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1 Inledning 
Jag fann en text i Columbia Anthology of Traditional Chinese Literature där de skriver om 

fynd av orakelben och vad som skrivits på dem, ett av dessa orakelben som lyckats tydas och 

översättas är från tidigt 1200-tal. På detta fanns det även en antydan på kvinnans värde.  

”Oracle Bone (early 12th century B.C.E). 

”(Preface:) Crack-making on chia-shen [jiashen](day twenty-one), Ch’üeh [Jue] divined: 

(Charge:) “Lady Hao will give birth and it will be good.” (Prognostication:) 

The king read the cracks and said: ‘If it be on a ting that she give birth, it will be good. If it be 

on a keng day that she give birth, there will be prolonged luck.’ (Verification:) After thirty-

one days, on chia-yin (day fifty-one), she gave birth. It was not good. It was a girl.”
1
 

Texten från orakelbenet antyder att det skulle vara mycket bättre om kvinnan fött en son, 

istället för en dotter. 

Östra Han 106 CE skrev Ban Zhao 班昭 om hur kvinnor skulle föra sig i Lektioner för 

kvinnor Nujie 女誡. Lektionerna kan delas upp i sju delar totalt, de är följande Ödmjukhet, 

make och hustru, respekt och försiktighet, kvinnliga meriter, svåger och svägerska samt 

underförstådd lydnad. Lin Lee Lee skriver i Inventing Familial Agency from powerlessness 

Ban Zhao’s lessons for Women
2
 om de sju lektionerna. Ban Zhao bekräftar omedelbart 

skillnaderna mellan könen, där hon försäkrar om att mannen och kvinnan har olika värde och 

att mannen är det överordnade könet. Lin Lee Lee går även kort igenom vad som förväntas av 

en kvinna enligt Ban Zhaos Lektioner för kvinnor.
3
 Exempelvis skriver Swann att om 

svärmoder säger att svärdotter inte ska göra något, och svärmoder har rätt så måste svärdotter 

blint följa. Trots att svärmoder kan ha fel så gör det ingen skillnad, utan svärdottern måste 

ändå lyda. Vidare förklaras även erhålla kärleken från en man är höjden av en kvinnas liv.
4
 

Redan tidigt från Han dynastin kan man tydligt se tecken på den konfucianska kvinnobilden 

utifrån Ban Zhaos Lektioner för kvinnor.  

I boken Confucianism nämner Thomas och Dorothy Hoobler vikten av familj och kvinnors 

position enligt den konfucianska doktrinen.
5
 De nämner de fem olika positionerna som finns i 

en familj och i samhället. Relationen mellan far och son, där far står över sonen. Relationen 

                                                           
1
 Victor H Mair ed., The Columbia Anthology of Traditional Chinese Literature, New York, Columbia 

University Press, 1994, s. 3.  
2
 Lin-Lee Lee, Inventing Familial Agency from Powerlessness: Ban Zhao's Lessons for Women, i: Western 

Journal of Communication, volym 73, nummer 1, 2009, s. 47-66. 
3
 Lin Lee Lee 2009, s. 54. 

4
  Nancy Lee Swann. Pan Chao: Foremost Woman Scholar of China. Ann Arbor: Center for Chinese Studies, 

University of Michigan, 2001, s. 87. 

5
 Hoobler, Thomas, Hoobler, Dorothy, Confucianism, ed. Joanne O’Brien, Martin Palmer, Oxford: Facts On File, 

1999. 
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mellan äldre bror och yngre bror, där den yngre brodern lyder den äldre. Relationen mellan 

make och hustru, där hustrun lyder maken. Relationen mellan vän till vän, där man är jämlikar 

och slutligen relationen mellan härskare och undersåte, där härskaren styr över undersåten.
6
 

Notera att ingen av dessa nämner kvinnor i den högre rollen, kvinnan står alltid under mannen, 

förutom i det fall som nämnts tidigare mellan svärmor och svärdotter.  

