hon vägrade 

använda sin vänstra hand mot Lancer, och då hon attackerade Berserker trots att han till en 

början använde automatvapen. I de valda sekvenserna såg vi också hur hon endast blev 

frustrerad när hennes ideal ifrågasattes, men att hon trots detta visade på ett ridderligt 

uppförande genom att aldrig förolämpa motparten, trots frustration mot Rider och ilska mot 

hennes mästare (den senare förolämpade, trots allt, ridderlighet rätt i hennes ansikte). Hennes 

fasthållning på ett ridderligt ideal sågs däremot som naivt, då Rider direkt belönas i narrativet 

efter deras samtal (istället för henne), och eftersom hon, likt Lancer, inte kunde tänka sig att 

någon inte skulle respektera deras önskan om en ärorik strid. När hon sedan fick reda på att 

hennes ridderliga ideal var anledningen till att Berserker, hennes starkaste och mest trogne 

riddare under livet, hatade och ständigt attackerade henne, blev det tydligt att hon inte längre 

kunde se det ridderliga idealet som något genomgående positivt. Hon tvingades då döda 

Berserker, men förlorade ändå allt hopp när hon tvingades förstöra gralen. Sabers ideal ledde 

henne till allt detta, vilket gör att hon i slutändan ser sitt deltagande i kriget som bestraffning 

för hennes fasthållning av dem.
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Den andra av de mindre frågeställningarna handlade om hur presentationen av ridderlighet 

genom karaktärerna kan ses i ljuset av det japanska konceptet bushido. Till skillnad från 

ridderlighet, så såg vi här att Guts var den karaktär som hade tydligast kopplingar till detta 

koncept. Först och främst så återfanns detta i hans öppenhet inför döden. I den första striden 

mot Griffith sa han rätt ut att denne kunde koka eller steka honom vid hans förlust. Döden 

spelade ingen roll för honom. Detta behandlades däremot inte positivt, vilket vi såg i hans 

förlust. När denna öppenhet sedan tonades ned, och Guts inte såg döden som ett alternativ i 

den sista striden med Griffith, vilket behandlades positivt då han vann. Att denna detalj som 

var närmare kopplat till bushido i stor grad försvann från hans karaktär behandlades alltså 

positivt. I slutändan ledde visserligen detta till större sorg för Guts, vilket gör att nedtoningen 

blir negativ. Här är det svårt att tala om bushido i relation till de teoretiska begreppen, 

specifikt då Guts öppenhet inför döden behandlas som någonting utanför ridderlighet. 

Möjligen skulle detta kunna tyda på att skaparna var medvetna att denna detalj är mer tydlig 

inom bushido, och valde därför att behandla det just som en del utanför den ridderlighet de 

annars presenterar. En liknande slutsats kan vi dra i relation till Griffith, specifikt då han blev 

slagen av kungens bror, men gav inte direkt tillbaka. Denna detalj hör absolut mer till 

ridderlighet än bushido, då det inom den senare förespråkas en mer direkt vedergällning när 

ens ära har hotats, och ses i ett positivt ljus. Samma sak kan det sägas om när Lancer inte 

direkt attackerade sin mästares trolovade efter hon förolämpade mästaren.

Både Guts och Griffith uppvisade den syn på kvinnans roll som återfinns inom bushido, vilket 

specifikt syntes genom Caska. När Guts skickade iväg henne från striden mot de 100 

legosoldaterna gjorde han inte detta för att skydda henne, utan för att kunna fokusera på 

striden. Hon som kvinna bör egentligen ha klarat sig själv, men det faktum att hon inte kunde 

strida med full styrka tvingade honom att skydda henne, vilket han inte ville tänka på. Griffith 

ansåg också att Caska som kvinna bör ha kunnat klara sig själv, och gav henne endast vapnet 

för att själv döda den adelsman som tänkte våldta henne. Båda dessa tillfällen ses som 

positiva i narrativet: för Guts då han ensam lyckas döda fienderna, och för Griffith då Caska 

talar om det i ett positivt ljus. Detta bör ses som ett fall av kulturell översättning, vilket gör sig 

