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Abstract  
 

This adaptation study explores the different traits of the character Sun Wukong from the 

classic Chinese story Journey to the West. This is a comparative study and two different 

versions of the story are used, the original novel Xi you ji from year 1592 (The renmin 

wenxue chubanshe edition, published 1990) and a movie adaptation of the novel, The Monkey 

King first screened year 2014. The study is conducted by using a set of categories to analyze 

how the character is described and depicted differently in the two versions. The Monkey King 

is a well-known and celebrated character all over Asia, he is considered one of the most 

culturally important characters in China. Countless studies have been made about this famous 

character, most of them written in Chinese, but also some in English. Relevant studies have 

been selected to support the claims in the analysis and discussion of this study. Theory 

concerning adaption studies and narratology studies is provided to give a theoretical 

background of the research areas for this study. By giving quotations from both the book and 

the movie and after comparing these quotations, differences could be found in all given 

categories and this points to a continuous development of the character through adaptations. 
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1. Inledning  
 

I det klassiska kinesiska verket Xi you ji (西游记 [Färden till Västern]) är en av 

protagonisterna en ståtlig apkung vid namn Sun Wukong. Trots att Apkungen är en otroligt 

känd och folkkär karaktär i Asien, där han återkommer i tusentals olika sammanhang och 

adaptioner, så är han inte särskilt känd för en svensk publik. Vid en sökning online på ”Kung 

Markatta” som är ett annat namn för Apkungen på svenska, så får jag först och främst upp ett 

svenskt livsmedelsföretag som fokuserar på ekologiska livsmedel. På deras logotyp finns en 

bild på Apkungen.1 Detta pekar på att hans namn i Sverige oftare förknippas med dessa 

råvaror än med hans rackartyg uppe i Jadehimlen. Det var när jag gick andra året på min 

kandidatutbildning i kinesiska som jag lärde känna denna karaktär bättre. Vi fick chansen att 

titta på en omtyckt adaption i form av en serie baserad på det erkända originalet av Xi you ji. 

Jag upplevde att det avsnittet var både roligt och spännande och den karaktär som stod ut mest 

av huvudpersonerna var Apkungen Sun Wukong. Därför har jag valt att studera just denna 

karaktär och hur han gestaltas i en ny adaption av originaltexten. Med adaption menas hur en 

berättelse överförs från ett medium till ett annat, denna term ska i detta fall inte förknippas 

med biologisk adaptation. Eftersom adaption är ett relativt nytt forskningsområde och det inte 

finns så mycket skrivet om kinesiskt material på svenska kan min studie fylla en lucka. Det 

finns många olika upplagor och versioner av Färden till Västern därför kommer jag i denna 

uppsats att använda namnet utan kursivering när jag inte syftar på ett specifikt verk, utan 

berättelsen i allmänhet. När jag talar om Göran Malmqvist översättning av denna berättelse 

kommer boktiteln att kursiveras. Den kinesiska originalutgåvan kommer att ha benämningen 

Xi you ji och när jag syftar på den specifika utgåvan jag jobbar med i resultatdelen av denna 

uppsats kommer den att kallas för Renmin Xi you ji. En viktig händelse i berättelsen som 

återkommer genom hela denna uppsats kommer att benämnas ”Kaos i det himmelska 

palatset”.2 

 

 

                                                           
1 I denna uppsats kommer jag fortsättningsvis att använda mig av namnen Sun Wukong och Apkungen enligt 
Göran Malmqvist översättning av Wu, Cheng’En (1999). Färden till Västern 1. Den gyllene cikadan. Malmö, Bra 
Böcker. 
2 Havoc in Heaven på engelska. 
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2. Syfte  
 

Syftet med denna adaptionsstudie är att undersöka hur den centrala aktören Sun Wukong i 

Renmin Xi you ji (西游记) volym 1 (Shang 上)3 beskrivs och karaktäriseras i bokform i 

jämförelse med filmatiseringen The Monkey King (Xi you ji zhi danao tiangong 西游记之大

闹天宫).4 

- Hur beskrivs och karaktäriseras Sun Wukong i bokens sju första kapitel i jämförelse 

med filmen utifrån följande narrativa kategorier; karaktärsdrag, relationer, konflikter 

och mål? 

- Vilka skillnader finns mellan skildringarna av Sun Wukong i boken samt filmen med 

avseende på dessa narrativa kategorier? 

 

3. Bakgrund 
 

I detta avsnitt ges en introduktion till verket Xi you ji och filmen The Monkey King samt en 

resumé av handlingen i respektive produktion. 

Xi you ji är en av de fyra klassiska Ming-romanerna och publicerades under sen Ming-dynasti. 

Denna roman består av 100 kapitel och tros ha författats av Wu Cheng’en. Romanen är löst 

baserad på en historisk pilgrimsfärd som gjordes av buddhistmunken Xuanzang under 600-

talet, då han färdades från Kina till Indien för att samla in buddhistiska skrifter.5 Xi you ji är 

resultatet av ett flertal tidigare adaptioner. Den tidigaste fullständiga boken gavs ut år 1592 

och kallas för Shi-te-t’ang versionen (som många refererar till som originalet).6 Innan Färden 

till Västern blev till en roman har berättelsen passerat igenom olika former av 

berättartekniker; muntligt, skriftligt och även teater, tills den blivit en berättelse fylld med 

religion, legender och mytologi. Trots att ursprunget är svårt att fastställa, finns det två viktiga 

                                                           
3 Wu, Cheng’en 吴承恩 (1990), ”Xi you ji”《西游记》[Färden till västern]. Hubei, Renmin wenxue chubanshe. 
4 Zheng, Baorui 郑保瑞 (2014), ”Xi you ji zhi danao tiangong”《西游记之大闹天宫》[The Monkey King], 

Hong Kong och Kina, Filmko Entertainment Limited och Shenzhen Golden Shores Films. 
5 Sun, Hongmei (2018). Transformning Monkey. Adaptation & Representation of a Chinese Epic. Seattle, 
University of Washington Press, s.3 och 6. Hsia, C.T. (1965). Classic Chinese Novel: Critical Introduction, New 

York, Columbia University Press, s.117 och Zheng, Zhiyong 郑志勇 (2015), “Xi you ji zhong de renwu xingge 

fenxi”《西游记》中的人物性格分析 [Analys av karaktärernas personligheter i Färden till västern] Shidai 

wenxue 时代文学 [Epokers litteratur], s.152. 
6 Hsia (1965), s.117. 
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källor som mer eller mindre finns kvar i sina fulla versioner. En heter Tale of the Grand Tang 

Sanzang Seeking Buddhist Sutra (Da Tang Sanzang qujing shihua, 大唐三藏取经诗话), som 

tros ha använts som ett manus för sagoberättare på 1200-talet. Den andra är en teaterversion 

som kan benämnas ”Zaju-stycket Färden till Västern” (Xi you ji zaju 西游记杂剧) som 

skapats under sen Yuan eller tidig Ming-dynasti. 7 Under södra Song dynastin, har Sun 

Wukong blivit Xuanzangs (även kallad Tripitaka) mest framstående följeslagare och 

förhållandet mellan dessa två huvudkaraktärer förändras över tid. I de tidigaste versionerna av 

berättelsen lyftes Tripitaka fram som hjälten, medan han i Wu Cheng’ens roman framstår mer 

som en gnällspik.8  

I utgåvan från 1592 dras vi in i en värld av demoner, andar, taoistiska och buddhistiska gudar. 

Boken speglar en balans av taoism, konfucianism och buddhism.9  C.T. Hsia kallar det ”En 

satirisk fantasyroman baserad på realistiska observationer och filosofisk visdom.”10 När nya 

upplagor av den fullständiga versionen av romanen getts ut har små stiländringar och 

förklaringar till innehållet tillkommit.11   

3.1 Handlingen i översikt 

Romanen inleds med en skapelsemyt och utspelas sedan på tre kontinenter och även i den 

andliga världen.12 Berättelsen skildrar munken Tripitaka och hans tre lärjungar i deras 

äventyrsfulla pilgrimsfärd mot Indien. Hans främste lärjunge är apkungen Sun Wukong, som 

genom andliga övningar och träning lärt sig skifta form, rida på moln och är en riktig 

skojare.13 Hans andra lärjunge heter Zhu Bajie, som efter att ha försökt förföra mångudinnan 

Chang’E blivit förvisad till nedre regionen, där hans själ av misstag vandrat in i en galts 

kropp. Tredje lärjungen är Sandmunken, som efter att han råkat ha sönder en kristallskål i det 

himmelska palatset blivit ett människoätande monster i Den flytande sandens flod. Förutom 

huvudkaraktärerna figurerar även en vit häst som Tripitaka rider på under färden, denna häst 

är egentligen ett drakföl som råkat bränna upp några av Drakkungens vackraste pärlor och 

                                                           
7 Sun (2018), s.36-37 och Qian, Cheng 钱成 (2010). “Qian lun xi you ji zhong sun wukong zhi xingxiang” 浅论

《西游记》中孙悟空之形象 [Översiktlig analys av bilden av Sun Wukong i Färden till Västern], Mudanjiang 

daxue xuebao 牡丹江大学学报 [Mudanjiang Universitetets tidsskrift] Vol.19 No.9, s.44-45. 
8 Hsia (1965), s.118 och Malmqvist (1999), s.11. 
9 Sun (2018), s.4, 16 och 36-37. 
10 Hsia (1965), s.117. 
11 Ibid., s.118.  
12 Wu, Cheng’En (Översättning Malmqvist, Göran) (1999). Färden till Västern 1. Den gyllene cikadan. Malmö, 
Bra Böcker, s.34. 
13 Sun (2018), s.3. 
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som därefter blir förvisad till Den sorgsna örnens flod.14 När Tripitaka och Sun Wukong 

anländer till floden äter drakfölet upp deras vita häst. Tack vare en barmhärtig gudinna 

förvandlas drakfölet till en avbild av deras springare.15 Munken och hans följare måste under 

resan överkomma 81 prövningar tillsammans, varav de flesta är demoner som försöker äta 

Tripitaka i tron att han kan ge dem evigt liv.16  

3.2 Handlingen i de sju första kapitlen 

I de sju första kapitlen av boken som behandlas i denna uppsats introduceras Sun Wukong. 

Han föds ur ett stenägg skapat ur himmeln och jordens essens. Han kröner sig strax till kung 

över aporna vid Blomfruktberget. Han erkänns som kung för att han hoppat genom ett 

vattenfall in i en grotta där han funnit deras nya hem. När han insett en dag att han kommer att 

dö, precis som de andra aporna, reser han ut i världen för att finna en mästare som kan 

vägleda honom till att uppnå odödlighet.17 Han finner till slut sin mästare, en av Buddhas tio 

lärjungar Subodhi, som ger honom namnet Sun Wukong. Mästaren lär honom magiska 

tekniker för formskiftning och att färdas tretusen li på ett moln genom att göra en enda 

kullerbytta i luften.18 När han kommer tillbaka till Blomfruktberget skapar han sig ett namn i 

trakterna genom att slakta en demon. Tack vare detta blir han vän med flera andra demoner, 

inklusive Tjurdemonkungen som senare blir hans motståndare.19 För att skydda sitt folk mot 

faror tar han sig till Österhavet där Drakkungen härskar. Sun Wukong tvingar Drakkungen att 

överlämna den följsamma staven med gyllene öglor, flera vapen och en rustning.20 För att 

uppnå verklig odödlighet tar Apkungen sig ned till Mörkrets rike och skapar rabalder när han 

stryker sig själv och apornas namn ur Livets och dödens register.21 När Jadekungen i 

Daoisthimlen får reda på detta väljer han att försöka tämja Sun Wukong genom att göra 

honom till stallkurir i det kejserliga stallet. När Apkungen inser att han fått en låg rang bland 

de anställda i himlen blir han rasande och kräver att han får en titel som passar honom bättre. 

När himlen inte lyckats kuva honom med våld väljer de att gå med på hans villkor och han får 

sin önskade titel i himlen, ”Den store vise, himlens like”.22 Apkungen får sedan en post i 

himlen som väktare av De odödliga persikornas trädgård. Som väktare äter han upp en stor 

                                                           
14 Wu (Översättning Malmqvist) (1999), s.11-12. 
15 Ibid., s.316-317. 
16 Sun (2018), s.4 och Hsia s.126. 
17 Sun (2018), s.15 och Malmqvist (1999), s.31. 
18 Wu (Översättning Malmqvist) (1999), s.52-65. 
19 Sun (2018), s.16. 
20 Wu (Översättning Malmqvist) (1999), s.74-80. 
21 Sun (2018), s.16. 
22 Sun (2018), s.16 och Wu (Översättning Malmqvist) (1999), s.107. 
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del av persikorna som endast mognar vart tusende år. När han får reda på att han inte är 

inbjuden till den storslagna Persikobanketten, åker han ändå dit och ställer till med kaos. Först 

stjäl han maten sedan dricker han av det kejserliga vinet och därefter beger han sig till den 

helige Lao Zis residens där han passar på att stjäla och äta upp Lao Zis livselixir. När han 

inser vad han ställt till med ger han sig genast av för att inte bli påkommen.23 Himlen skickar 

flera lärjungar och soldater för att tillfångata Sun Wukong och trots att han vid ett tillfälle 

tillfångatas av Lao Zi och Erlang och bränns i De åtta trigrammens ugn, lyckas han ändå 

överleva och fly. Hans uppror kommer till ett slut när han senare slår vad med Buddha och 

förlorar, efter det förseglas Apkungen inunder De fem fasernas berg för att sona sina brott.24  

3.3 Filmen och dess handling 

Efter att Apkungen lagts till i berättelsen om Färden till Västern blev han så populär att han 

har tagit över platsen som den mest framstående karaktären. Färden till Västern är fortfarande 

ett populärt tema som används gång på gång i nya produktioner och de har nästan alltid Sun 

Wukong i fokus. Trots att kvalitén på dessa filmer varierar, har det mindre påverkan på den 

kommersiella succén, berättelser om Apkungen är därför lönsamma att producera och 

adaptera.25  

Under det kinesiska nyåret 2014 släpptes den kinesiska filmen The Monkey King (Xi you ji zhi 

danao tiangong 西游记之大闹天宫) regisserad av Hongkongregissören Zheng Baorui. 

Filmen är baserad på de sju första kapitlen i Färden till Västern och är delvis troget originalet, 

men är omgjord när det kommer till både handling och karaktärsval.26 Filmen startar med en 

konflikt mellan Jadekejsaren och Tjurdemonkungen, då den sistnämnde har samlat sin armé 

för att ta över himmelsregionen. Eftersom Jadekejsarens syster Prinsessan Järnsolfjäder är 

förälskad i Tjurdemonkungen väljer kejsaren att skona dem båda, men fördömer dem till Det 

flammande berget. Skaparguden Nüwa offrar sin kropp som förvandlas till kristaller som 

hjälper att återställa himlen från krigets skador. En av kristallerna faller ner på jorden och inne 

i kristallen skapas ett apfoster (Sun Wukong). Mästaren Subodhi har fått i uppdrag att träna 

Sun Wukong, under träningen lär han sig trick som att formskifta och att flyga. Under tiden 

                                                           
23 Wu (Översättning Malmqvist) (1999), s.116-117. 
24 Ibid., s.149-152. 
25 Sun (2018), s.4-5. 
26 Xue, Ying 薛 颖 (2014), ”Gudian xiaoshuo de shijue kuanghuan: xi you ji danao tiangong gushi de kua meijie 

chuanbo qianxi – yi dianying xi you ji zhi danao tiangong wei li” 古典小说的视觉狂欢： 《西游记》大闹天

宫故事的跨媒介传播浅析 —以电影《西游记之大闹天宫》为例 [En visuell karneval av klassiska romaner: 

En tvärvetenskaplig mediekommunikationsanalys av Xi you ji-berättelsen kaos i Det himmelska palatset – med 

filmen The Monkey King som exempel], Yuwen xue kan 语文学刊 [Filologi tidsskriften] s.83. 



10 
 

planerar Tjurdemonkungen ännu ett uppror mot himlen och Jadekejsaren för att överta hans 

tron. När Sun Wukong är färdiglärd återvänder han till Blomfruktberget, han utnämns till 

apornas kung efter att han skyddat dem från ett stenmonster. Precis som i Xi you ji ger sig 

Apkungen av till Drakpalatset i Det östra havet för att finna vapen. Erlang Shen som vaktar 

den södra himmelsporten går med på att hjälpa Tjurdemonskungen i utbyte mot en högre 

position i himlen. För att sätta igång sin plan att överrumpla Jadekejsaren övertygar 

Tjurdemonkungen sin vän, som är en rävflicka, att vinna Sun Wukongs tillit. Apkungen och 

rävflickan kommer varandra mycket nära och faller för varandra. Efter ett klagomål från 

Drakkungen skickar Erlang Shen ut en av sina soldater för att arrestera Sun Wukong. 

Tjurdemonkungen räddar honom i sista sekund och får hans fulla förtroende. Efter att 

Apkungen sett hur apor i hans flock blir sjuka och dör beger han sig till himlen för att studera 

hur man återupplivar de döda. I himlen hjälper han Jadekejsarens skadade springare, därefter 

väljer kejsaren att ge Apkungen positionen som stallkurir. Sun Wukong är alldeles för busig 

och vill inte följa reglerna, därför går han Erlang Shen på nerverna. När Apkungens mästare 

får reda på att Sun Wukong har uppfört sig illa och befinner sig på förbjudet område fångar 

han honom med sitt blixtrande lasso, för att hindra honom från att hamna i mer trubbel. 

Erlang Shen som lurat Sun Wukong till att göra intrång, låtsas som ingenting och misshandlar 

honom. Sun Wukong hoppar ner i ugnen där kejsarens livselixir finns, han dricker det och när 

han hoppar ut ur ugnen vinner han i en strid över Erlang och återvänder till Blomfruktberget. 