 

Jag har undersökt kvinnobild och kvinnomoral som reflekteras i kinesiska filmer, och vill titta 

på om man fortfarande har samma syn i dagens Kina. Liknande kvinnobilder från citatet ovan, 

Ban Zhaos Lektioner för kvinnor samt den konfucianska ideologin framgår även i fyra 

kinesiska filmer. Filmerna är Crouching Tiger, Hidden Dragon, Red Cliff, Aftershock och Zui 

ai 最爱. Trots att filmerna är av olika genrer har de något gemensamt, d.v.s. kvinnan 

förväntas offra sig för mannens skull och en konfuciansk ideologisk underton. Att kvinnor 

förväntas att göra uppoffringar verkar stämma med kvinnobilden som visas i ett tusen år 

gammalt orakelben, att kvinnan ska följa de konfucianska seder från samma tid som 

orakelbenets skrivande dokumenterades, vid senare tillfällen i kinesisk historia så har det dykt 

upp liknande fenomen i dikter och skrivande av olika författare t.ex. Ji Chi, Gong Xu och Ban 

Zhao. Det jag intresserar mig för är om samma kvinnobild finns kvar i samhället från förr i 

tiden, jag har valt att studera kinesiska kvinnors värde som reflekteras i kinesiska filmer som 

gett tecken på liknande konfucianska seder och ritualer som kan påvisa att samma moral finns 

kvar ännu i dagens kinesiska samhälle.  

2 Syfte och Frågeställning 
 

Nedan kommer jag att först presentera syftet med uppsatsen, därefter en kort introduktion om 

filmerna, och slutligen redovisas frågeställningarna. 

Syftet med uppsatsen är att studera kvinnobilden som reflekteras i fyra kinesiska filmer 

genom att analysera de uppoffringar och val som görs av de kvinnliga huvudkaraktärerna. 

Filmerna som kommer att studeras är Zui ai, Crouching Tiger, Hidden Dragon, Aftershock 

och Red Cliff. Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000), är en kampsports och dramafilm. Det 

handlar om två krigare som söker efter ett stulet grönt jadesvärd, de möter senare den 

kvinnliga huvudkaraktären Yu Jiaolong som visar sig vara tjuven. Filmen är baserad på Wang 

Dulus roman och filmen är regisserad av Ang Lee. Red Cliff (2008), är en krigs- och 

actionfilm, vilken handlar om ett krig som utspelar sig under de tre kungadömenas period. 

Filmen är regisserad av John Woo, och inspirerad av romanen Romance of the three kingdoms. 

Aftershock (2010), är en drama film regisserad av Xiaogang Feng, roman av Ling Zhang. 

handlar om jordbävningen i Tangshan 1976 och fokuserar på händelserna inom en familj där 

modern var tvungen att göra ett val som förändrar familjen för evigt. Zui ai, den största 

kärleken (2011) är en romantisk och drama film som handlar om två personer som blir 

förälskade i varandra och blir båda infekterade med HIV under en blodgivarskandal. Filmen 

följer därefter deras öde.  

                                                           
6
 Hoobler 2009, s.14. 
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I det följande presenteras frågeställningarna som formuleras utifrån syftet: 

1. På vilket sätt uppfyller den kvinnliga huvudkaraktären eller huvudkaraktärerna i 

filmerna genom sina val och handlingar den konfucianska idealbilden av en kvinna? 

2. Är de kvinnliga huvudkaraktärernas val och handlingar frivilliga, enligt Jean Jacques 

Rousseaus teori om civil frihet? 

 

3 Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel kommer jag att presentera tidigare forskning och teorier som är releventa till 

min undersökning. Jag inleder med litteratur om konfucianism. Därefter presenterar jag 

Shrines, Governing-Class Identity, and the Cult of Widow Fidelity in Mid-Ming Jiangnan 

Katherine Carlitz (1997) och Matthew Simpsons (2006) tolkning av Theory of Freedom och 

slutligen Adapted for the Screen: The Cultural Politics of Modern Chinese Fiction and Film. 

Deppman, (2010). 

I boken Confucianism går Thomas och Dorothy Hoobler (2009) igenom de fundamentala 

grunderna av vad konfucianism är och hur det utövas. Boken ger en överblick hur 

konfucianismen uppstått, hur den har påverkat det kinesiska samhället och den kinesiska 

kulturen. Ytterligare har jag valt en till bok om Konfucianism, Confucianism and Spiritual 

Traditions in Modern China and Beyond av Yang och Tamney. I denna bok utvärderar hur 

religion har omdanat det kinesiska samhället. Boken innehåller undersökningar av flera olika 

religioner i Kina men även konfucianismen. Dess spridning i det moderna kinesiska samhället, 

hur man enligt de konfucianska sederna uppnår sann givmildhet, andlig fullbordan, samt 

diskussion om huruvida man kan se konfucianism som en religion eller ej, genom att jämföra 

kristendomen och konfucianism. De kapitel jag finner speciellt intressanta i boken 