tydligast i det faktum att Caska själv förvånades av Griffiths handling. Det han gjorde ses 

alltså inte som en naturlig del av ridderlighet inom Berserks diegetiska värld, vilket tyder på 

att skaparna medvetet införde denna syn på kvinnans roll. I Guts fall gäller samma sak, då han 

uppenbarligen har influerats av Griffith vid det laget. När det gäller Sabers roll så kan vi dock 
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snarare tala om en hybridisering. Hon var en aktiv och stark kvinnlig karaktär som 

uttryckligen förhöll sig efter ett ridderligt ideal. Men att hon var en stark kvinna som slogs är 

någonting som vi snarare återfinner inom bushido än ridderlighet. Inom ridderlighet talas det 

mest om kvinnor som motivation för mannen, men inom bushido förväntas en kvinna kunna 

slåss för att försvara sig själv och sin egen ära. Eftersom de andra tjänarna aldrig förväntade 

sig att Saber skulle dra sig tillbaka från slagfältet, och aldrig ifrågasatte det faktum att hon 

förhöll sig till ridderlighet, tyder detta på att skaparna omedvetet inkorporerade synen på 

kvinnans roll från bushido genom hybridisering.

I relation till både Lancer och Saber är det intressant att de ridderliga aspekter som de starkast 

uppvisade är relaterade till ära och lojalitet, vilket jag ovan beskrev betonas mer inom 

bushido. Specifikt vid ära så är det dock svårt att säga att de agerade efter det ideal som 

bushido förespråkar, primärt då de aldrig sökte/krävde direkt vedergällning när deras ära 

förolämpades. Detta gör att vi kan tala om deculturalization. Den ridderlighet som 

presenterades i relation till ära låg alltså närmare ridderlighet än bushido, men just valet av 

skaparna att lägga fokus på ära kan ha gjort denna ridderlighet mer lättillgänglig för den 

inhemska publiken. Den ökade lättillgängligheten kan då möjligen ha hjälpt till att locka en 

större publik till Fate/Zero. Lancers lojalitet hör även den in i deculturalization-processen av 

samma anledning. Hans fokus på det egna jaget gjorde att den lojalitet han uppvisade 

hamnade närmare ridderlighet (han ville visa för sig själv att han kunde vara lojal, inte för att 

bevisa detta för sin mästare), men just fokuseringen på hans lojalitet kan ha gjort den 

diskussion som serien förde kring det mer lättillgängligt för en större del av den inhemska 

publiken. Sabers lojalitet var lite annorlunda. Först och främst så hade vi hennes relation med 

sin mästare. När han använde sin egen taktik var han tvungen att gå bakom Sabers rygg, då 

hon exempelvis, med största sannolikhet, inte hade accepterat den eller följt den. Hans taktik 

mot Lancer och dennes mästare skulle hon uppenbarligen inte gått med på, och i slutet 

tvingades han använda två magiska order för att få Saber att förstöra gralen. Hon var alltid 

lojal mot sig själv och sina ideal, inte mot sin mästare under kriget. I relation till detta skulle 

man kunna tala om deculturalization, men Sabers lojalitet mot sina ideal försvårar det. Hon 

må inte ha varit lojal mot sin mästare, men i relation till sina ideal såg hon inte sig själv som 

ett eget jag. Det var en ridderlig personlighet hon önskade visa, inte ett eget jag hon hade 

byggt upp själv. Denna nedtoning av det egna jaget ligger då som sagt närmare bushido, vilket 

gör att Sabers lojalitet snarare har påverkats av en hybridisering än deculturalization. Då 
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ingen tydlig skillnad gjordes i hanteringen av dessa två aspekter av Sabers lojalitet (och det 

faktum att hon uttryckligen förhöll sig till ridderlighet) vore det svårt att tala om någon 

medveten översättning mellan ridderlighet och bushido, vilket gör det mer troligt att en 

omedveten hybridisering ägde rum mellan konceptens syn på lojalitet.