Han ser då hela apsläkten och rävflickan ligga livlösa på marken och efter att 

Tjurdemonkungen lurat honom att himmelsoldater står bakom detta går Apkungen bärsärk på 

Jadekejsaren. När han får reda på sanningen, att det var Tjurdemonkungen som dödat hans 

folk, blir det en episk slutstrid. Sun Wukong skäms mycket för den förödelse han orsakat uppe 

i himlen. Buddha spärrar in honom under De fem fasernas berg för att sona sina brott.27 

 

4. Tidigare studier och forskning  
 

Under denna rubrik presenteras forskning om berättelsen Färden till Västern och karaktären 

Sun Wukong. Nedan presenteras fyra artiklar på kinesiska som jag funnit i databasen China 

Academic Journals (CAJ). Två artiklar beskriver gestaltningen av Sun Wukong i det klassiska 

verket Xi you ji och är skrivna av Qian Cheng och Zheng Zhiyong och två diskuterar filmen 

                                                           
27 Zheng (2014), tim. 0-2. 
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The Monkey King och är skrivna av Xue Ying och Wang Yihan. Det finns mycket forskning 

om karaktären Apkungen på kinesiska men dessvärre mindre på språk som engelska och 

svenska. En studie från 1968 om de fyra klassiska kinesiska verken skriven av professorn C.T. 

Hsia introducerar roman Xi you ji för en internationell publik. Trots att den tillhör äldre 

forskning finns relevant information för min studie. En engelskspråkig avhandling av Sun 

Hongmei släpptes nyligen i bokform, denna studie granskar olika adaptioner av karaktären 

Sun Wukong. Vare sig det handlar om påverkan av kultur eller politik så demonstrerar hon 

hur karaktären transformeras till olika personligheter under olika tidsperioder. Samtliga 

översättningar under denna rubrik är mina egna förutom Malmqvist översättning av Sun 

Wukongs namn ur boken Färden till Västern. 

 

4.1. Sun Wukong i tidigare verk samt Xi you ji 
Det är svårt att veta hur Sun Wukong har blivit den karaktären han är i den klassiska romanen 

Färden till Västern, hans ursprung är fortfarande okänt.28 Professor C.T. Hsia menar att hans 

personlighet har inspirerats av ett flertal källor från olika delar av Asien. Det finns tydliga 

influenser för Sun Wukongs magiska transformationer och lurendrejerier, ett exempel är de 

gamla kinesiska berättelserna om apor som kidnappar kvinnor för att sedan gifta sig med 

dem.29 Professor Sun Hongmei menar att det kan finnas koppling till både indiska 

apkaraktärer och kinesisk tradition.30 Precis som tidigare nämnts i bakgrundsdelen, har både 

karaktären Sun Wukong och berättelsen växt fram ur tidigare versioner. Qian Cheng menar att 

hans framtoning har gått från aplik till mer och mer mänsklig.31 Sun Wukongs namn är också 

en viktig del av hans identitet. Sun uppdelas i teckendelarna zi (子) som betyder son och xi 

(系) som symboliserar ordet spädbarn. Wu (悟) betyder vakna till insikt och kong (空) 

betyder tomhet; den som har vaknat till insikt om tomheten, vilket tillsammans formar 孫悟空 

(förenklade tecken: 孙悟空).32 Qian Cheng lyfter fram många av Apkungens positiva sidor i 

sin artikel. Qian beskriver honom som smart och alert, modig och orädd, en som älskar frihet 

och som vägrar vika sig för den högsta auktoriteten. Han framställs även som stolt och 

självsäker men Sun Wukong har även sina negativa sidor nämner Qian, han kan uppfattas som 

arrogant, han gillar att skryta om sin makt och älskar smicker. Han tror mycket på sig själv 

                                                           
28 Sun (2018), s.9. 
29 Hsia (1968), s.130-131. 
30 Sun (2018), s.9. 
31 Qian (2010), s.45. 
32 Wu (Översättning Malmqvist) (1999), s.52 och Wu (1990), s.14. 
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och är väldigt impulsiv och detta är ibland anledningen till att han misslyckas och då blir han 

väldigt arg. Något som också borde nämnas är Sun Wukongs humoristiska sida. Qian 

beskriver den som att han är humoristisk, han retas och hånar andra på ett satiriskt sätt.33 

 

Zheng Zhiyong menar att bilden av Sun Wukong i Xi you ji är mycket riklig och han att hans 

karaktärsuttryck är tydliga. Sun Wukong är en smidig och fyndig rebell, men det finns även 

en envis, arrogant och narcissistisk sida.34 Följande citat är taget ur Zhengs analys om 

Apkungens personlighet: 

 

Bland Sun Wukongs berättelser är den viktigaste ”Kaos i det himmelska palatset”, denna 

händelse är också den viktigaste länken i Sun Wukongs karaktärsutveckling. Från 

ordet ”kaos” kan man se att Sun Wukong är en som har ett väldigt rebelliskt medvetande, 

han är full av missnöje och förakt för det faktiska samhället och har modet att utmana 

auktoriteter, han står upp emot Jadekejsaren och sedan genomför han striden grundligt; 

Sun Wukong har inte bara medvetandet hos en rebell, samtidigt finns också energin att 

motstå förtryck, han ser ned på den traditionella moralen i feodalismen, dessutom 

accepterar han inte att bli inspärrad i traditionens fällor, han söker frihet och jämlikhet 

och skyddar sin frihet till vilket pris som helst. 

在孙悟空的故事中最为重要的一个故事就是“大闹天宫”，这一个情节也是的孙悟

空性格发展中最为重要的一个环节，从“闹”就可以看出孙悟空是一个非常具有反

叛意识，他对于现实社会充满了不满与不屑，进而敢于挑战权威，与玉帝抗争，进

而实现抗斗争的彻底性；孙悟空不仅具有叛逆的意识，同时还具有反抗压迫的精

神，他藐视在封建传统道德，进而不接受传统的牢笼的禁锢， 追求自由与平等，

为了维护自己的自由不惜一切。35 

 

Zheng skriver att Sun Wukongs handlingar i ”Kaos i det himmelska palatset” inte är särskilt 

mogna, hans subjektiva bild av världen är partisk och även det orsakar ibland problem.36  

 

Sun Hongmei beskriver Sun Wukongs image i Xi you ji på följande sätt. Kampen mellan fri 

vilja och begränsning återspeglas i två viktiga rekvisita, enligt Sun. En av dem är hans 

följsamma stav med gyllene öglor och den andra ett åtstramande pannband. Staven 

                                                           
33 Qian (2010), s.44-46. 
34Zheng (2015), s.152-153. 
35 Ibid., s.153. 
36 Ibid., s.153.  
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representerar hans fria vilja och hans oändliga möjligheter medan pannbandet representerar 

hans gränser, den är till för att kontrollera honom. Hon beskriver även denna konflikt som en 

konflikt emellan hans två identiteter, demon och gud. Hon anser även att publiken kan relatera 

detta till sina liv, när det kommer till frihet och ansvar, vilket skapar en sorts sympati för och 

identifikation med Apkungen.37 I början av berättelsen är Sun Wukong en ego-centrisk 

hjältemodig rebell, men transformeras strax efter han brutit sig loss från De fem fasernas berg 

och blir till en lojal pilgrim som hänger sig åt buddhistisk tro.38 Han är en skojare som kan 

luras genom att byta form. Sun anser att karaktären Sun Wukong har flera paralleller som 

existerar tillsammans och att det kan bero på de många tidigare versionerna av berättelsen. De 

har skrivits separat och sedan samlats upp av en författare, vilket i sin tur har gjort att 

skildringen blivit inkonsekvent.39 Att Sun Wukong varit känd genom många århundranden 

bevisar hans framstående roll i den kinesiska kulturen. Genom adaptionerna har han levt 

vidare och blivit till den apkung vi känner igen idag.40 

 

I Xi you ji går Apkungen igenom en transformation från en demon till att bli accepterad av 

den daoistiska himlen som en gud och till slut en buddistisk pilgrim som uppnår sitt mål som 

buddhist.41  Religion är ett genomgående tema i boken. C.T. Hsia menar att munken Tripitaka 

fortfarande styrs av sin skräck, oro och empati och därför inte kan representera den idealiska 

buddhisten. Sun Wukong däremot förstår sig på betydelsen av tomheten, som är ett viktigt 

mål inom Buddhism.42 Hsia skriver också att humorn är en viktig del av Sun Wukongs 

karaktär, annars skulle han endast ses som en tragisk hjälte. Det hjälper honom att förbli 

hjälten trots att han gått ifrån att trotsa de övre makterna till att i senare avsnitt lyda dem. 

Trots att han kan ses som en hjälte, är han fortfarande en komisk rackare.43  

 

4.2. Sun Wukong i filmen The Monkey King 

Händelsen ”Kaos i det himmelska palatset” i boken har adapterats ett flertal gånger och varje 

adaption har sin egen tolkning. Denna händelse är även temat för filmen The Monkey King. 

Xue Ying har skrivit en artikel om denna adaption där hon citerar producenten av filmen som 

                                                           
37 Sun (2018), s.56-57. 
38 Ibid., s.19. 
39 Ibid., s.21-22 och 30. 
40 Ibid., s.3. 
41 Ibid., s.102. 
42 Hsia (1968), s.147. 
43 Ibid., s.130-135. 
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säger: ”En storartad berättelse kan generellt presenteras i flera olika tolkningar, i olika tider, 

för olika personer.” (“一个伟大的故事通常都会可以呈现多种的解读，不同的时代，不

同的人。”)44 Både Xue och Sun nämner att filmen The Monkey King sålde många biljetter 

men ändå ses som ett totalt misslyckande. Publikens förväntningar var skyhöga då karaktären 

och berättelsen är populära bland det kinesiska folket. Filmen fick negativ feedback online, i 

de mest ”gillade” kommentarerna påpekar tittarna att Sun Wukong inte längre framstår som 

en rebell utan som en lättmanipulerad demon. En skribent påpekade även att filmen var fylld 

med ”moraliska predikningar”, att det var en mainstream utbildningsfilm där man uppmuntras 

att samarbeta med gudarna istället för att utmana dem.45 Enligt andra kommentarer var filmen 

ytlig och clichéartad, vissa tyckte även att den var barnslig och förlöjligade Xi you ji. Xue 

menar dock att man inte borde kritisera filmen så hårt utan snarare lyfta fram konstruktiv 

kritik och att verket borde uppskattas i sin egen rätt.46 Sun tror att anledningen till att filmen 

inte fick bra respons var att Sun Wukong i denna film inte har kvar de rebelliska 

egenskaperna från originalutgåvan.47 

 

Xue menar att Sun Wukong i boken söker efter respekt och frihet, i filmen har detta tema 

bytts ut mot temana vänskap, kärlek och att växa upp, mer specifikt att man lär sig av 

erfarenhet. Filmen innehåller extremt mycket specialeffekter, till och med mer än den 

populära filmen Avatar från 2009 som består av en hel animerad värld och befolkning. Xue 

anser att denna film är en tolkning av det klassiska verket Xi you ji, men följer modern kultur 

och innehåller samtida tankesätt och värderingar. Idag är kineser mer intresserade av att finna 

sina egna uttryck, ett intresse som ligger nära de universella värdena.48  

 

Regissören Zheng Baorui ansåg när han talade om romanen Xi you ji: ”För 500 år sedan 

skapade Wu Cheng’en en berättelse som handlar om en orientalisk superhjälte.” 

Superhjältar är en karaktärsbild som Hollywoods seder har format, i den traditionella 

kinesiska kulturen där kollektivism är högre uppsatt än individualismen har det aldrig 

funnits en så kallad superhjälte. I regissörens förståelse, är det meningen att i den 

internationella publiken ingjuta en sorts psykologisk identifikationskänsla. Att konstruera 

                                                           
44 Xue (2014), s.83. 
45 Sun (2018), s.115-116. 
46 Xue (2014), s.84. 
47 Sun (2018), s.116-117. 
48 Xue (2014), s.83-84. 
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ett drömliv, en gemensam nämnare som både den kinesiska och västerländska publiken 

kan acceptera och att skapa visuella underverk.  

导演郑保瑞谈到小说《西游记》时认为： “500年前吴承恩先生做了一个关于东方

超级英雄的故事。”超级英雄是西方好莱坞习惯塑造的人物形象，在集体主义凌驾

于个人主义的中国传统文化里，从来不存在所谓的超级英雄，导演的这一认识，就

是有意给西方观众灌输一种心理上的认同感。从中西方观众都能接受的临界点构筑

梦想人生，营造视觉奇观。49 

 

Regissören Zheng menar att filmen är en relativt kommersiell film och därför borde 

karaktärerna och händelserna vara så simpla och direkta som möjligt, innehåller den för 

mycket djupa tankar är det svårare att nå kommersiell succé. Anledningen till att de valt ett 

kärlekstema är densamma, det gör berättelsen mer intressant och identifikationsbar. Xue 

menar att genom de anpassningar som gjorts har filmen även potential att nå ut till en 

internationell publik.50 

 

Wang Yihan skriver i en artikel om spridningen av klassisk kinesisk kultur. Han anser att 

spridningen av berättelsen Färden till Västern stärker Kinas kultur internationellt då den 

förkroppsligar Kinas religion, kultur, historia och vyer.51 Wang menar att filmen The Monkey 

King skapades med en västerländsk publik i åtanke. Detta är tydligt redan på filmens engelska 

namn som framhåller den karaktär i Färden till Västern som är mest känd utomlands, 

Apkungen. Dessutom efterliknar dramastrukturen en Hollywoodfilm. Från originalet har de 

religiösa anspelningarna och den historiska kinesiska ideologin tonats ned, istället har fokus 

lagts på ett ”gott och ont” tema. Den rebelliska Sun Wukong blir i filmen ett 

konspirationsoffer med individuellt hjältemod som måttstock istället för kollektivism. Filmen 

förespråkar mänsklighet och anspelar på universella känslor. En berättelse som handlar om 

frihet, mognad, universella värden är lättare för en utländsk publik att tycka om. I denna film 

framställs Sun Wukong som en vänlig karaktär med goda intentioner, dock är han bångstyrig 

och vild på grund av sin apnatur och orsakar mycket skada igenom filmen. Att han är så pass 

                                                           
49 Xue (2014), s.84. 
50 Ibid., s.84. 
51 Wang, Yihan 王乙涵 (2016), ”Cong xiyou ticai dianying kan jingdian wenhua de haiwai zhuanbo” 从西游题

材电影看经典文化的海外传播 [En granskning av spridningen av klassisk kultur utomlands utifrån film med 

temat färden västerut] Dianying wenxue 电影文学 [Film och litteratur], Vol.8 No.658, s.54. 
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påverkad av sina känslor gör att han blir mer realistisk och mänsklig än i originalet Xi you ji 

skriver Wang.52 

 

The Monkey King släpptes under det kinesiska nyåret och är en passande familjefilm, med en 

atmosfär som är lämpad för att ringa in det nya året.53 Wang förklarar: 

 

Det finns inget våld i filmen som gör att folk täcker för ögonen, ingen våldsam 

dödsprocess, ingen avsiktlig återgivning av död, de positiva och negativa karaktärernas 

form är tydlig, attityden är tydlig, filmens övergripande stil följer traditionella estetiska 

kriterier, den är lätt för publiken att ta till sig.  

该片没有让人掩面的暴力镜头，没有暴力的死亡过程，没有对死亡的刻意渲染。正

面人物与反面人物的造型清晰，态度明确，影片整体风格遵循传统的审美标准，易

于观众接受。54 

 

Wang menar att filmen är ett bra sätt att sprida kulturell gemensamhet och för att förminska 

kulturella barriärer genom underhållning. 

 

4.3. Sun Wukong i olika adaptioner 

Sun Hongmei menar att bilden av Sun Wukong konstant utvecklas. Den speglar det aktuella 

politiska klimatet samt den aktuella populärkulturen då adaptionen producerats. De olika 

adaptionerna påverkar folks åsikter om karaktären. Beroende på vilken generation personer 

tillhör, kan de få helt olika uppfattningar om figuren Sun Wukong. Sun växte själv upp med 

denna figur, men det hon inte reflekterade över var att bilden av Apkungen påverkats av 

samtida adaptioner.55 I sin bok har hon valt ut exempel från olika media, vilket ger en 

överblick över hur Sun Wukong framställts i olika adaptioner och hur han utvecklats genom 

historien.  

 

Under 1940-talet framhävdes de positiva och progressiva delarna i Sun Wukongs image för 

att symbolisera folkrevolutionen och det socialistiska Kina. Han valdes ut som förebild och 

hjälte för att representera revolutionärerna i den kommunistiska revolutionen, detta syns 

tydligt i filmen Princess Iron Fan (Tie shan gongzhu 铁扇公主,1941). Filmen gjordes med 

                                                           
52 Wang (2016), s.52-53. 
53 Ibid., s.54. 
54 Ibid., s.54. 
55 Sun (2018), s.36 och 60. 
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två saker i åtanke: att göra en animerad film i kinesisk stil samt med ett utbildande syfte.56 

Folket skulle komma samman för att bli en gemensam stark front mot fienden (Japan). Sun 

Wukong fortsätter att framställas som en hjälte under Maos era. Pekingoperan Havoc in 

Heaven (Danao tiangong 大闹天宫) är under direkt influens av Maos viktiga tal vid Yan’an 

forumet för litteratur och konst (Mao’s speech at the Yan’an Forum of Literature and Art. 