Jag vill nu återgå till studiens huvudfrågeställning: Via sina karaktärer, hur förhåller sig 

modern japansk fantasy-anime till det västerländska konceptet ridderlighet, och hur behandlas 

dessa? Fate/Zero förhöll sig tydligt till ridderlighet via de två utvalda karaktärerna redan vid 

ett tidigt skede. På samma vis förhöll sig även Berserk till ridderlighet via en av de utvalda 

karaktärerna, medan den andra långsamt utvecklades till en karaktär med en starkare koppling 

till konceptet än det han började med. Enskilda aktioner (exempelvis Guts beskyddande av 

Caska, och Lancers brytande av sitt spjut) behandlas som väldigt positiva, men i slutändan 

ledde alla karaktärers förhållande till ridderlighet dem till ett olyckligt slut. Guts utökade 

förhållande till ridderlighet var det som dömde honom till stor sorg, då han omedvetet 

påverkade Griffith, och det är genom honom tanken att ridderlighet i slutändan kanske inte är 

något bra koncept överhuvudtaget dyker upp. I Griffiths förhållande till ridderlighet såg vi att 

allt som krävs för en ledare, med ett ridderligt ideal, att falla är ett enda felsteg, och visade på 

hur svårt det är att konstant uppvisa ett ridderligt beteende. Genom Lancer såg vi faran i att 

leva enligt ett ridderligt ideal på slagfältet, en miljö där det inte är garanterat att alla följer 

samma tankar eller respekterar ens egna. Saber visade oss ett exempel på en ledare som 

konstant försökte upprätthålla ett ridderligt ideal, men vars sagda ideal faktiskt var det som 

dömde hennes rike och ledde till att hennes mest trogne riddare hatade henne. Visserligen 

erkände denne riddare däremot att hon ändå var den bästa kungen han kunde ha tjänat, men 

hennes ideal var trots allt det som fick honom att hata henne på samma gång. Detta öppnar 

dock upp frågan om vad en bra ledare överhuvudtaget är, vilket skulle kunna diskuteras i en 

annan uppsats. Det vi kan säga genom allt detta är att vi genom TV-serierna Berserk och Fate/

Zero har sett hur enskilda ridderliga handlingar behandlats i ett positivt ljus, men att en 

konstant förhållning gentemot ridderlighet som ett ideal inte gick att upprätthålla utan att det 

ledde till sorg för karaktärerna. Detta skulle möjligtvis kunna antyda om en större tendens att 

behandla enskilda ridderliga aktioner som positiva, men en konstant ridderlig framförhållning 

som negativt, i modern japansk fantasy-anime rent generellt. För att kunna bevisa detta krävs 

dock ett större antal empiriskt material. Förhoppningsvis har denna studie visat på vikten av 

sådana inom filmvetenskapen.
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Avslutningsvis vill jag nu placera denna studie i relation till den tidigare forskningen. Först 

vill jag gå igenom vad den har bidragit med, samt hur den passar in bland tidigare studier, för 

att sedan avsluta med ett antal förslag på framtida forskning. Denna studie har främst bidragit 

till forskningsfältet genom att fokusera på ridderlighet och hur detta behandlats, till skillnad 

från tidigare studier däri ridderlighet endast nämns i relation till något annat (se Barker 2008; 

Courcoux 2009; Crossley 2015; Srebnick 1999). Genom att analysera konceptet ridderlighet 

inom en japansk fantasy-anime kontext har denna studie även bidragit till forskningsfältet, då 

ingen av de tidigare funna studierna har gjort just detta. På flera sätt kan även denna studie ses 

passa in bland tidigare studier. Likt Redmonds studie om TV-serien Neon Genesis Evangelion 

har denna studie visat hur japanska anime-verk kan influeras av både västerländska 

(ridderlighet) och österländska (bushido) koncept, vilket även Levi och Napier går in på. Likt 