1942), enligt Mao skulle litteratur och konst tjäna revolutionen samt alla klasser i samhället.57 

Havoc in Heaven blev välmottagen, i upproret mot Jadehimlen representerade hjälten Sun 

Wukong arbetarklassen i uppror mot den styrande klassen, en bild av Sun Wukong som inte 

var rädd att stå upp mot feodala krafter.58 Senare kom den animerade filmen Havoc in Heaven 

(Danao tiangong 大闹天宫,1961-64) som sammanfattar förändringen av Apkungens image. 

Regissören var först inspirerad av animation från Hollywood, men ändrade sig efter han 

studerat Maos kända tal. Han hade tidigare mest sett Sun Wukong som en komisk karaktär, 

men han valde istället att gestalta en rebell.59  

 

Sun Wukong Subdues the White Bone Demon (Sun Wukong san da baigujing 孙悟空三打白

骨精,1960-62) är en opera där den heroiska bilden av Sun Wukong som rebell smälter 

samman med bilden av honom som en kommunistisk hjälte. Denna opera gjordes till både 

film och bilderbok 1962. I adaptionen ligger fokus på att Apkungen är den enda som har rätt, 

alla hans brister har sopats undan under mattan. I denna tolkning fortsätter Sun Wukong att 

vara i centrum, insiktsfull och trogen de nya kommunistiska värdena i Kina.60   

 

I filmen The Guasha Treatment (Gua sha 刮痧)från år 2001, skildras i ett avsnitt en tv-spels 

designer som gjort en speladaption av Sun Wukong. Han anklagas för barnmisshandel och 

åklagaren använder originalet av Färden till Västern som exempel för att utpeka att designern 

har en våldsam personlighet. Han läser ett stycke ur ”Kaos i det himmelska palatset” där han 

anser att Apkungen framställs som en ”mordisk, vulgär och oärlig” figur. Den åklagade 

försvarar Sun Wukongs image genom att säga att han är godhjärtad, sympatisk och en 

rättfärdig hjälte. Det åklagaren kanske inte har i åtanke är hur gestaltningen av Apkungen 

                                                           
56 Sun (2018), s.60-61. 
57 Ibid., s.63-64. 
58 Ibid., s.83 och 65. 
59 Ibid., s.80. 
60 Ibid., s.87-88. 
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förändrats genom tiderna och att bilden av Sun Wukong upplevs olika beroende på vilken 

framställning som man exponerats mest för.61  

 

Sun menar att fram tills 1990-talet framställs Kung Markatta som en heroisk hjälte, men i 

filmen A Chinese Odyssey (Dahua xiyou 大话西游,1995) bröts detta mönster genom att 

skildra en mer komisk karaktär som också är romantiskt intressant. Det är en komedi men 

också en tragisk kärlekshistoria. Denna film ses som en postsocialistisk vändning av Färden 

till Västern.62 Sun menar att ”post” i postsocialism speglar en brist på respekt för auktoriteter, 

ordet speglar också den rebelliska själen. Publiken sympatiserar mycket med Sun Wukong i A 

Chinese Odyssey, de relaterar händelserna i filmen till sina egna liv och sörjer de tragiska 

händelserna som om de varit utsatta för dem själva.63 En mer modern adaption heter Monkey 

King: The Hero Is Back (Xiyouji zhi dasheng guilai 西游记之大圣归来,2015), en film som 

fick mycket bra respons. I filmen skildras frustrationen av att misslyckas och detta koncept är 

lätt att relatera till, återigen kan tittarna se sig själva i Apkungen. Sun Wukong i filmen 

fokuserar mest på sin egen agenda, att bryta sig fri.64 

 

Sun menar att de omtyckta adaptionerna har ett gemensamt tema, de framställer Sun Wukong 

som en rebell och en pilgrim. Han får publikens sympati genom att han från början misslyckas 

men sedan blir en rebellisk hjälte.65 De adaptioner som lutar åt det religiösa hållet innehåller 

mycket intertextuella referenser till tidigare religiösa verk från Asien. De nyare adaptionerna 

har mycket gemensamt, fokusen på individualitet och att munken Tripitakas vandring västerut 

inte längre är huvudtemat.66 

 

5. Teori  

  
För att få en bättre förståelse för begreppen adaption och karaktär presenteras nedan teorier 

från områdena litteraturvetenskap och filmvetenskap. Eftersom denna uppsats undersöker en 

filmadaption är kunskap om filmadaptionsteori relevant. Jag tar även hjälp av narratologi med 

inriktning på karaktär för att få vetenskapligt underlag för analys av karaktären Sun Wukong. 

                                                           
61 Sun (2018), s.90. 
62 Ibid., s.91 och 108. 
63 Ibid., s.112. 
64 Ibid., s.116-117. 
65 Ibid., s.115. 
66 Ibid., s.57 och 118. 
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Detta avsnitt bygger i huvudsak på teorier från adaptionsforskarna Robert Stam, Linda 

Hucheon och litteraturvetarna Jakob Lothe och Maria Nikolajeva samt författaren och 

regissören Kjell Sundstedt. 

 

5.1 Adaption – inriktning filmadaption 

Adaptioner finns överallt omkring oss, de existerar både i modern och historisk underhållning, 

så som filmer, datorspel eller musik, böcker och teater. Ordet Adaption eller Adaptation på 

engelska översätts bokstavligen till anpassning eller bearbetning.67 Adaption innebär en 

bearbetning av ett äldre verk överfört till ett nyare verk och till ett nytt medium.68  En stor del 

av de nyare adaptionsteorierna diskuterar överföringen av innehåll från ett litterärt verk till ett 

mer modernt medium som t.ex. film.69 

 

Filmadaption kan misstas för att vara ett mindre område inom filmteori och filmanalys, men 

enligt professor Robert Stam kan nästan alla filmer på något sätt ses som adaptioner. De är 

sammankopplade genom intertextualitet. Intertextualitet är bandet mellan två samexisterande 

verk, i form av anspelning, referens, plagiat och citat. Stam menar att alla artistiska verk på 

något plan härstammar från något annat, därför påverkar studierna om adaption alla studier 

om film.70 

 

Linda Hucheons bok A Theory of Adaptation är ett mycket inflytelserikt verk inom 

adaptionsteori. Hennes definition av och syn på adaption framgår tydligt i följande citat: 

“Adaptation is repetition, but repetition without replication.”71 Adaptörens syfte är oftast inte 

att rakt av kopiera ett verk, utan syftet beror helt på vad adaptören vill få fram. Därför anser 

Hutcheon att adaptioner snarare borde ses som separata verk istället för ett plagiat av 

originalet. Eftersom det finns många verk som är baserade på andra verk eller som helt enkelt 

utger sig för att vara dess motsvarighet översatt till ett annat medium, finns det även en hel del 

kritiker som har åsikter om produktionen är lyckad eller misslyckad. Adaptioner ses därför 

                                                           
67 Engelsk-svenska svensk-engelska ordboken (2005). Stockholm, Nordsteds Akademiska förlag, s.6. 
68 Greve, Jacob. Remediering. I: Kjældgaard, Lasse Horne (red.) (2015). Litteratur - Introduktion till teori och 

analys. Lund, Studentlitteratur, s.356. I denna bok används översättningen adaptation på svenska men jag 
väljer att använda mig av adaption i denna uppsats. 
69 Se t.ex. Stam, Robert & Raengo, Alessandra (red.) (2005). Literature and Film. A Guide to the Theory and 

Practice of Film Adaptation. Malden, Oxford, Carlton, Blackwell Publishing. 
70 Stam, Robert. Introduction: The Theory and Practice of Adaptation. I: Stam, Robert & Raengo, Alessandra 

(red.) (2005), s.27 och 45. 
71 Hutcheon, Linda (2013). A Theory of Adaptation. Abingdon, Routledge, s.7. 
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ofta som om de vore ”otrogna” eller ”ett svek” gentemot originalet, särskilt när det handlar 

om filmadaptioner.72  

 

Att filmadaption kan ses som ”ett svek” mot originalet återkommer även i Stams bok 

Literature and Film. Stam lyfter fram att en av orsakerna är att äldre konstarter ses som 

överordnade de moderna. En annan orsak kan vara de fördomar som länge funnits mot den 

visuella konsten, där den av vissa beskrivs som osmaklig eller att den är underordnad det 

skrivna ordet.73 Att folk är mycket kritiska mot det visuella belyser han i följande citat: ”If the 

adapter renders the sexual passages of the source novel literally, it is accused of vulgarity; if it 

fails to do so, it is accused of cowardice. The adapter, it seems, can never win.”74 Stam anser 

att noveller, filmer och adaptioner borde ses som jämställda och inte vara inordnade i någon 

typ av hierarkisk struktur.75 Däremot är det inte helt fel att tycka att vissa adaptioner är 

misslyckanden, vissa adaptioner är faktiskt bättre utförda än andra. Några speglar inte det vi 

tyckte om i originalet och framkallar inte samma känsla, menar Stam.76 Det finns även en 

självklar skillnad mellan litteratur och film och det problematiserar påståendet om att en 

adaption ska vara trogen till sin källa. Hundraprocentig trogenhet till originalet är därför 

fullständigt omöjlig. Adaptioner kan ta många olika former, beroende på vem som skapat 

dem, de många val som görs och vem som gör dem påverkar enormt.77 Stam definierar 

adaption ganska likt Hutcheon, men han anser att adaption är en omtolkning av den 

ursprungliga källan. Han säger: “Adaptation in its sense, is a work of reaccentuation, whereby 

a source work is reinterpreted through new grids and discourses.”78 Han föreslår därför att vi 

ska använda oss av en intertextuell (jämförande) istället för en dömande attityd när vi tittar på 

adaptioner. Vi bör snarare fokusera på i vilken grad verket har överfört källtextens kreativa 

energi och vad som har utelämnats i det nya verket.79 

 

Hutcheon hävdar att, trots att många kritiserar adaptioner, finns det fortfarande ett stort 

intresse för dem, mest för att vi människor har en tendens att finna trygghet i ritual 

kombinerat med överraskning. För producenterna är det också ett bra val och en säker 

                                                           
72 Hutcheon (2013), s.2, 3, 7 och s.10. 
73 Stam (2005), s.3-7. 
74 Ibid., s.8. 
75 Ibid., s.12. 
76 Ibid., s.14. 
77 Ibid., s.16-17. 
78 Ibid., s.45. 
79 Ibid., s.46. 
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inkomst, då de vet att intresset för att se en redan populär story eller en karaktär består.80 Det 

är inte heller någon hemlighet att de verk vi kallar för adaptioner har någon typ av koppling 

till ett eller flera andra verk. Hutcheon säger: “When we call a work an adaption, we openly 

announce its overt relationship to another work or works.”81 Adaption är inte heller ett nytt 

koncept som inte funnits tidigare, vi har återberättat sagor redan långt tillbaka i tiden, varje 

duktig sagoberättare anpassar sig till situationen, detta menar Hutcheon också används av 

adaptionsskapare. ”They use the same tools as storytellers have always used: they actualize or 

concretize ideas; they make simplifying selections, but also amplify and extrapolate; they 

make analogies; they critique or show their respect, and so on.”82 

 

Stam menar att om man ser adaptioner ur ett evolutionsperspektiv så är de som mutationer, 

som hjälper källan att hållas vid liv genom att anpassa sig efter nya typer av medium och 

influenser. Vidare påtalar Stam att mycket av makten ligger i producentens händer, som kan 

välja att ta upp, förstora, ignorera eller göra om stora eller några delar av källan. När en film 

har adapterats flera gånger tidigare, finns det oftast inte lika mycket press på att adaptionen 

ska vara ”trogen” och därav ges mycket mer svängrum för ny innovation, i många fall väljer 

den som adapterar att göra en adaption i bättre synk med samtiden. Adaptioner ger oss glimtar 

från den tid då originalet skapades och vilken kultur man levde i, men den anpassas också till 

den tid och kultur som är aktuell när adaptionen produceras.83  

 

Producenten måste även göra val om vad som ska censureras och inte, det är viktigt att göra 

innehållet lämpligt för filmens målgrupp. Censuren är specifik för olika medier, generellt har 

skriftliga verk mer frihet än vad film har. Till exempel har nutida Hollywoodfilmer en tendens 

att undvika extrema ideologier, vare sig de kommer från vänstern eller högern. Adaptioner 

med ett Hollywoodtema ”rättar” ofta källtexter som kan uppfattas som kontroversiella. 

Hollywoodadaptioner håller sig ofta till de populära ramarna för film och undviker ofta även 

modernistiska och experimentella influenser. Manualen innehåller oftast en tre-scens struktur, 

starkt motiverade konflikter, orubbligt narrativ, sympatiska karaktärer och ett lyckligt slut. 

Eftersom den anpassas till en stor publik så rensar man generellt också handlingen från 

opassande moraliska meddelanden.84  

                                                           
80 Hutcheon (2013), s.4-5. 
81 Ibid., s.6. 
82 Ibid., s.3. 
83 Stam (2005), s.3, 42 och 45-46. 
84 Ibid., s.42-43. 
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Stam anser att det finns några frågeställningar som borde tas upp vid komparativ narratologi, 

som till exempel: Vilka händelser i novellens handling har tagits bort eller lagts till, ändrats 

och anpassats till adaptionen och varför är det så? Filmer kortas ned för att anpassas till en 

rimlig tittartid, därför fokuserar man oftare på specifika karaktärer eller scener som skaparen 

av adaptionen valt ut. Som regel lyfts kärnan i litteraturen fram och därför läggs mindre fokus 

på resterande eller helt enkelt utesluts det. Ibland läggs även karaktärer till eller blandas 

karaktärernas personligheter, en karaktär tar på sig flera karaktärers olika personlighetsdrag.85  

 

5.2 Narratologi – inriktning karaktär i litteratur och film 

Narratologi handlar om ett vetenskapligt studium av berättarkonsten.86 Det används som ett 

verktyg för att analysera och tolka narrativa texter genom närläsning.87 Inom narratologi ingår 

även karaktärsanalys som detta avsnitt ska handla om.  

 

De fiktiva karaktärerna i film och litteratur är en nyckelaspekt till om vi kommer att uppskatta 

ett verk eller inte, vi vill ofta läsa om karaktärer vi kan känna igen oss i och sympatisera med, 

men även karaktärer vi avskyr kan spela en viktig roll för en story. Ibland kan påhittade 

karaktärer vara så trovärdiga att vi tror att de är verkliga historiska personer. Lis Møller 

skriver: ”En engelsk undersökning visade nyligen att en fjärdedel av de tillfrågade ansåg att 

Sherlock Holmes var en historisk person – till skillnad från Winston Churchill och Charles 

Darwin som uppfattades som fiktiva karaktärer.”88 Denna undersökning bevisar verkligen hur 

stor inverkan fiktiva karaktärer har på oss. Att göra litteraturanalys av karaktärer har varit tabu 

ända fram till 1990-talet. Idag är det däremot mycket mer uppskattat då man har kunnat 

koppla fiktiva karaktärer till kognitionsvetenskapen. Fiktiva karaktärer kan ibland kännas helt 

verkliga, som om de var en del av ens vardag, någon man känner eller har stött på i verkliga 

livet, vi kan föreställa oss karaktärerna och förstå deras känslor genom deras beskrivna 

uttryck. Samma del av hjärnan används när vi läser av fiktiva karaktärer som när vi läser av 

människor i verkligheten.89 

 

                                                           
85 Stam (2005), s.34. 
86 National encyklopedin, band 14 (1994). Höganäs, Bra böcker, s.32. 
87 Lothe, Jakob (2000) Narrative in Fiction and Film. An Introduction. Oxford, New York, Oxford University Press, 
s.9. 
88 Møller, Lis. Karaktär. I: Kjældgaard, Lasse Horne (red.) (2015). Litteratur - Introduktion till teori och analys. 
Lund, Studentlitteratur, s.49-50. 
89 Ibid., s.49-51. 
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Lothe menar att karaktärerna är en del av handlingen men de utför även handlingar som driver 

narrativet framåt. Karaktärer är som regel baserade på konventioner och inte på historiska 

eller verkliga personer. Lothe berättar att det finns flera anledningar till detta, några exempel 

är att man i litteratur ofta överdramatiserar, koncentrerar och gör en handlings presentation 

mer intensiv.90 

 

Enligt Maria Nikolajeva, författare av The Rhetoric of Character in Children’s Literature, 

skiljer sig fiktion riktat till vuxna och fiktion riktat till barn åt. Det syns tydligt på hur man 

framställer karaktärer i barnlitteratur. Karaktärer i barnfiktion måste vara lätta att förstå, det är 

också väldigt vanligt att de används i ideologiskt och uppfostrande syfte. Fiktiva karaktärer 

kan t.ex. hjälpa barn att lära sig läsa, men också att börja socialisera. Hon menar att karaktärer 

i barnlitteratur är mycket mer dynamiska, de är ofta under utveckling, de har ännu inte riktigt 

nått psykologisk mognad.91 Något som är viktigt att titta på i en analys av karaktär är hur 

karaktären utvecklas under berättelsens gång. Progression är en del av det dynamiska 

narrativet och är relaterat till frågan om karaktärsutveckling. Likhet, repetition, kontrast och 

logisk innebörd är delar som utgör en karaktär.92  

 

Nedanstående citat är taget ur en artikel av Barış och är ett citat från Jens Eder och Jannidis 

Fotis Characters in Fictional Worlds. Sista meningen refererar till hur karaktärer 

kontinuerligt adapteras genom olika media. 

 

Characters prove to be highly complex objects in a number of ways. They remind one of 

real persons, but at the same time they seem to consist of mediated signs only. They are 

“there” but they do not appear to exist in reality – we do not meet them on the streets, 

after all. They do exert an influence on us, but we cannot interact with them directly. They 

are incredibly versatile, they change over time and appear in different forms in different 

media.93   

 

                                                           
90 Lothe (2000), s.73 och 76. 
91 Nikolajeva, Maria (2002). The Rhetoric of Character in Children’s Literature. Lanham, Scarecrow Press, s.x och 
282. 
92 Lothe (2000), s.78-80. 
93 Mete, Barış (2017). Forsterian Model of Characterization and Non-Human Characters in Narrative Fiction: Iris 

Murdoch’s Mister Mars and Franz Kafka’s Gregor Samsa. I: SEFAD, 2017 (37), s.70. 
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Att titta på karaktärer i film skiljer sig mycket från att läsa om en karaktär i en novell, det är 

omöjligt att få exakt samma upplevelse. Stam menar att alla medier kan ge oss en bild av en 

karaktär i sinnet, all media både förlorar och kompenserar fast på olika sätt. Trots att 

karaktärer i film ibland saknar verbal komplexitet, så kompenseras det av att man får en mer 

verklig bild av karaktären med hjälp av kroppslig närvaro, hållning, utstyrsel och uttryck. Fler 

aspekter påverkar vår syn på karaktärer i film, så som kroppsspråk, stil för skådespeleriet, 

accent och medfödd röst, även sättet hur skådespelaren artikulerar en replik. De föregående 

punkterna kanske inte blir lika tydliga och framgående när man läser en roman. Filmskaparna 

har även möjlighet att göra flera val av många detaljer som kan ge väldigt olika intryck, så 

som val av ljussättning, redigeringsstil och musik. Därför kan man säga att både filmskaparna 

och skådespelarna tillsammans skapar och påverkar filmens slutgiltiga resultat.94 Lothe 

instämmer i detta påstående och lyfter fram det i form av följande mening: ”In literature they 

are a part of a linguistically constructed fiction; in film they are indeed visualized for us, but 

they are nevertheless part of a complex film form with aesthetic devices and characteristics of 

its own”.95  

 

Film kan visa något som litteratur inte kan, som vi i vanliga fall bara kan föreställa oss, något 

som ligger emellan det verbala och icke-verbala. För att förklara föregående mening väljer 

Stam att ta upp följande exempel: en blick av misstro, ett fundersamt höjt ögonbryn och andra 

typer av kroppsspråk.96 Lothe menar att något som film inte gör lika bra som litteratur är att 

framföra karaktärers inre tankar, det beror delvis på att funktionen av berättaren i film är 

väldigt olika berättaren i litteratur. Han refererar till professor J. Hillis Miller som skriver att 

litteratur kan ge en stark illusion av att man har tillgång till någon annans tankar och känslor, 

något som vi inte har tillgång till annars i verkliga livet.97 Genom litteratur och film har vi 

chansen att direkt träda in i en annan persons medvetande, känslor och tankar och få se en ny 

vinkel av världen.98  

 

Kjell Sundstedt anser att en film utan karaktärer kan vara ett konstverk i sig, men att det i 

längden kan bli trist att stirra på en tom scen. Han menar att beroende på vilken typ av film 

det är så varierar vad som är mest intressant, händelserna eller karaktärerna. Karaktärerna kan 

                                                           
94  Stam (2005), s.19 och 22. 
95 Lothe (2000), s.76. 
96 Stam (2005), s.19. 
97 Lothe (2000) s.86 och 78. 
98 Møller (2015), s.56. 
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ändå ha stor betydelse för slutprodukten. Om karaktärerna är färglösa och ointressanta är det 

lätt att det kompletteras med väldigt mycket handling. Publiken är ofta intresserade av vilka 

karaktärer de kommer att möta, och förhållandet mellan karaktär och publik etableras när 

tycke skapas vid presentation av karaktärerna.99  

 

De dominanta dragen är en nyckelaspekt in i karaktären. Sundstedt jämför detta med en lök, 

ju mer lager som skalas av desto djupare lär man känna karaktären. Han menar att det inte är 

nödvändigt att alla karaktärsdrag visas för att man ska se det som en intressant karaktär, precis 

som vi i verkligheten oftast fantiserar fram andra karaktärsdrag för att få en helhetsbild, 

utifrån de få eller många kunskaper vi har om personen i fråga.100 Precis som med verkliga 

människor kan karaktärer bli intressantare av det som Sundstedt kallar för ”vita fläckar”, att 

det finns mer än det vi ser och förstår, detta skapar ett mysterium och gör karaktären mer 

komplex. På så sätt kommer karaktären att fastna i huvudet trots att filmen är slut, vilket gör 

den minnesvärd och mottaglig för olika tolkningar.101 

 

Det är viktigt att publiken får en kontakt med huvudkaraktären, sympati och medkänsla 

används för att skapa den kontakten. Det är ofta huvudkaraktärens känsloliv som publiken 

relaterar till. Ansiktsuttryck hjälper oss att förstå karaktären och kan därför också vara 

avgörande för om karaktären vinner vår sympati eller inte. Möten med och relationer till andra 

karaktärer är karaktärsskapande, reaktionen på relationer och situationer visar karaktärens 

”sanna färger”.102 Karaktären kan skilja sig både i form och utseende från oss själva och röra 

sig i en miljö eller i en situation vi är helt obekanta med, men så länge känslorna är 

igenkännbara så skapar vi en relation. Det är viktigt att publiken kan identifiera sig med minst 

en av karaktärerna.103 

 

Sundstedt skriver att en vem-vinner historia är en vanlig typ av dramaturgimodell, där 

motsättningarna och konflikterna rör sig med mer och mer intensitet mot en upplösning. I en 

vem-vinner historia är huvudkaraktären ofta väldigt beständig och använder viljan för att 

envist och kraftfullt föra sig framåt mot sitt mål. 104 I en vem-vinner historia har karaktären 

                                                           
99 Sundstedt, Kjell (1999). Att skriva för film. Stockholm, Ordfront, s.164-166. 
100 Ibid., s.167 och 169. 
101 Ibid., s.177-178. 
102 Ibid., s.165. 
103 Ibid., s.175-176. 
104 Ibid, s.88 och 178. 
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nästan alltid ett tydligt mål. Det kan handla om att få ordning på kaotiska situationer och 

uppnå balans. För att nå målet måste karaktären komma över hinder som i sin tur tvingar fram 

utveckling. Utveckling kan betyda att karaktären har ett behov som måste tillfredsställas eller 

ett problem som måste lösas. I vissa berättelser måste karaktären utvecklas för att överleva, 

utvecklingen kan vara positiv, men i vissa fall även negativ.105 Ibland handlar det om 

värderingar som hotas och begäret att behärska tillvaron, ”att bli dess herre” som Sundstedt 

uttrycker det. Ofta är den enkla filmintrigen två sidor i stor kontrast, så som lycka eller 

olycka, vinna eller förlora osv. I en vem-vinner historia finns det oftast en förenklad gott-och 

ont-filosofi då man ställer hjälten emot skurken. Skurken hotar ofta det ”idylliska samhället” 

som då ska räddas av hjälten.106  

 

6. Metod  
 

Denna studie är kvalitativ och komparativ, där jag ställer citat från originalkällan mot citat 

eller beskrivningar från filmen. Jag har valt att studera skillnaderna i framställningen av 

karaktären Sun Wukong i de två utvalda verken Renmin Xi you ji och The Monkey King. 

Naturligtvis finns det också många likheter när det kommer till skildringen av Apkungen i 

dessa två verk, men för att avgränsa denna studie och lyfta fram förändringar och den 

anpassning som har skett sedan originalverket kom till, har jag valt att fördjupa mig i vad som 

skiljer mellan verken. I en kvalitativ studie finns det alltid många tolkningsmöjligheter. 

Tolkningen är bunden till den text som studeras, men beror också på tolkarens kunskaper om 

kontexten och noggrannheten i läsningen. Tolkningen färgas alltid av den historisk-kulturella 

situation som jag som tolkare befinner mig i.107 Det kan vara svårt för en person som står 

utanför den kinesiska kulturen att förstå de gömda budskapen i Xi you ji.108 De tolkningar som 

görs i denna studie är gjorda utifrån de kunskaper jag inhämtat genom studier i sinologi och 

den litteratur som används i detta arbete.  

6.1 Material och avgränsningar 

Jag har som material använt mig av en ny utgåva och kopia på originalboken som jag i denna 

uppsats benämner Renmin Xi you ji (西游记) volym 1 (Shang 上) på kinesiska samt svensk 

                                                           
105 Sundstedt (1999), s. 182-185. 
106 Ibid., s.183-184 och 190. 
107 Gulddal, Jesper. Tolkning. I: Kjældgaard, Lasse Horne (red.) (2015). Litteratur - Introduktion till teori och 
analys. Lund, Studentlitteratur, s.25-26. 
108 Ibid., s.34. 
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översättning av Göran Malmqvist Färden till Västern 1. Den gyllene cikadan och den 

kinesiska filmen The Monkey King (Xi you ji zhi danao tiangong 西游记之大闹天) med 

enbart kinesisk textning.  

 

Den fullständiga versionen av originalboken gavs ut år 1592. År 1955 släppte People’s 

Literature Press (Renmin wenxue chubanshe 人民文学出版社) en utgåva med extra 

kommentarer.109 Den upplaga som används i denna studie är en kopia av den andra utgåvan 

från samma förlag och är upptryckt 1990. Sinologen Göran Malmqvists översättning är 

baserad på originalutgåvan från 1592. I utgåvan jag använder mig av står det efter förordet att 

den är baserad på Shi-te-t’ang versionen (originalet), det vill säga att utgåvorna 

överensstämmer förutom de tillagda kommentarerna.110  

 

Med tanke på tidsramen för min studie har jag valt filmen The Monkey King (Xi you ji zhi 

danao tiangong 西游记之大闹天) från 2014 och endast del 1 av de 3 volymerna för Xi you ji 

för att det är en rimlig avgränsning av min studie. För övrigt avviker filmen från den 

klassiska framställningen av karaktären Sun Wukong, vilket då gör den mycket intressant att 

studera. Min studie är i liten skala och är begränsad till endast en del av skildringen av 

Apkungen, därför kan denna studie inte ge en överblick över karaktären Sun Wukong som 

helhet. Den fokuserar istället på en fördjupning av framställningen av honom i de sju första 

kapitlen i det ovannämnda verket.  

 

6.2 Genomförande 

För att yttligare begränsa min studie har jag använt mig av kategorier från Kjell Sundstedts 

bok Att skriva för film. Detta hjälper mig att kategorisera citaten ur boken samt filmen. Denna 

metod har tidigare använts av en student på avancerad nivå vid Högskolan Dalarna. Hon har i 

sin adaptionsstudie valt ut några, enligt Sundstedt, viktiga byggstenar för en karaktär och 

använt dem som teman för att beskriva och analysera karaktärer.111 Några av dessa kategorier 

är även relevanta för den studie jag gjort. De kategorier som valts ut från Göransson studie är 

följande: ”Karaktärsdrag” och ”Relationer”. Sun Hongmeis konflikttema är inspirationen för 

kategorin ”Konflikter”. Dessutom har en egen kategori lagts till, som benämns ”Mål” även 

                                                           
109 Sun (2018), s.71. 
110 Wu (1990), s.1 (efter förordet). 
111 Göransson, Anna (2013). Från bok till film – The Hunger Games. En karaktärs- och miljöanalys. Högskolan 
Dalarna, examensarbete avancerad nivå. 
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den är baserad på Sundstedts teorier. 112  Kategoriernas definitioner är utformade av 

uppsatsförfattaren utifrån materialet i denna studie. Kategorierna för denna studie är följande: 

Karaktärsdrag:  

De prominenta karaktärsdragen är en nyckel in i karaktären och är därför mycket viktiga.113 

Med karaktärsdrag menar jag de utmärkande egenskaper Sun Wukong besitter. I denna studie 

betyder det hur karaktärens personlighet skildras, ej karaktärens utseende. Denna kategori 

återfinns även i Göranssons studie.114 

Relationer: 

Möten med och relationer till andra karaktärer är karaktärsskapande, karaktärens reaktion på 

relationer och situationer visar karaktärens ”sanna färger”.115 Denna kategori syftar på de 

möten som sker och de relationer Sun Wukong har med andra karaktärer i boken och filmen. 

Jag har valt ut de som är speciellt intressanta ur adaptionssynpunkt. Denna kategori återfinns 

även i Göranssons studie.116 

Konflikter: 

Denna kategori används av Sun Hongmei i hennes adaptionstudie om Sun Wukong, hon 

diskuterar där den inre konflikten som sker i Kung Markatta och kopplar konflikten till hans 

två kända rekvisita: Det åtstramande pannbandet och hans följsamma stav.117 I denna studie 

analyseras endast de sju första kapitlen och hans pannband nämns mycket senare i boken, 

därför syftar denna kategori istället på de yttre konflikter som sker mellan karaktärer i 

narrativet och hur dessa konflikter hanteras av protagonisten Sun Wukong.  

Mål: 

Uttalade Mål syftar på de ambitioner och intentioner karaktären har i verket. I en vem-vinner 

historia har karaktären nästan alltid ett tydligt mål. Det kan handla om att få ordning på 

kaotiska situationer och uppnå balans. För att nå målet måste karaktären komma över hinder 

som i sin tur tvingar fram utveckling. Utveckling kan betyda att karaktären har ett behov som 

                                                           
112 Sundstedt (1999), s. 182-185. 
113 Ibid., s.167. 
114 Göransson (2013), s.11. 
115 Sundstedt (1999), s.165. 
116 Göransson (2013), s.11. 
117 Sun (2018), s.22. 
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måste tillfredsställas.118 Mål i denna studie syftar på allt som gäller Sun Wukongs målbild och 

om han på grund av målet når en vändpunkt där han måste eller vill förändras och utvecklas. 

Denna kategori är baserad på Sundstedts teorier och är skapad av uppsatsförfattaren. 

Eftersom originalutgåvan är skriven på klassisk kinesiska kommer jag inte att hinna läsa och 

tolka hela boken i original på den utsatta tiden för uppsatsen, jag har istället gjort en 

närläsning av hela översättningen på svenska. De sju första kapitlen av boken har valts ut, 

dessa kapitel finns i originalboken på sidorna (med start från kapitlet benämnt ”Första 

omgången”) 1-87 och i Göran Malmqvist översättning på sidorna 33-160. Anledningen till att 

dessa specifika kapitel valts ut för denna studie återfinner vi i citatet av Zheng, att de kapitel 

som motsvarar händelsen ”Kaos i det himmelska palatset” är den viktigaste länken i Sun 

Wukongs karaktärsutveckling, 119 dessutom är filmen The Monkey King tydligt baserad på 

samma händelse. För att finna de exempel som tydligt ger stöd för mina påståenden har jag 

ifrån Göran Malmqvist bok valt ut de exempel som faller under ovanstående kategorier. 

Sedan har jag matchat dessa exempel med originaltexten så att dessa stämmer överens och en 

korrekt översättning finns tillgänglig. För att få en bra uppfattning av Sun Wukongs karaktär i 

filmadaptionen har jag sett filmen många gånger och därefter valt ut exempel som faller under 

samma kategorier och lyfter fram skillnader ifrån originaltexten. Alla översättningar från 

filmen är mina egna. Översättningarna från Xi you ji är som nämnt ovan utdrag ur Göran 

Malmqvists översättning. 

 

7. Resultat och analys 
 

Under denna rubrik jämför jag passager ur boken med skeenden i filmen för att belysa 

skillnaderna. Kapitlet är indelat i underrubriker utifrån de kategorier som presenteras i 

metodavsnittet. Under varje kategori ger jag först en kort beskrivning av händelsen och 

därefter ges exempel på vad karaktärerna säger och gör med hjälp av beskrivningar och citat. 

Sedan sammanfattar jag skillnader mellan boken och filmen och gör en kort analys. Vissa 

exempel skulle kunna återfinnas i flera av kategorierna men har hamnat under den kategorin 

som de representerar tydligast.  

                                                           
118 Sundstedt (1999), s. 182-185. 
119 Zheng (2015) s.153. (Se sida 12 i denna uppsats). 
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7.1 Karaktärsdrag 

Efter att jag studerat verken noggrant har en uppskattning av de utmärkande karaktärsdragen 

gjorts, följande karaktärsdrag är resultatet av min närläsning. Här nedan ges först exempel på 

Sun Wukongs mest märkbara och dominanta karaktärsdrag i boken som är: rebellisk, 

självsäker och att han är en skojare. Sedan följer exempel från filmen där han framställs som 

empatisk, naiv, busig och modig. 

Renmin Xi you ji: 

Nedan ges två exempel på hur Sun Wukong framställs som en rebell i boken. I första 

exemplet har Sun Wukong tillfångatagits av två rättsbetjänter som har fått order om att 

arrestera honom och föra honom in i Mörkrets rike. I det andra exemplet ser vi att Sun 

Wukong vägrar lyda Jadekejsaren och hotar med att starta krig om han inte får som han vill. 

Det som i det första citatet kallas för ”klenod” syftar på Apkungens kända stav (den 

följsamma staven med gyllene öglor). På fanan som Sun Wukong nämner i det andra 

exemplet står det ”Den store vise, himlens like” som är ett av hans många titlar. 