Tian & Xiongs studie om Mulan har denna studie även visat på hur översättningsprocessen 

mellan olika kulturella inslag inom animerade verk kan gå till. Dock skedde detta ur olika 

infallsvinklar, då de använde begrepp såsom cultural deformation och cultural reformation, 

medan denna studie använde sig av begreppen kulturell översättning, hybridisering, samt 

deculturalization. I relation till framtida forskning skulle man kunna undersöka samma 

empiriska material, men fokusera mer på den visuella dimensionen inom framställningen av 

ridderlighet. Troligtvis skulle detta inte leda till några annorlunda slutsatser kring 

behandlingen av konceptet, men en sådan studie skulle kunna förstärka denna studies resultat 

(angående ridderlighet som något stundvis positivt men övergripande negativt). Det skulle 

även, som tidigare nämnt, kunna forskas om huruvida denna studies resultat skulle kunna 

replikeras på ett större antal verk inom modern japansk fantasy-anime. Förslagsvis skulle 

följande TV-serier kunna analyseras: Chivalry of a Failed Knight (2015), Claymore (2007), 

Fullmetal Alchemist-serierna (2003-04; 2009-10), Maria the Virgin Witch (2015), The Seven 

Deadly Sins (2014-) samt Spice and Wolf (2008-09). Det vore intressant att se huruvida 

ridderlighet behandlas på ett liknande vis, samt i hur stor grad bushido kan ha påverkat 

presentationen av ridderlighet i dessa verk. Det vore även möjligt att göra precis motsatsen till 

denna studie, alltså undersöka presentationen av bushido inom västerländska verk, exempelvis 

Ghost Dog: The Way of the Samurai (1999) och The Last Samurai (2003). Skulle vi inom 

sådana verk se en influens av ridderlighet på presentationen av bushido? Avslutningsvis skulle 

en framtida studie kunna fokusera på kvinnans roll inom alla ovannämnda verk, samt denna 

studies empiriska material. Hur skulle exempelvis Caska som karaktär från Berserk kunna 

läsas i relation till både ridderlighet och bushido? Skulle vi möjligtvis tala annorlunda om 
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Saber från Fate/Zero ifall fokus lades på hennes kön? Vore det ens möjligt att tala om en 

ridderlig kvinna, eller ligger dessa per automatik närmare bushido på grund av sitt kön? 

Sådana frågor skulle framtida studier kunna bemöta.

9. Sammanfattning
I denna studie har vi sett hur det västerländska konceptet ridderlighet har använts och 

anpassats inom två japanska, animerade verk som tillhör fantasy-genren. Syftet var att 

undersöka hur västerländsk kultur och (kultur)historia behandlas i den japanska anime-

filmkulturen, genom att titta närmare på två animerade TV-serier, Berserk och Fate/Zero. 

Detta genomfördes via att se hur ridderlighet presenterades samt behandlades genom 

karaktärerna, och samtidigt hur detta kunde läsas i ljuset av det likartade japanska konceptet 

bushido. En karaktärsanalys genomfördes på totalt fyra karaktärer, vilka alla i olika grader 

förhöll sig till ridderlighet. Resultatet visade att enskilda aktioner som genomfördes enligt ett 

ridderligt ideal behandlades som positiva, då karaktärerna belönades för dessa inom 

narrativen. I slutändan sågs dock ridderlighet som något negativt, då tre karaktärer straffades 

inom narrativen för sin fasthållning till konceptet. Den fjärde straffades också, men denna 

bestraffning var istället relaterad till hans växande förhållning till ridderlighet. Utöver detta 

visade det sig att bushido hade påverkat presentationen av ridderlighet i relation till alla 

karaktärer. Ibland sågs detta i ett negativt ljus, då karaktärerna straffades för det inom 

narrativet. Ibland sågs det i ett positivt ljus, vilket karaktärerna belönades för inom narrativet. 

De teoretiska begreppen kulturell översättning, hybridisering, samt deculturalization 

användes alla för att belysa hur bushido hade influerat presentationen av ridderlighet: 

medvetet, omedvetet, eller om kulturella skillnader valdes att tonas ned. I slutändan blev det 

tydligt att konceptet ridderlighet inte ses som någonting positivt inom det empiriska 

materialet, vilket möjligtvis kan antyda om en större tendens inom japansk fantasy-anime 

överlag.
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