 

De två männen säger: ” Ditt liv i den övre världen har nu lupit till ända. Vi två har fått i 

uppdrag att arrestera dig.”  När Apkungen hör detta säger han: ”Jag, Gamle Sun, har 

redan höjt mig över De tre regionerna och De fem faserna och lyder inte längre under 

Kung Yamas domvärjo. Hur kan han vara så förblindad att han låter arrestera mig?” Men 

de två rättsbetjänterna bara drar och sliter i repet för att släpa in honom i staden. Nu blir 

Apkungen topp tunnor rasande och plockar fram sin dyrbara klenod som han gömt inne i 

örat. Han skakar den lätt och strax blir staven lika grov som en risskål. Med ett enda slag 

av staven förvandlar han de två rättsbetjänterna till en blodig massa.120  

那两人道：“你今阳寿该终，我两人领批，勾你来也。”猴王听说，道：“我老孙

超出三界外，不在五行中，已不伏他管辖，怎么朦胧，又敢来勾我？”那两个勾死

人只管扯扯拉拉，定要拖他进去。那猴王恼起性来，耳躲中掣出宝贝，幌一幌，碗

来粗细；略举手，把两个勾死人打为肉酱。121 

”Eländiga andeskrälle! Ta inte så stora ord i din mun och låt inte din tunga löpa! Jag hade 

tänkt krossa dig med ett enda knytnävsslag, men då kunde jag inte nyttja dig som min 

budbärare och därför låter jag dig leva. Bege dig nu strax tillbaka till Himlen och hälsa 

                                                           
120 Wu (Översättning Malmqvist) (1999), s.82. 
121 Wu (1990), s.36-37. 
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Jadekejsaren att han inte förstår sig på att utnyttja personer med talanger. Jag, Gamle Sun, 

är utrustad med oändliga krafter, varför satte han mig då till att sköta hans hästar? Se själv 

vad som står skrivet på den här fanan! Om Jadekejsaren befordrar mig i enlighet med den 

devisen skall jag lägga ner vapnen och då kommer fred att råda i Himlen och på Jorden. 

Men skulle han vägra att efterkomma min begäran, då kommer jag att leda mina trupper 

upp till De gudomliga skyarnas Klenodsal och då kommer han inte längre att sitta säker 

på sin tron!”122  

 “泼毛神，体夸大口，少弄长舌！我本待一棒打死你，恐无人去报信；且留你性

命，快早回天，对玉皇说：他甚不用贤！老孙有无穷的本事，为何教我替他养马？

你看我这旌旗上字号。若依此字号升官，我就不动刀兵，自然的天地清泰; 如若不

依，时间就打上灵霄宝殿，教他龙床定坐不成!”123 

 

Apkungen är mycket självsäker, ibland även rent av självgod, nedan är ett tydligt exempel på 

hur han gillar att tala om sin storhet.  

 

Så ger han denna befallning till sina fyra härförare: ”Låt strax förfärdiga en fana åt mig 

och på den fanan skall det stå ’Den store vise, Himlens like’ och stora tecken skall det 

vara. Sätt också upp en flaggstång att flyga den från! Hädanefter vill jag endast kallas 

Den store vise, Himlens like; titeln Storkonung får inte längre användas. Detta skall 

kungöras till alla demonkungar på berget.”124  

教四健将：”就替我快置个旌旗，旗上写‘齐天大圣’四大字，立竿张挂。自此以

后，只称我为齐天大圣，不许再称大王。亦可传与各洞妖王，一体知悉。”125  

 

Sun Wukong är riktigt lurig och kallas ofta för en skojare, här nedan berättas om den gången 

Sun Wukong smyger in på den storslagna Persikobanketten utan inbjudan. Han gör detta 

genom att först lura Barfotaguden. 

                                                           
122 Wu (Översättning Malmqvist) (1999), s.100. 
123 Wu (1990), s.48. 
124 Wu (Översättning Malmqvist) (1999), s.98. 
125 Wu (1990), s.46. 
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Barfotaguden störtar rakt mot Den store vise, som just då med sänkt huvud funderar på 

hur han skall kunna överlista den odödlige. Eftersom han i hemlighet vill bevista 

Persikofesten frågar han: ”Vart är Du på väg, gamle mästare?” Barfotaguden svarar: 

”Kungamodern har bjudit mig på sin storslagna Persikofest och dit är jag nu på väg.” Den 

store vise säger: ”Det kan Du inte känna till, Gamle mästare, men så förhåller det sig att 

Jadekejsaren, som vet att Gamle Suns kullerbyttemoln är särledes snabbt, har sänt Gamle 

Sun åt alla håll för att möta gästerna på väg till Persikobanketten och bjuda dem att först 

bege sig till Det fullkomliga ljusets sal för att öva ceremonierna och därefter bege sig till 

banketten i palatset vid Jaspisdammen.” Barfotaguden, som är en mäkta upplyst och 

hederlig man, låter sig lura av Apkungen och säger: ”Förr i världen brukade vi öva alla 

ceremonier och framföra våra tack vid Jaspisdammen. Varför måste vi nu först bege oss 

till Det fullkomliga ljusets sal och sedan Jaspisdammen?” Men då han inte gavs något val 

vände han sitt moln och satte kursen mot Det fullkomliga ljusets sal. Den store vise 

bestiger åter sitt moln, reciterar en formel, skakar lätt på kroppen, förvandlas strax till en 

avbild av Barfotaguden och hastar nu till Jaspisdammen.126 

那赤脚大仙觌面撞见大圣，大圣低头定计，赚哄真仙，他要暗去赴会，却问：“老

道何往？大仙道：”蒙王母见招，去赴蟠桃嘉会。”大圣道：“老道不知。玉帝因

老孙筋斗云疾，着老孙五路邀请列位，先至通明殿下演礼，后方去赴宴。”大仙是

个光明正大之人，就以他的诳语作真。道：“常年就在瑶池演礼谢恩，如何先去通

明殿演礼，方去瑶池赴会？”无夸，只得拨转祥云，径往通明殿去了。大圣驾着

云，念声咒语，瑶身一变，就变做赤脚大仙模样，前奔瑶池。127 

 

The Monkey King: 

Här beskrivs Apkungens dominanta karaktärsdrag i filmen. Det första exemplet visar ett 

utmärkande karaktärsdrag som Sun Wukong besitter i filmen där han är mycket 

empatisk och prioriterar sin familj och sina vänner framför allt annat. Han bryr sig även 

om andra varelser i hans närhet. Utdraget nedan visar det första tillfället Apkungen 

träffar sin mästare, där han har klättrat upp i ett träd för att fånga en fjäril.  

                                                           
126 Wu (Översättning Malmqvist) (1999), s.113. 
127 Wu (1990), s.57-58. 
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Sun Wukong hoppar ut ifrån trädet, fångar fjärilen och faller till marken. När han landat 

tittar han i handen och blir orolig när han ser att fjärilen ligger platt mot handflatan. 

Sun Wukong [orolig]: ”Vännen, visst är du okej.” (“朋友，没事吧。”)  

Mästaren: ”Den är redan död.” (“它已经死了。”)  

Sun Wukong: ”Du är inte den, hur kan du veta?” (“你又不是它，你怎么知道？”)  

Mästaren: ”Du är inte heller jag, hur kan du veta att jag inte vet?” (“那你也不是我啊，

你怎么知道我不知道？”) 

Sun Wukong [tittar på fjärilen]: ”Jag vill inte låta den dö.” (“我不想让它死。”) 

Mästaren blåser en lätt vind mot fjärilen och fjärilen börjar röra på sig och flyger iväg. 

Sun Wukong hoppar upp och ned av glädje och vacker musik spelas i bakgrunden. Sun 

Wukong ger en frukt till mästaren och säger: 

Sun Wukong [beundrande]: ”lär mig.” (“教我。”)128  

Genom hela filmen framställs Sun Wukong som väldigt ovetande och han litar lättvindigt på 

alla. Därför är ett prominent karaktärsdrag att han är naiv och godtrogen. Nedan ges exempel 

på hur han litar på ”skurken” i dramat. Avsnittet utspelar sig efter att Tjurdemonskungen 

räddat Apkungen från en attack och då bjuder han in honom för att umgås vid 

Blomfruktberget. Tjurdemonkungen döljer sitt hat för Apkungen för att kunna dra nytta av 

honom senare. Därför försöker han istället att höja Apkungens självförtroende till skyarna 

genom att berömma hans styrka och rykte men han ger honom även ett nytt namn. När Sun 

Wukong kallar Tjurdemonkungen för eldsläckare i detta stycke syftar det till att han släckte 

elden som sköts rakt mot Apkungen vid attacken. 

Sun Wukong [avslappnad]: ”Tjurbroder, ät en persika.” (“牛兄，吃个桃。”) 

Tjurdemonkungen: ”Tack. I själva verket hörde jag redan tidigt om ditt intrång i 

drakpalatset, den mäktiga angelägenheten där du modigt tagit kontroll över gudomliga 

soldater, din makt är lika med himlens, men jag tycker inte stiliga ap kungen dessa tre ord 

passar dig, det vore bättre att byta till en mer rungande titel.” (“谢谢。其实我早就听闻

                                                           
128 Zheng (2014), min.14-15. 
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美猴王擅闯龙宫，勇夺神兵的威风事，法力与天并齐，但是我觉得美猴王三个字配

不上你，不如换个更响亮的称号。”) 

Sun Wukong [nyfiken]: ”vilken titel?” (“什么称号?”) 

Tjurdemonkungen: ”Din makt är lika med himlens, det vore bättre om du kallas, Den 

store vise, himlens like.” (“法力与天并齐，不如就叫作，齐天大圣。”) 

Sun Wukong [fundersam sedan glad]: ”Store, vise, himlens, like? Bra namn, bra namn. 

Hehehe, Apor och apbarn, efteråt kallar ni mig inte Stiliga Apkungen, kalla mig Den store 

vise, himlens like. (“齐，天，大，圣？好名字，好名字。呵呵呵，猴子猴孙们，以

后不要叫我美猴王，叫我齐天大圣。”) 

Aporna [skuttar lekfullt, i otakt]: ”Den store vise, himlens like, Den store vise, himlens 

like!” (“齐天大圣，齐天大圣！”) 

Sun Wukong [lycklig]: ”Du är en person som både är snäll, förstår sig på att släcka eld 

och dessutom förstår sig på att ändra namn. Denna vän har jag nu skaffat. ” (“你人又善

又懂得灭火，还懂得改名字。这朋友交定了。”) 

Sun Wukong kramar om Tjurdemonkungen.129  

Vid ett senare tillfälle litar Sun Wukong återigen på Tjurdemonkungen när han påstår att de 

himmelska soldaterna är de som dödat hans folk, trots att det egentligen var 

Tjurdemonkungen själv. När Apkungen får syn på sitt döda apfolk och den skadade rävflickan 

blir han fullständigt förkrossad. Han använder alla sina krafter för att försöka återuppliva dem, 

men ingen rör sig ur fläcken. Trumpetrankepalatset som Tjurdemonkungen nämner syftar på 

ett av de kejserliga palatsen.  

Sun Wukong [desperat]: ”Återupplivas! Återupplivas! Återupplivas!” (“起死回生！起

死回生！起死回生！”) 

Sun Wukong samlar alla kroppar i ett stort hål i marken och en tillbakablick från goda 

tider med apfolket spelas upp. Lite senare dyker Tjurdemonkungen upp. 

Tjurdemonkungen: ”Det kejserliga hovet gjorde plötsligt en oväntad attack på 

Blomfruktberget.” (“天庭突然袭击花果山。”) 

                                                           
129 Zheng (2014), min.50-51. 
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Sun Wukong [uppskakad]: ”Himmelssoldater, himmelssoldater? Varför gör de så här?” 

(“天兵，天兵？为什么这么做？”) 

Tjurdemonkungen: ”Även när jag kom hit var det redan en total röra, så fort de 

himmelska soldaterna fick syn på demonerna så dödade de dem, demonerna möttes 

genast med hugg, men även om du brutit mot himmelens bud, vad har aporna och 

apbarnen gjort för fel? Det himmelska hovets styrka är stor, de bryr sig inte om oss alls, 

om du tvekar mer, kommer Blomfruktberget att förvandlas till ett andra flammande berg. 

Store vise, låt oss idag sparka in den södra porten och attackera Trumpetrankepalatset.” 

(“即使我来了的时候这里已经是一片狼藉，天兵们见妖就杀，遇妖即斩，但纵然

你触犯天条，猴子猴孙又有何罪过？天庭势大，全然不把我们能放在眼里，若再迟

疑，花果山将会变成另一个火焰山。大圣，今天就让我们一起脚踏南天门，棒打凌

霄殿。”) 

Apkungen blir rasande och skriker (som ett djur), sedan flyger han som ett skott mot 

himlen. Tjurdemonkungen skrattar ondskefullt.130  

I boken är Sun Wukong rebellisk och står upp mot auktoriteter, i filmen visas detta dock inte 

lika tydligt då han är god vän med många av de högt uppsatta karaktärerna. I filmen utmanar 

Sun Wukong istället ödet (och trotsar ibland himmelsvakten Erlang). Sun Wukong utmanar 

ödet vid två tillfällen, dessa utmaningar kräver mycket mod då det båda gångerna finns en risk 

att han dör. Ett av tillfällena är när Sun Wukong anländer till Södra himmelsporten för att ta 

sig in i himlen på Tjurdemonkungens och rävflickans uppmaning. Ett hologram av vakten 

Erlang uppenbarar sig. Notera att Erlang har ett tredje öga placerat vertikalt i pannan. 

Erlang [bestämt]: ”Detta är den södra portens ingång till himlens kejserliga hov, hur kan 

en demonapa få lov att bryta sig in hur som helst?” (“此乃天庭入口南天门，岂容妖猴

乱闯？”) 

Sun Wukong: ”Om tvåögda jag är en demon, vad räknas då treögda du som? Vem är du 

ens?”  (“我两只眼就是妖，那你三只眼算什么啊？你谁呀？”) 

Erlang: ”Jag är guden Erlang ansvarig för att vakta himlens kejserliga hov, om vanliga 

demoner och spöken gör intrång på förbjudet område, kommer de att utsättas för 

                                                           
130 Zheng (2014), tim.1 min.24-26. 
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kristallernas magi och brännas till aska.” (“我是二郎神，负责守护天庭，凡妖魔鬼怪

擅闯禁地，必遭晶石阵烧为灰烬。”) 

Sun Wukong [trotsig]: ”Jag bryr mig inte om vem guden Erlang är, jag är 

Blomfruktberget vattenförhängets grotta den store vise, himlens like, Sun Wukong. Har 

inte ditt tredje ögas position åkt snett? Vad stirrar du på?” (“我管你什么二郎神，我是

花果山水帘洞齐天大圣孙悟空。你第三只眼睛的位置是不是跑偏了啊？你看什么

看？”) 

Apkungen börjar strutta kaxigt mot ingången och precis innan han går in flyger en demon 

förbi. 

Demonen [hoppfullt]: ”Jag, Pi Lihuo tredje generationen av förfäder, generation efter 

generation som tagit sig igenom barriären, idag är dagen då jag bryter mig igenom er 

södra himmelsport.” (“我霹雳火祖上三代，代代闯关，今天就是我破你南天门之

日。”) 

Med ett skrik bränns demonen upp och blir till aska, Sun Wukong grimaserar och tar sig 

för ansiktet. 

Erlang: ”Om du lyckas ta dig igenom, kommer jag inte att hindra dig, men om du går in 

kommer du definitivt att försvinna som ett rökmoln, eftersom att du är en demon.” (“如

果你能通过，我不会阻拦你，但是你进来必定灰飞烟灭，因为你就是妖。” 

Sun Wukong [trotsigt]: ”Humpf, jag är Sun Wukong, jag kommer att ta mig in, se du 

bara!” (“哼，我是孙悟空我就进来给你看！”) 

Sun Wukong blinkar nervöst och biter ihop läpparna, sedan tar han mod till sig och rusar 

mot porten, där inne slängs han runt och flygande kristaller pressas mot hans kropp. Han 

sitter fast ett tag men lyckas snabbt bryta sig loss. När han kommit ut på andra sidan 

kontrollerar han sina lemmar för att se att allt sitter kvar. 

Sun Wukong [glatt gestikulerande]: ”Jag kom in, jag kom in!” (“我进来了，我进来

了！”)131  

Ett annat karaktärsdrag som är märkbart i filmen är hur busig Apkungen är. Han tycker om att 

reta de som tycker illa om honom. Ett exempel som visar detta är när Sun Wukong har 

kommit in i himlen. Först ställer han till en hel del oreda i det kejserliga stallet. Scenen visar 

                                                           
131 Zheng (2014), min.53-55. 



37 
 

Erlang som är trött på Apkungen och vill ta fast honom och Apkungen passar då på att retas 

med honom. I utdraget har Sun Wukong precis ätit De odödliga persikorna utan tillstånd och 

Erlang letar efter honom för att ställa honom till svars. Sun Wukong dyker plötsligt upp 

bakom honom och petar honom i ögonen. 

Sun Wukong [roat]: ”Pet! Jag har velat peta dig väldigt länge, var det skönt?” (“插！我

想插你很久了。爽吗？”) 

Erlang drar genast vapen och Apkungen lipar snabbt med tungan. Innan Erlang hinner 

kasta sitt vapen springer Apkungen iväg. Den som fångar vapnet ser ut att vara 

Jadekejsaren, men det är egentligen Sun Wukong transformerad till Jadekejsaren. Erlang 

som har sitt tredje öga stängt märker inte någon skillnad och bugar snabbt. 

Sun Wukong (som Jadekejsaren) [allvarligt]: ”Hänsynslöst! Du vågar även anfalla mig?” 

(“放肆！朕你也敢打？”) 

Erlang [skamset]: ”Jadekejsaren, vänligen förlåt mig, den här apdemonen tjuväter 

persikor, denna ödmjuka officer följde bara efter för att slå honom, denna ödmjuka officer 

arbetar helhjärtat för Det himmelska hovet med att kuva monster och demoner.” (“请玉

帝恕罪，是妖猴在偷吃仙桃，末将才追着打，末将一心为天庭降魔伏妖。”) 

Sun Wukong (som Jadekejsaren): ”I himmelspalatset finns så många odödliga persikor, 

vem ska äta dem?” (“天宫里那么多仙桃，给谁吃啊？”) 

Erlang [förvirrad]: ”Är de inte endast för de arbetande gudarna?” (“不是只给仙班的

吗？”) 

Sun Wukong (som Jadekejsaren): ”Hur kan de äta slut på så många persikor? Bättre vore 

att låta honom äta lite.” (“那么多的桃怎么吃得完呢？还是给他吃一点点吧。”) 

Sun Wukong (som Jadekejsaren) kastar iväg vapnet bestämt och närmar sig Erlang, han 

börjar knacka på Erlangs huvud som om det vore en dörr. 

Sun Wukong (som Jadekejsaren) [barnsligt]: ”Jag säger åt dig att ge honom lite odödliga 

persikor, går det, går det?” (“我叫你给他一点点仙桃，可以吗，可以吗？”) 

Erlang [ilsken]: ”Djärva demonapa, hur vågar du förolämpa Jadekejsaren!” ” (“大胆妖

猴，竟敢冒犯玉帝！”) 
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Erlang använder sitt tredje öga för att förvandla tillbaka Sun Wukong till sin ursprungliga 

gestalt. 

Sun Wukong: ”Du har verkligen åkt snett132, så här kan du inte se.” (“你就是跑偏，这

样都看不出来。”) 

Erlang försöker få in en träff med sin knytnäve men innan han träffar har Apkungen 

förvandlats till hårstrån som irriterar Erlangs ansikte, sedan samlas håren ihop bakom ett 

par stora blommor och Sun Wukong får återigen sin ursprungliga gestalt och flyger 

iväg.133 

7.1.1 Analys 

Framställningen av Sun Wukongs karaktärsdrag i filmen avviker mycket från boken, det syns 

att skaparna av filmen försökt bevara den ursprungliga andan av Sun Wukong i filmen, men 

att hans karaktärsdrag tonats ner så mycket att de får en ny betydelse. Till exempel är hans 

rebelliska sida mycket mer framgående i boken, medan fokus i filmen snarare ligger på att 

han tar mod till sig att utmana ödet och som en bieffekt trotsar han ibland gudarnas ord. 

I boken är han duktig på att luras, både genom sina ord och transformationer, detta återspeglas 

även i filmen men inte riktigt på samma sätt. I filmen tycker han om att retas för retandets 

skull utan ett särskilt mål, medan Sun Wukong i boken är medveten om vad lurendrejeriet 

leder till. I exemplet ovan ser vi att Apkungen väljer att lura Barfotaguden för att han ska få 

chansen att njuta av allt som Persikobanketten erbjuder. I filmen vill han istället bara reta upp 

Erlang som redan är upprörd efter att Sun Wukong släppt ut hästar från de himmelska stallen, 

sättet han väljer att busa på är som många skulle tänkas reta sitt syskon.  

Fragment av Sun Wukongs självsäkra sida kan man också återse i filmen, som i exemplet när 

han modigt tar sig igenom Södra himmelsporten och måste visa sig stark inför Erlang, dock är 

hans självsäkerhet inte alls skildrad som den mycket självsäkra Apkungen i boken, som ofta 

nämner sin egen storhet och skicklighet. I filmen finns inga exempel då han skryter om sitt 

åstadkommande eller sin storhet, utan detta är helt utelämnat från adaptionen.  

Ett karaktärsdrag som är starkt betonat i filmen är Apkungens medlidande och empati för dem 

han bryr sig mest om. Han har i filmen blivit en karaktär med ett rikt känsloliv, medan han i 

boken är mycket mer pragmatiskt lagd. I boken finns ändå exempel på hur han hjälper sitt 

                                                           
132 Frasen ”åkt snett” (paopian 跑偏 ) syftar här på två saker, delvis att Erlangs öga sitter på snedden och 

dessutom på den direkta betydelsen av det sammansatta ordet på kinesiska, att han är ”onormal”. 
133 Zheng (2014), tim.1 min.06-08. 
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folk, till exempel när han väljer att stryka dem alla från dödsregistret i Yamas rike, men han 

agerar främst som deras ledare som de ska respektera och hedra, en frälsare (kan man säga). I 

filmen prioriterar Sun Wukong sitt folk över sin egen agenda och är mycket familjeorienterad. 

I boken framställs Sun Wukong som en medveten och upplyst karaktär trots att han även har 

sina barnsligare sidor och beteenden. I filmen däremot är han ovetande i nästan alla 

situationer, både om seder och bruk och om andra karaktärers intentioner. I det angivna 

exemplet ovan ser vi hur lätt Sun Wukong låter sig luras av Tjurdemonkungen som egentligen 

bara utnyttjar honom som en distraktion för att överrumpla Jadekejsaren. Tjurdemonkungen 

väljer att spela på Apkungens mest svaga punkt, hans kärlek till sitt folk och hans romantiska 

intresse för rävflickan. Hans plan fungerar felfritt då Sun Wukong låter sig manipuleras. Sun 

Wukongs intentioner visas konsekvent i filmen som goda, men på grund av hans brist på 

erfarenhet hamnar han ofta i knipa eller skapar situationer som skadar andra. Hans naiva sida 

orsakar därför en hel del problem för Apkungen genom filmen och det är därför många 

argumenterar för att han nu bara framställs som ett naivt offer.134 

Det går att argumentera för att Sun Wukong i adaptionen framställs som en ”barnsligare” 

version av Sun Wukong i originalet. Dessa ”barnsliga” attribut kan mycket väl vara noggrant 

utvalda för att passa målgruppen för filmen, vilket enligt Wang är familjer.135 Under det 

kinesiska nyåret samlas hela familjen för att fira och umgås, detta gäller stora som små. Om 

Sun Wukong i filmen inte lyckas fånga barnens intresse finns en risk att barnen inte upptäcker 

denna kulturellt viktiga karaktär som äldre generationer uppskattar så mycket. Precis som 

Wang poängterar finns det inte heller något våld som kan få barnen att hålla för ögonen,136 

och detta påverkar i slutändan framställningen av karaktären Sun Wukong. I boken återges 

många och detaljrika våldsamma scener, en del där Apkungen själv initierar våldet. Zheng 

menar att Sun Wukong skyddar sin frihet till vilket pris som helst,137 som exemplet där han 

tillfångatagits av två rättsbetjänter visar, tvekar han inte att döda dem som hotar friheten. I 

filmen berättigas våldet genom att Sun Wukong ofta hamnar i en offerposition, dessutom 

finns ingen grafisk återgivning av våld. Detta gör det lättare att se Sun Wukong i ett helt annat 

                                                           
134 Sun (2018), s.115-116. 
135 Wang (2016), s.54. 
136 Ibid., s.54. 
137 Zheng (2015) s.153 
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ljus än i boken, mildare och mindre våldsam. Nikolajeva menar att verk riktade till barn ofta 

har ett uppfostrande syfte,138 detta kommer att diskuteras vidare under rubriken ”Relationer”. 

7.2 Relationer 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva skillnader i hur Sun Wukongs relationer framställs i 

boken jämfört med filmen. Många relationer har lagts till i filmen genom adaptionsprocessen 

och därför finns det fler exempel ifrån filmen än boken i detta kapitel. De två första exemplen 

visar hur relationen mellan mästaren och Sun Wukong återges i boken samt filmen.  

Renmin Xi you ji: 

Detta är ett stycke ur kapitel 2 där Sun Wukong tar farväl av sin mästare Subhodi (Patriarken) 

och de andra lärjungarna. 

Patriarken säger: ”Det behöver du inte alls tänka på. Se bara till att du inte ställer till med 

något som gör att jag blir inblandad!” När Sun Wukong inser att han inte har något val 

bugar han sig för patriarken och tar avsked av församlingen. Patriarken säger: ”När du har 

lämnat oss kommer du helt visst att ställa till med någonting. Men vilka slags 

skändligheter du än kommer att ägna dig åt får du under inga omständigheter nämna att 

du är min lärjunge. Säger du så mycket som ett halvt ord om mig så kommer jag att få 

reda på det och då kommer jag att flå dig levande, krossa alla ben i din kropp och se till 

att du hamnar i Det niofaldiga mörkrets helvete och där får du stanna i tiotusen 

tidsåldrar.” Wukong säger: ”Jag kommer aldrig att säga ett enda ord om Dig, Mästare, jag 

säger bara att jag lärt mig mina konster på egen hand.” När Sun Wukong har tackat 

patriarken vänder han sig om, formar det hemliga tecknet, stampar i marken, slår en 

molnkullerbytta och återvänder till Den östra Purvavidehakontinenten.139  

祖师道：“那里甚么恩义？你只不惹祸不牵带我就罢了！”悟空见没奈何，只得拜

辞，与众相别。祖师道：“你这去，定生不良。凭你怎么惹祸行凶，却不许说是我

的徒弟。你说出半个字来，我就知之，把你这猢狲剥皮锉骨，将神魂眨在九幽之

处，教你万劫不得翻身！”悟空道：“决不敢提起师父一字，只说是我自家会的便

罢。”悟空谢了。即抽身，捻着诀，丢个连扯，纵起筋斗云，径回东胜。140 

 

                                                           
138 Nikolajeva (2002), s.x och 282. 
139 Wu (Översättning Malmqvist) (1999), s.62-63. 
140 Wu (1990), s.24. 
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The Monkey King: 

Samma händelse skildras 24 minuter in i filmen och utspelar sig på det här sättet: 

Sun Wukong inser att hans mästare önskar att han nu står på egna ben och att endast hans 

öde kan bestämma om han ska få de krafter han önskar sig. Ledsam musik spelas i 

bakgrunden av den här scenen. 

Mästaren: ”Detta måste du klara på egen hand, detta är också ödet.” (“这要靠你自己，

这也是命数。”)   

Sun Wukong [ledsamt]: ”Mästare, på egen hand. Du vill att jag går.” (“师傅，靠自己。

你要我走。”) 

 Efter att Sun Wukong sagt detta hoppar han ned på marken och bugar flera gånger som 

tack. Precis när han är på väg att lämna sin mästare vänder sig Apkungen om och 

omfamnar mästaren. 

Sun Wukong [oroligt]: ”Det är kallt i himlen, när du flyger fram och tillbaka klä på dig 

lite mer, ta hand om dig.”  (“天上冷，飞来飞去都穿点，保重。”)141 

7.2.1 Analys 

Eftersom både filmen och boken har en scen där Sun Wukong tar farväl av sin mästare blir 

skillnaden extra tydlig. I boken har Apkungen stor respekt för sin mästare och visar ofta sin 

vördnad. I filmen är deras relation mycket mer lekfull och avslappnad, respekten finns 

fortfarande där, men Sun Wukong behandlar honom snarare som en vän, vilket kan ses i slutet 

av exemplet ovan, där han kramar om sin mästare och bryr sig om hans hälsa. Kontrasten med 

boken blir stor då det finns en mera hotfull stämning när de säger adjö. Denna lättsamma 

stämning och kärleksfulla reaktion är något som upprepas ofta i filmen, men som inte under 

några omständigheter syns i boken. 

The Monkey King: 

Utöver relationen till mästaren finns det två relationer i filmen som inte finns i boken. Det 

första exemplet är Apkungens relation till Jadekejsaren och det andra är relationen mellan Sun 

Wukong och rävflickan. Nedanstående scen skildrar Sun Wukong och Jadekejsarens första 

möte.  

                                                           
141 Zheng (2014), min.24. 
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Sun Wukong voltar in i palatset där Jadekejsaren befinner sig, han sätter sig bredvid 

honom och hälsar Jadekejsaren med en nick. Framför dem ligger Jadekejsarens utmattade 

häst. 

Sun Wukong: ”Din vän ser ut att vara lite nere, den bär på så mycket saker, självklart 

känner den sig nere. Iväg, släpp loss, släpp loss, snabbt iväg och släpp loss.” (“你的朋

友看起来有点颓废啊，背这么多东西，当然废啦。去，释放，释放，快去释放

吧。”) 

Hästen galopperar energiskt iväg i himlen och springer glatt runt i cirklar. 

Jadekejsaren [glad]: ”Konstigt, denna drakhäst har jag tagit hand om tills den blivit så 

stor. Förutom mig har ingen annan vågat röra vid den, du är den första.” (“奇怪，这龙

马我养它那么大，除了我，没人敢抚摸它，你是第一个。”) 

Sun Wukong: ”Var är Jadekejsaren?” (“玉帝在哪儿？”) 

Jadekejsaren: ”Det är jag (zhen) 142.” (“朕是。”) 

Sun Wukong: ”Vem är Zhen?” (“朕是谁？”) 

Jadekejsaren: ”Det är jag.” (“是我。”) 

Sun Wukong [kommer till insikt]: ”Du är Jadekejsaren.” (“你是玉帝。”) 

Sun Wukong petar lätt på Jadekejsaren.  

Jadekejsaren [finurlig]: ”Du är Sun Wukong.” (“你是孙悟空。”) 

Sun Wukong: ”Det är jag! (zhen)” (“朕是！”) 

De båda gapskrattar tillsammans och kommer bra överens.143  

7.2.2 Analys 

I filmen har Jadekejsaren och Sun Wukong en mycket fredlig relation, men i boken kretsar 

istället huvudkonflikten kring dem, de är dock inte i närkontakt under konflikten och därför 

tas inte detta upp som exempel under rubriken ”Konflikter” i denna uppsats. Producenterna av 

filmen har däremot ett helt annat angreppssätt. I filmen är Jadekejsaren väldigt vänlig och 

                                                           
142 Zhen är ett ord som används av kejserliga figurer för att benämna sig själva, det betyder ”jag” eller ”vi”. 
Apkungen förstår inte ordets betydelse och misstar det därför för ett namn. 
143 Zheng (2014), min.56-57. 
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förlåtande så fort Sun Wukong begår ett misstag. Jadekejsaren litar på att Sun Wukongs 

intentioner är goda och tack vare att Sun Wukong föddes ur en viktig kristall ger han honom 

flera chanser att komma undan bestraffning. I boken skickar Jadekejsaren genast soldater för 

att kuva Apkungen när han begår ett brott och när Jadekejsaren misslyckas tar han sin 

rådgivares råd och anställer Sun Wukong, för att hålla ett öga på honom. Han har alltså inget 

stort förtroende för Apkungen, men tänker att han inte kan ställa till med problem så länge 

han är under deras uppsikt. Wang skriver att strukturen i The Monkey King är mycket lik en 

klassisk Hollywoodfilm med en förenklad gott-och-ont filosofi, detta kan jämföras med det 

som Sundstedt kallar en vem-vinner historia.144 Filmens tema av gott och ont gagnar bilden av 

Sun Wukong, hans mästare Subhodi och Jadekejsaren som goda karaktärer. Sun visar tydligt i 

sin studie att adaptionerna av Apkungen har påverkats av den samtida politiska klimatet, även 

i denna film är det möjligt att tolka in nutida ideal och politik. I tidigare adaptioner 

representerade Apkungen underklassen som utmanar auktoriteten menar Sun,145 men nu är 

han mycket god vän med både Jadekejsaren och sin mästare (se exemplen ovan) som 

representerar de övre klasserna, det är även de som stödjer honom genom hans utvecklande 

resa. De som försöker överrumpla Jadekejsaren framställs istället som de ”ondskefulla” 

karaktärerna som publiken ska sympatisera minst med, som yttre krafter som hotar den goda 

och barmhärtiga himlen. I allt detta är Sun Wukong en omtänksam och förvirrad karaktär som 

gör sitt bästa för att utvecklas och ta hand om de han bryr sig om. Detta gör att hans image i 

filmen skiljer sig mycket från den i Xi you ji, där han helst inte vill lyda under någon och inte 

heller skapar några nära relationer till någon annan karaktär i de första sju kapitlen. Som jag 

nämnt under rubriken ”Karaktärsdrag” har ofta filmer riktade till en yngre publik ett 

uppfostrande syfte.146 Filmens framställning kan då uppmuntra barn till att se denna nya Sun 

Wukong som en förebild i kontrast till det klassiska verket, där han kan uppfattas som en 

våldsam rebell, vilket adaptionen The Guasha Treatment diskuterar.147 Dessutom kan detta 

stärka den positiva bilden av Kinas styre, eftersom Apkungen i filmen har en bra relation till 

den övre auktoriteten. 

 

 

                                                           
144 Wang (2016), s.52-53 och Sundstedt (1999), s.88 och 178. 
145 Sun (2018), s.83 och 65. 
146 Nikolajeva (2002), s.x och 282. 
147 Sun (2018), s.90. (Se sidan 17 i denna uppsats). 
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The Monkey King: 

En romantisk relation som endast återges i filmen och inte i boken är relationen mellan Sun 

Wukong och rävflickan. I denna scen sitter Apkungen med rävflickan uppe på en gren. 

Det är natt och Sun Wukong håller om rävflickans svans med sin, och de plockar i 

varandras hår.  

Rävflickan [ler blygsamt]: ”Förut var du bara en liten apa, nu är du redan Stiliga 

Apkungen.” (“从前你只是只小猴子，现在已经是美猴王了。”) 

Sun Wukong [gestikulerar]: Du har också vuxit upp, förut var du så här liten, nu är du så 

här stor!” (“你也长大了，以前这么小，现在这么大！”) 

Rävflickan: ”Jag är fortfarande ung, jag är endast 120 år, hur gammal är du?” (“我还

小，也就一百二十岁，你多大了？) 

Sun Wukong [förvirrad]: ”Jag vet inte.” (“不知道。”) 

Rävflickan: ”Du ser ut att vara väldigt ung, du är nog bara 250 år.” (“你看上去很年

轻，也就两百五十岁吧。”) 

Sun Wukong [lycklig]: ”250 år, jag är 250, jag är 250.” (“两百五十岁，我二百五，我

二百五。”) 

Rävflickan: ”Vi sådana här smådemoner kan endast leva i 200 år, efter tvåhundra år så 

kommer vi att dö.” (“像我们这种小妖只能活两百年，两百年后便会死。”) 

Sun Wukong [uppmuntrande]: ”Efter att vi dött, kan vi återfödas.” (“死后，可以重生

啊。”) 

Rävflickan: ”Som om jag skulle ha sådan tur, därför uppskattar jag varje dag och tittar på 

soluppgången varje dag.” (“我哪儿有那种福气啊，所以我很珍惜每一天，每一天都

看日出。”)148 

7.2.3 Analys 

Xue och Wang menar att denna film specifikt framställts för att även kunna relatera till en 

publik utanför Kina.149 För att introducera nya koncept i en annan kultur är anpassningen en 

                                                           
148 Zheng (2014), min.45-46. 
149 Xue (2014), s.84 och Wang (2016), s.54. 
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viktig aspekt för att filmen ska kunna lyckas. Därför finns många element från Hollywoodfilm 

även i denna adaption. Att ha tanken att anpassa på detta sätt är inte nytt vilket Sun 

exemplifierar med hur en animatör nästan valde att göra en animation med Hollywoodstil, 

men ändrade sig för att fortsätta framställa Apkungen som en rebell.150 I adaptionen The 

Monkey King ser vi att gudarna och demonerna kan bli kära, vilket är ett tema som började 

redan med adaptionen A Chinese Odessey (1995),151 men i boken Xi you ji är Sun Wukong 

inte alls intresserad av något typ av romantiskt förhållande. Detta kan delvis bero på det 

klassiska temat av romantisk kärlek i Hollywoodfilm och en önskan om att locka flera 

internationella tittare, men det reflekterar också vad som prioriteras i samhället idag. Det 

religiösa temat har bytts ut mot ett tema om starka familjeband och kärlek. Att Sun Wukong 

nu har fallit för den söta rävflickan återspeglar en känsla av att det samtida tankesättet som är 

mycket mer individualistiskt än innan. Trots att Apkungen i filmen ofta prioriterar sin familj 

framför sig själv, har han fortfarande sin fria vilja och lyssnar på sitt hjärta. Regissören av The 

Monkey King menar att det också är mycket mer underhållande för en modern publik om man 

låter gudarna och demonerna bli kära i varandra, vilket kanske många är intresserade av att 

titta på.152 

7.3 Konflikter 

I både boken och filmen beskrivs flera konflikter, vad som är särskilt intressant är de olika 

framställningar av Sun Wukong i mindre konflikter så som de med Drakkungen och feerna, 

som visas i detta avsnitt. Jag har valt att ställa upp exempel från boken samt filmen i kontrast 

till varandra, först konflikten mellan Sun Wukong och Drakkungen och sedan konflikten med 

feerna, efter vardera ”konflikt” följer en kort analys. I det följande utdraget är Sun Wukong i 

Det östra havet på jakt efter vapen för att kunna beväpna sitt apfolk. 

Renmin Xi you ji: 

”Att besöka tre hem går inte upp emot att sitta kvar i ett”, säger Wukong. ”Jag bönfaller 

Dig enträget att skänka mig en rustning.” Drakkungen säger ”Jag äger faktiskt ingen. 

Gjorde jag det så skulle Du få den.” Wukong säger: ”Om det är som Du säger tänker jag 

prova min stav på Dig.” Drakkungen ropar förskräckt: ”För allan del, börja inte slåss! 

                                                           
150 Sun (2018), s.80. 
151 Ibid., s.91 och 108. 
152 Xue (2014), s.84. 
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Börja inte slåss! Jag skall ta reda på om mina yngre bröder har någon rustning att skänka 

Dig.”153  

孙悟空又道:“‘走三家不如坐一家。’千万告求一副。”龙王道: “委的没有；如

有即当奉承。”悟空道：“真个没有，就和你试试此铁！”龙王慌了道：“上仙，

切莫动手！切莫动手！待我看舍弟处可有，当送一副。”154 

The Monkey King:  

I utdraget nedan blir Sun Wukong uppäten av en monsterfisk och när fisken vägrar släppa ut 

honom sparkar Apkungen fisken så hårt inifrån magen att den dör. Sun Wukong tror sig då ha 

hjälpt Drakkungen, men det visar sig vara Drakkungens vaktfisk. Betraktaren får se att 

Drakkungen blir irriterad, men sedan ber han Sun Wukong att ange skälet för sin vistelse. 

Sun Wukong: ”Jag, jag kom hit för att jag vill låna vapen av dig.” (“我呀，到你这儿来

是想跟你借兵器”)155  

Drakkungen lurar honom att han ska få vapen men ger order om att dräpa honom. Sun 

Wukong lyckas undvika attacken och känner sig lurad. Drakkungen bestämmer sig för att 

låta Sun Wukong få låna vapen för att slippa besväret. Sun Wukong får syn på något rött 

och guldigt i en kista. 

Sun Wukong [nyfiken]: ”Vad är det?” (“什么来的”) 

Drakkungen [stolt]: ”De här, det här är molnvandrarskorna av lotussilke, 

guldbrynjerustningen, guldröda fenixfjäderhjälmen. De har faktiskt visdom, om en god 

person tar på sig dem på kroppen kan de kultivera ens sinne, om en ond person tar på dem 

på kroppen får de ett dåligt uppförande och blir elaka.” (“这个，这个可是藕丝步云

履，锁子黄金甲，凤翅紫金冠，它可是有灵性的啊，如果穿在好人身上可以陶冶情

操，穿在坏人身上它就变得低俗下流。”) 

Sun Wukong: ”Om du då tar på dem på kroppen blir du en god eller ond person? 

Transformera!” (“那穿在你身上是好人还是坏人呐？变！”)  

Trollformeln ”transformera” gör att rustningen hamnar på Drakkungens kropp. De 

skrattar glatt. 

                                                           
153 Wu (Översättning Malmqvist) (1999), s.78-79. 
154 Wu, (1990), s.33-34. 
155 Zheng, (2014), min.31. 
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Drakkungen [stolt]: ”När jag bar den som ung så var jag väldigt sentimental.” (“我年轻

的时候穿还是很有情操的。”) 

Sun Wukong: ”Transformera!” (“变！”) 

Nu hamnar rustningen på hans egen kropp.  

Drakkungen: ”På dig, är den väldigt sådär.” (“你穿嘛，很一般。”)  

Sun Wukong [lyckligt]: ”Rätt bra!” (“挺好的！”  ) 

Sun Wukong börjar simma runt. 

Skölpaddsministern: ”Ta inte med dig den, ta inte med dig den!” (”别拿走啊，别拿走

啊！”  ) 

Sun Wukong [nöjd]: ”Den passar kroppen rätt bra.” (“这挺合身的。”)  

Drakkungen [orolig]:”Du kan inte ta med den, du får inte, den är min mest älskade skatt 

som mina tre bröder givit mig.” (“你不能拿走啊，你不能，这是我三个兄弟送给我

的至宝。”) 

Sun Wukong: ”När jag använt klart den så lämnar jag tillbaka den.” (“用完就还给

你。”)156  

När Apkungen senare tar sig in i himlen och stöter på sina gamla vänner från mästarens 

träning märker de direkt hans rustning och berömmer den. 

 “悟空，你这盔甲好漂亮啊。” “就是啊。””Sun Wukong, din rustning är väldigt 

fin.” ”Verkligen.” 

 Sun Wukong [lycklig]: ”På riktigt? Den är lånad, jag måste lämna tillbaka den. Äldre 

kvinnliga lärjunge, era är också fina.” “真的？借的，要还的。师姐你的也不错

啊。”157  

7.3.1 Analys 

I styckena ovan ser vi hur olika Sun Wukong hanterar konflikten med Drakkungen. I det 

första exemplet som är hämtat från boken är det snarare Sun Wukong som startar konflikten 

                                                           
156 Zheng (2014), min.33-35. 
157 Ibid., min.57. 
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genom att hota Drakkungen när han inte får det han ber om. Apkungen använder först sitt 

intellekt för att övertala Drakkungen att ge honom vapen och när Drakkungen inte har någon 

rustning att överlämna tar han genast fram sin stav och hotar honom. I filmen däremot är Sun 

Wukongs avsikt endast att låna svärden och rustningen av Drakkungen. Hans intentioner är 

inte onda och han använder inte våld mot Drakkungen trots att Drakkungen själv försökt 

anfalla honom. Detta blir tydligt när han senare nämner för sina kamrater att han endast lånar 

rustningen och att den så småningom ska lämnas tillbaka.  

Renmin Xi you ji: 

I följande scen har Apkungen redan utnämnts till vakt av De odödliga persikornas trädgård 

och precis tjuvätit persikor. Efter att han ätit klart måste han ta en tupplur, han förvandlar sig 

till en liten varelse som bara är två tum lång och lägger sig och sover på en av grenarna på ett 

persikoträd. Sju feer har kommit för att plocka persikor och förbereda för den stora 

Persikobanketten. 

Just på den grenen ligger Den store vise och sover och nu vaknar han med ett ryck. Han 

återtar strax sin ursprungliga gestalt, plockar fram staven med de gyllene öglorna ur örat, 

skakar den lätt tills den blir lika grov som en risskål och ryter: ”Vad är ni för ena monster 

som vågar stjäla mina persikor?” De sju feerna blir så förskräckta att de faller på knä och 

ropar: ”Stilla Din vrede, Store vise! Vi är alls inga monster, vi är de sju dräktfeerna som 

Kungamodern har befallt att plocka persikor, ty så förhåller det sig att Hennes Majestät 

rustar till en storslagen persikofest i sitt kostbara palats. När vi kom hit träffade vi först på 

Persikoträdgårdens skyddspatron och sedan letade vi förgäves efter Dig. Eftersom vi 

fruktade att sinkas i vårt uppdrag kunde vi inte vänta på dig Store vise. Vi ber tiotusen 

gånger om tillgift för att vi redan börjat plocka persikor.”158 

原来那大圣变化了，正睡在此枝，被他惊醒。大圣即现本相，耳躲里挚出金箍棒，

幌一幌，碗来粗细，咄的一声道：“你是那方怪物，敢大胆偷摘我桃！”慌得那七

仙女一齐跪下道：“大圣息怒。我等不是妖怪，乃王母娘娘差来的七衣仙女，摘取

仙桃，大开宝阁，做‘蟠桃胜会’。适至此间，先见了本园土地等神，寻大圣不

见。我等恐迟了王母懿旨是以等不得大圣，故先在此摘桃，万望怒罪。”159 

                                                           
158 Wu (Översättning Malmqvist) (1999), s.111-112. 
159 Wu (1990), s.56. 
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Sun Wukong accepterar deras ursäkt och frågar vilka som bjudits in till den förtjusande 

Persikofesten. När han får reda på att han själv inte är med på listan för den förra 

Persikofesten bestämmer han sig för att ta reda på om han blivit inbjuden till denna fest.  

Den store vise säger: ”Gamle Sun bär ju titeln Den store vise, Himlens like! Då vore det 

väl rimligt att jag också fick en inbjudan?” Feerna svarar: ”De här reglerna gäller alltså 

för förra festen. Hur det blir i år känner vi inte till.” Den store vise säger: ”Sant nog! Jag 

förebrår alls inte er. Stanna nu här tills Gamle Sun har tagit reda på hur det ligger till med 

den saken. Jag tänker ta reda på om Gamle Sun har bjudits till festen.” Den gode 

apkungen ritar det magiska tecknet, reciterar en trollformel och säger till feerna: ”Stå 

still! Stå still! Stå still!” Den som drabbas av den formeln kan inte röra sig ur fläcken och 

där står nu de sju dräktfeerna blickstilla och stirrar med vidöppna ögon under 

persikoträden. Den store vise bestiger sitt helgade moln, lämnar persikoträdgården och 

hastar raka vägen i riktning mot Jaspisdammen.160  

大圣道：“我乃齐天大圣，就请我老孙做个席尊，有何不可？”仙女道：“此是上

会旧规，今会不知如何”大圣道：“此言也是，难怪汝等。你且立下，待老孙先去

打听个消息，看可请老孙不请。”好大圣，捻着诀，念声咒语，对众仙女道：

“住！住！住!”这原来是个定身法，把那七衣仙女，一个个睖睖睁睁，白着眼，

都站在桃树之下。大圣纵朵祥云，跳出园内，竟奔瑶池路上而去。161 

The Monkey King 

I motsvarande avsnitt i filmen blir Sun Wukong jagad av Erlangs armé i himlen och därför 

gömmer han sig i De odödliga persikornas trädgård. När han får syn på alla de stora 

persikorna blir han alldeles till sig. Först tvekar han om han ska äta dem men bestämmer sig i 

alla fall till slut för att smaka på dem. På andra sidan snåret sitter flera feer klädda i vitt och de 

smakar på och diskuterar persikorna. Plötsligt ser de Sun Wukong som jonglerar med flera 

persikor och de börjar flyga i cirklar runt honom. 

Feerna [bestämt]: ”Stallkurir, du är fräck nog att våga äta De odödliga persikorna utan 

tillåtelse.”  (“弼马温，你竟然敢偷吃仙桃。”) 

Sun Wukong [oskyldigt]: ”Jag åt bara en persika, vad är det som är så oroväckande?” 

(“我不就吃个桃，有什么大不了的？”) 

                                                           
160 Wu (Översättning Malmqvist) (1999), s.112. 
161 Wu (1990), s.57. 
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Feerna: ”Endast de anställda gudarna som blivit inbjudna (till Persikobanketten) är 

kvalificerade att smaka De odödliga persikorna. Och du då?” (“只有被邀请的仙班才有

资格品尝仙桃，就你？”) 

Sun Wukong: ”Jag är kejsarens personligen utnämnda stallkurir, om det är så 

oroväckande äter jag några persikor mindre senare då.” (“我是玉帝钦点的弼马温，大

不了到时候少吃几个桃就是喽。”) 

Feerna: ”En stallkurir är fullständigt ”utanför flödet”162 hur skulle det då finnas en 

möjlighet att bli inbjuden?” (“弼马温完全未入流，哪有可能被邀请？”) 

Sun Wukong: ”Vad betyder ”utanför flödet”?” (“什么是未入流？”) 

Feerna [i mun på varandra]: ”Vår gudsposition är låg, din är till och med lägre än vår, när 

du har en låg position men inte kan se botten, det är det som är ”utanför flödet”.” ”Du 

skiljer inte på de anställda gudarna och har inte någon rang alls. Hur kan man jämföras 

med en sådan okvalificerad underhuggare som du.” ”Han begriper sig inte på 

skam.” ”Han har inte uppnått meriterna hos en gud, men vill fortfarande äta odödliga 

persikor och förstår sig inte alls på sederna.” (“我们仙位低，你比我们还要低，低处

未见底就是未入流。” “不分仙班。没有三六九等。怎么能跟你这种未入流的小

官区分出来。”“不知羞耻。”“没有仙绩功勋，还想吃仙桃，一点规矩都不

懂。”) 

Sun Wukong [frustrerad]: ”Ni är så högljudda!” (“你们很吵啊！”) 

När Sun Wukong skriker detta utsöndras färgglada vågor i luften som gör att feerna 

fastnar och inte kan röra sig ur fläcken. Efter han inser vad som hänt tittar han sig 

förvirrat och skamset omkring, tar av sig sin hatt och sätter den på en av feernas huvud, 

sedan flyger han sakta iväg.163  

7.3.2 Analys 

Endast detaljerna i denna konflikt har ändrats, men dessa nyansskillnader gör stor inverkan på 

skildringen av karaktären Sun Wukong. I boken vet han mycket väl att han inte får tjuväta 

persikorna och detta sker vid mer än ett tillfälle. I detta exempel har feerna inget ont att säga 

om Apkungen då det är första gången de möts, feerna respekterar Sun Wukong mycket, de 

                                                           
162 Med detta menas att feerna tycker att han är okvalificerad eftersom han är utanför de nio graderna för 
feodala tjänstemän. 
163 Zheng (2014), tim.1 min.03-05. 
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visar sin vördnad och beskriver sina intentioner. Sun Wukong blir arg när feerna väcker 

honom ur hans slummer, men när han lugnat ner sig är han bara intresserad av om han (som 

de andra gudarna) är inbjuden till Persikobanketten. I filmen är Sun Wukong inte särskilt 

intresserad av Persikobanketten utan vill bara smaka på De odödliga persikorna. När han 

begått misstaget att äta av persikorna blir feerna mycket upprörda och börjar trakasserar 

honom. I konflikten från boken läser han en trollformel som med avsikt gör att feerna fryser 

fast och sedan lämnar han dem utan att återvända, men i filmen är trollformeln endast en 

okontrollerbar bi-effekt av att Apkungen blir upprörd. Sun Wukong i filmen skäms för de 

flesta av sina misstag och de problem han ställer till med under konflikterna. I boken däremot 

syns inga tecken på ånger förutom att han är medveten om att han kan åka fast för det han 

orsakat. I operaadaptionen Sun Wukong Subdues the White Bone Demon betonas inte Sun 

Wukongs misstag utan han är den som har rätt medan de andra karaktärerna framställs som 

omedvetna.164 Apkungen har gått ifrån att göra misstag och gottgöra dem genom sin 

buddhistiska tro i Xi you ji, till att vara felfri och vara den enda som är smart nog att 

genomskåda en bluff i Sun Wukong Subdues the White Bone Demon, till att i filmen The 

Monkey King återigen begå flera misstag, men nu istället under influens av ”onda krafters” 

manipulation. Verkens fokus hamnar väldigt olika vilket också bevisar hur mycket 

huvudkaraktären influeras av producentens idéer och tillvägagångssätt.  

7.4 Mål 

Detta avsnitt analyserar Sun Wukongs mål i boken samt filmen. 

Renmin Xi you ji: 

Sun Wukongs första tydliga mål kan ses i början av romanen, där han bestämmer sig för att 

bege sig iväg för att söka upp de tre arterna som uppnått odödlighet och lära av dem. Yamas 

rike som nämns i texten syftar till Mörkrets rike, där kungen Yama härskar.  

”I morgon bitti tar jag farväl av er och beger mig nerför berget. Om jag så måste vandra 

med molnen till världens ände skall jag uppsöka dessa tre arter. Av dem skall jag lära mig 

att leva evinnerligen och undslippa ödet att hamna i Yamas rike.”165 

                                                           
164 Sun (2018), s.87-88. (Se sida 17 i denna uppsats). 
165 Wu (Översättning Malmqvist) (1999), s.43. 
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“我明日就辞汝等下山，云游海角，远涉天涯，务必访此三者，学一个不老长生，

常躲过阎君之难。”166  

Följande exempel är en konversation mellan Apkungen och Buddha och detta citat visar Sun 

Wukongs andra mål, att tillerkännas en ännu högre titel, som uppenbarar sig betydligt senare i 

boken. Citatet är i diktform där han introducerar sig för Buddha samtidigt som han ventilerar 

sin åsikt och sitt nya mål efter att ha uppnått odödlighet.  

Den store vise svarar: “sådan är jag: 

Avlad av Himlen, fostrad av Jorden, utrustad med magiska krafter, 

en gammal apa som hör hemma på Blomfruktberget.  

Vattenförhängets grotta tjänar som mitt hem,  

genom min vän och mästare har jag nått insikt om Det stora mysteriet. 

Odödlighetens hemligheter har jag vunnit, 

förvandlingarnas tall är utan gräns. 

Människans värld har jag funnit för trång, 

min håg står till Den gröna jadehimlen. 

Ingen kan härska för evigt i De gudomliga skyarnas hall, 

kung följer på kung i människans värld. 

Om styrka är ära bör makten bli min, 

en hjälte är den som vinner striden.”167  

大圣道：“我本： 

天地生成灵混山，花果山中一老猿。 

水帘洞里为家业，拜友寻师悟太玄。 

炼就长生多少法，学来变化广无边。 

因在凡间嫌地窄，立心端要住瑶天。 

灵霄宝殿非他久，厉代人王有分传。 

                                                           
166 Wu (1990), s.7. 
167 Wu (Översättning Malmqvist) (1999), s.150. 



53 
 

强者为尊该让我，英雄只此敢争先。”168 

 

The Monkey King: 

I följande avsnitt beskrivs hur Tjurdemonkungen försöker lura Apkungen att vilja bege sig in i 

himlen, han påpekar att himlen är en mycket bättre plats än Blomfruktberget (där Sun 

Wukong och hans apfolk bor). Sun Wukong är inte alls intresserad av detta, inte förrän 

Tjurdemonkungens rävvän nämner att man där kan studera konsten att återuppliva. 

Rävflickan [uppspelt]:  ”Jag har hört att himlens kejserliga hov är en väldigt stor och 

vacker plats.” (“我听说天庭是个很大很美的地方。”) 

Sun Wukong [intresserad]: ”Berätta, berätta.” (“你说，你说。”) 

Rävflickan fortsätter [fantiserande]: ”Himlen består av 33 lager, det finns en del odödliga 

som har förmågan att återuppliva de döda.” (“有三十三重天, 有些神仙有起死回生的

本领啊。”) 

Nu gör Apkungen ett stort skutt fram till sitt folk och betraktar dem noga, han märker att 

det är flera som är gamla och sjuka. I en flashback visas en fjäril som Sun Wukongs 

mästare återupplivar, samtidigt hörs Sun Wukongs tankar. 

Sun Wukong (tänker) [viskande]: ”Återuppliva de döda, jag ska ta mig till det himmelska 

palatset och studera att återuppliva de döda.” (“起死回生，我要到天宫，学起死回

生。”)169  

Apkungen är nu framme i det kejserliga palatset och ber Jadekejsaren om hjälp. 

Jadekejsaren [vänligt]: ”Sun Wukong, söker du mig för något särskilt? ” (“孙悟空，你

找我有事？) 

Sun Wukong [exhalterad]: ”Jag vill lära mig att återuppliva de döda.” (“我要学起死回

生。”) 

Jadekejsaren [ler]: ”varför vill du lära dig det?” (“为什么要学？”) 

                                                           
168 Wu (1990), s.81. 
169 Zheng (2014), min.52. 
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Sun Wukong [seriös]: ”Om jag lär mig att återuppliva de döda behöver jag inte se aporna 

och apbarnen dö en efter en, Jadekejsare lär mig.” (“学起死回生我就不用看我的猴子

猴孙一个个死去，玉帝教我。”) 

Jadekejsaren [ler]: ”Vägen till att bli en odödlig är inte lika enkel som du tänker dig, 

processen och att få erfarenheten tar inte en kort tid, om du kan bli odödlig eller inte 

hänger på dig själv. När du en dag verkligen upplever vad som är liv och död, kommer du 

att förstå.” (“成仙之路非你想象的那么简单，其过程和历练不是一段短时间，能否

成仙还是要看你自己。当有一天你真正体会到什么是生死，你就明白了。”)170  

7.4.1 Analys 

I boken har Apkungen mer än ett mål, i början strävar han efter odödlighet och att skydda sitt 

apfolk, men när han väl lärt sig all kunskap och alla konster som hans mästare kan lära honom 

ändras hans mål. Han vill ha en hög rang bland gudarna i himlen och ju mer himlen nekar 

honom det, desto högre position menar han att han förtjänar. Ju mer trubbel han hamnar i 

desto mer måste han även kämpa för sin frihet. I det andra exemplet från boken kan vi se när 

hur han utmanar Buddha, där berättar Sun Wukong om sin strävan innan han förseglas in 

under De fem fasernas berg, att han förtjänar att överta kejsarens tron. I filmen har Sun 

Wukong ett genomgående mål som är att lära sig att återuppliva de döda, främst för att rädda 

apfolket och hans kärleksintresse. Målet är nära kopplat till hans empatiska karaktärsdrag, då 

han är väldigt mån om de närståendes välmående. Filmen är till skillnad från boken uppbyggd 

som en Vem-vinner historia171 och slutkonflikten tvingar fram en utveckling där Sun Wukong 

äntligen förstår sig på innebörden av liv och död. Efter att ha hamnat i olika trångmål blir han 

starkare än någonsin. I bokens sju första kapitel finns ingen tydlig utveckling av karaktären då 

han inte ännu blivit introducerad till sitt öde som trogen buddhistisk pilgrim. Han fortsätter att 

sträva mot toppen tills Buddha överlistar honom.  

 

8. Diskussion och slutsatser 
 

Syftet med denna adaptionsstudie var att undersöka hur den centrala aktören Sun Wukong i 

Renmin Xi you ji (西游记) volym 1 (Shang 上)172 beskrivs och karaktäriseras i bokform i 

                                                           
170 Zheng (2014), min.57-58. 
171 Sundstedt (1999), s.88 och 178. 
172 Wu (1990). 
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jämförelse med filmatiseringen The Monkey King (Xi you ji zhi danao tiangong 西游记之大

闹天宫).173 De frågor jag valt att besvara är följande: 

- Hur beskrivs och karaktäriseras Sun Wukong i bokens sju första kapitel i jämförelse 

med filmen utifrån följande narrativa kategorier; karaktärsdrag, relationer, konflikter 

och mål? 

- Vilka skillnader finns mellan skildringarna av Sun Wukong i boken samt filmen med 

avseende på dessa narrativa kategorier? 

8.1 Skildringen av Sun Wukong 

I denna studie har jag undersökt hur Sun Wukong framställs i de ovan nämnda verken. I det 

klassiska verket framställs Sun Wukong på många sätt. Sun Hongmei argumenterar att Sun 

Wukong i Xi you ji har flera olika paralleller som resultat av många tidigare adaptioner.174 

Detta märks tydligt vid närläsning av den klassiska romanen, men Sun Wukong har 

fortfarande utmärkande karaktärsdrag i detta verk. Dessa karaktärsdrag har enligt 

resultatdelen konstaterats som rebellisk, självsäker och att han är en skojare. Samma 

karaktärsdrag lyfts fram upprepade gånger under de sju första kapitlen av boken. Sun 

Wukongs goda relationer i boken är inte många, de intressantaste är relationen till hans apfolk 

och relationen till hans mästare. Båda dessa relationer förefaller vara baserade på något typ av 

hierarkiskt system, där Sun Wukong är ledaren för apfolket som respekterar honom som deras 

konung och där Sun Wukong i sin tur är undersåte till mästaren som han respekterar djupt för 

kunskaperna om odödlighet. Sun Wukong är ofta i konflikt med andra karaktärer i boken då 

han ställer höga krav på auktoriteter i boken och han gör allt för att behålla sin frihet. Sun 

Wukong har flera mål och när han klarat ett fortsätter han till nästa, det börjar med att han vill 

undslippa döden, efter detta sätter han målet att klättra i rangskalan, ju högre upp han tar sig 

desto högre upp vill han.  

I filmen har Sun Wukong en helt annan uppsättning av karaktärsdrag. Efter att ha noggrant 

studerat denna adaption framkom följande karaktärsdrag som extra utmärkande: empatisk, 

naiv, busig och modig. Som visats i exemplen i resultatdelen återkommer uttryck för dessa 

karaktärsdrag vid åtskilliga tillfällen i filmen. Sun Wukong har många goda relationer i 

filmatiseringen. Hans attityd till de relationer han har är lättsam och kärleksfull, Apkungen 

respekterar dem han gillar men har inget tålamod med dem som vill skada hans vänner. Det 

                                                           
173 Zheng (2014). 
174 Sun (2018), s.21-22 och 30. 
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för oss över till konflikttemat, där han sällan medvetet tar initiativet till att starta en konflikt, 

förutom vid tillfället då hans apfolk dödats. Då agerar han impulsivt och aggressivt och låter 

sig manipuleras. Hans tydliga mål genom hela filmen är att skydda sina vänner och 

återuppliva de som dör. Detta mål ger betraktaren en känsla av att Sun Wukong är en 

empatisk och omtänksam apkung med goda intentioner.  

8.2 Skillnader i skildringen av Sun Wukong 

Efter att ha studerat framställningen av Sun Wukong i boken samt filmen syns tydliga 

skillnader i verken. Redan i första kategorin framgår tydliga skillnader mellan de utmärkande 

karaktärsdragen. Karaktärsdragen kan göra att vi uppfattar karaktärerna helt olika, trots att de 

egentligen föreställer en och samma karaktär. Det märks fortfarande hur producenten av 

filmen inte helt vill avvika från den klassiska framställningen av Sun Wukong och därför har 

velat behålla många karaktärsdrag. Dock har dessa karaktärsdrag anpassats mycket i 

adoptionsprocessen, med avsikt att nå ut till en större publik, men detta har påverkat bilden av 

Sun Wukong så pass mycket att hans karaktärsdrag nästan helt har bytts ut. Dessutom har 

flera nya relationer tillkommit, även detta påverkar bilden av Sun Wukong. Han framställs 

som en vänlig själ som värderar goda relationer mer än en självisk agenda. I boken är han 

mycket mer strikt lagd och respekterar andra i sin närhet, men vägrar vika sig för de som 

önskar trycka till honom. Konflikterna framställs mycket olika, Sun Wukong i boken ska 

bestämt visa att han inte går att bråka med och därför kan han bli aggressiv så fort han 

provoceras. I filmen däremot blir han inte impulsivt aggressiv när han provoceras, utan 

avvaktar så länge det inte hotar hans vänners säkerhet. Skillnader i mål blir tydliga i de 

angivna exemplen under rubriken ”Mål” i denna uppsats. I boken finns inte strävan efter att 

lära sig att återuppliva andra. Däremot strävan att bli odödlig, då Sun Wukong även i boken 

vill rädda apfolket, men fokus ligger främst på att uppnå odödlighet och att klättra upp i 

hierarkin. I kontrast till boken är Apkungen i filmen inte intresserad av en titel eller en hög 

uppsatt position utan vill först och främst lära sig konsten att återuppliva. En utveckling av 

Sun Wukong måste ske för att han ska uppnå detta mål och när han utmanar ödet i slutstriden 

kan han uppnå sitt mål. Ingen utveckling likt denna sker i de sju första kapitlen av Xi you ji. 

8.3 Avslutande diskussion 

Att en adaption och dess ursprungliga verk skiljer sig åt är enligt Stam en självklarhet. Alla 

val påverkar slutresultatet av en adaption.175 Däremot är inte skillnaden i detta fall så pass stor 

                                                           
175 Stam (2005), s.16-17. 
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att man inte kan se någon likhet, utan det finns mycket som intertextuellt binder dessa två 

verk samman. Precis som Hutcheon argumenterar bör inte adaptioner ses som kopior av 

originalet, istället bör vi se dem som självständiga verk.176 Om vi ser på The Monkey King på 

det här viset, är det lättare att uppskatta skaparens tolkning av berättelsen och karaktärerna. 

Originalet författades för flera hundra år sedan, att adaptionen med tiden anpassats till 

modernare ideologi och ideal är inget att bli särskilt förvånad över. Om inte denna anpassning 

hade skett hade filmen kanske fått en ännu större motreaktion, särskilt när den klassas som en 

familjevänlig film. I Suns studie framkom att många kommentarer på nätet tydde på att 

majoriteten av den kinesiska publiken inte tyckte om skildringen av Apkungen i filmen The 

Monkey King, de beskrev honom som lättmanipulerad och barnslig.177 Producenten Zheng 

berättar dock att denna film handlar om att växa upp,178 och betraktaren kan kanske därför 

känna igen sig i många av Sun Wukongs misstag, som till exempel att under uppväxten 

okritiskt lita på någon de inte skulle ha litat på. Framställningen av Sun Wukong i filmen må 

vara barnsligare, men med målgruppen i åtanke kan detta betyda att denna skildring av 

Apkungen är mer passande än den i originalet och med all sannolikhet ett medvetet val av 

adaptören. Sun Wukong i originalet är en rebell och hjälte för sitt folk men han kan tidvis 

uppfattas som våldsam och aggressiv, detta trots hans befintliga humoristiska sida. I kontrast 

till boken så har Apkungen i filmen blivit mindre aggressiv och kan därför uppfattas som en 

bättre förebild för barn och ungdomar.  

I böcker och film är det viktigt att kunna identifiera sig med karaktärerna, vi läser av 

karaktärer i texter som vi gör med personer i verkliga livet.179 Därför är det självklart viktigt 

att adaptionen skildrar karaktärer som passar in i ramarna för dess målgrupp och skildrar 

situationer vi kan relatera till. Om vi ser på adaptionen The Monkey King som en film riktad 

till familj och en global publik, är det inte konstigt att det skett så många anpassningar och att 

bilden av Sun Wukong också har fått en ny form. Att en ny skildring av den kulturellt 

betydelsefulla Sun Wukong provocerar fram starka reaktioner är därför inget nytt. Alla har sin 

individuella bild av vem Sun Wukong är, helt baserad på den exponering de fått. Precis som 

Sun nämner i introduktionen till sin bok, var Sun Wukong från originalutgåvan Xi you ji inte 

den första Apkungen som Sun lärde känna. Även vår egen kulturella bakgrund spelar in i hur 

vi ser på denna karaktär. Xi you ji är fylld med fantastiska kulturella fenomen och intressant 

                                                           
176 Hutcheon (2013), s.2, 3, 7. 
177 Sun (2018), s.115-116. 
178 Xue (2014), s.83-84. 
179 Møller (2015), s.49-51. 
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ideologi, dessa kan möjligtvis uppfattas som kontroversiella av en publik som är helt obekant 

med den kinesiska kulturen och berättelsen. Därför går det delvis att argumentera för att 

denna nya bild av Sun Wukong inte har överfört energin av den apkung som en större del av 

den kinesiska befolkningen känner igen och älskar, men det går också att argumentera för att 

denna utveckling även kan ha ett bestående positivt inflytande på Apkungens image.  

I denna studie har flera skillnader i framställningen av Sun Wukong i två olika verk lyfts 

fram, dessa skillnader pekar på att en stor utveckling har skett sedan originalet Xi you ji skrevs 

år 1592. Jag har bara vidrört vad denna utveckling av Apkungens image kan ha berott på och 

vad inspirationen för denna utveckling möjligtvis kommer ifrån. Sun Wukong är en 

transformativ karaktär som byter form kroppsligt, men han transformeras även genom tiderna 

och varje gång vi möter honom ger han oss en ny upplevelse av äventyren i berättelsen Färden 

till Västern. Jag och säkerligen många andra ser med spänning fram emot att få följa den 

fantastiske Sun Wukong i nya adaptioner i framtiden. 

 

9. Framtida forskning 
 

För att vidare undersöka detta ämne skulle det vara intressant att titta närmare på någon av de 

andra adaptioner som har gjorts av Färden till Västern utifrån ett adaptionsteoretiskt 

perspektiv. Apkungen har med tiden blivit den mest framstående karaktären i adaptioner av Xi 

you ji, därför kunde det också vara intressant att se studier om de andra protagonisterna i detta 

klassiska verk. Det finns också många spännande teman i Färden till Västern, bland annat de 

mytologiska varelserna och de religiösa anspelningar som kan leda till vidare forskning. En 

komparativ studie där olika översättningar av Xi you ji jämförs skulle också kunna ge 

spännande resultat, översättningar är självklart inte identiska och översättningar mellan olika 

språk varierar troligtvis mest. Xi you ji innehåller många poem, om man intresserar sig för 

kinesisk poesi är det en del av verket som kan vara värt att undersöka. Det går även att göra 

egna teman som t.ex. våld eller kvinnosyn och det kan ge kunskap om den tid och de 

kulturella sammanhang som verket är publicerat i. Denna undersökning kan självklart även 

upprepas, där hela verket inkluderas i studien, möjligtvis kan det resultera i ett annat resultat, 

detta kan då ställas mot slutsatsen i denna uppsats.  
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