Confucianism and Spiritual Traditions in Modern China and Beyond, är de kapitel där man 

beskriver hur man uppnår andlig fullbordan enligt konfucianska tron. Därtill kommer Self-

Cultivation, jag har valt att översätta de till självbildning, som handlar om hur en person ska 

föra sig. Dessa två böcker kommer jag att hänvisa till gällande fråga ett: På vilket sätt uppnår 

de kvinnliga huvudkaraktärerna i filmerna genom sina val och handlingar den konfucianska 

ideal bilden av en kvinna.  

”As the first step of human cultivation in spiritual life, Confucianism put forward the idea of 

‘Self-Cultivation’. This self-cultivation should not be just an inner spiritual accomplishment 

for oneself, but should also include public responsibility for others. ”
7
 

Konfucianismen försöker kombinera den mänskliga andliga naturen och ett harmoniskt 

samhälle. Det är här som självbildning ses som det första steget till ett harmoniskt samhälle. 

Slutligen så går de igenom hur man skall bibehålla en moralisk karaktär och hur man 

kultiverar sitt mänskliga hjärta.
8
 Yang & Tamney betonar de två viktiga grunderna för 

konfucianismen, dvs. kunskapen om generositet och kunskap om riterna. Kunskapen om 

konfuciansk givmildhet är lik kunskapen av det inre kvintesset, dvs. den inre kärnan och 

                                                           
7
 Fenggang Yang & Joseph Tamney, Confucianism and Spiritual Traditions in Modern China and Beyond,  

Koninklijke Brill NV, Leiden, Hotei Publishing, 2012, s. 284. 
8
 Fenggang Yang, Joseph Tamney 2012, s. 286-289. 
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kunskapen om riterna, som ger grundregler för hur man ska uppföra sig. Det huvudsakliga 

konceptet av generositet i den konfucianska moralen kan delas in i två element: 

Den första är ”To love all men”.
9
 Att älska alla människor, menas med att i konfucianismen 

lägger man vikt vid läran av trofasthet och att man ska vara tålmodig mot dina människor. 

Den andra punkten betonar att man måste vara givmild för att samhället ska kunna nå 

fullständig harmoni. ”To restrain oneself and restore the rites, and so if a man can restrain 

himself and restore the rites, then all under heaven will ascribe benevolence to him.”
10

  

3.1 Kvinnans ställning 

Vidare kommer Katherine Carlitz analys av en händelse som också har inspirerat mina 

frågeställningar i denna uppsats. Jag kommer huvudsakligen att hänvisa den till den andra 

frågeställnigen för att hjälpa mig avgöra om de kvinnliga huvudkaraktärerna i filmerna 

uppfyller den ideal bilden av en kvinna så som änkan Qian gör i undersökningen som skrevs 

av Katherine Carlitz. En änka som tog sitt liv i samband med att hennes man gick bort. Carlitz 

tittar än på det konfucianska idealet där man hyllade den blinda lojaliteten som kvinnor och 

änkor skulle ha till sina män. Efter att denna änka, Qian från Changshu provinsen hade tagit 

sitt liv när hennes make gick bort, hyllades det med helgedomar o.dyl.   

Då Katherine Carlitz främst skriver om den heroiska dygdigheten som förväntades av kvinnor 

i äldre tid så går hon även igenom de olika versionerna som finns dokumenterade av 

händelsen samt vilka följder de fick. Jag kommer främst att behandla dikten av Gong Xu (Ye 

Gu Ji, 1463) och skrivelsen av Ji Chi (Changshu xianzhi, 1539). Båda skriver av olika orsak 

och i olika stil, men man hyllar fortfarande änkan de samma som ”heroine of Confucian 

fidelity”
11

) för hennes handlingar. Anledningen till att jag främst har valt att fokusera på 

dikten av Gong Xu och skrivelsen av Ji Chi är för att de båda utnämner henne som hjältinna 

även om deras skrivande hade olika fokus som nämts tidigare.  

Ji Chi skrev för att få officiellt igenkännande, detta kan betyda att Ji Chi kan ha dramatiserat 

händelsen något och har målat upp änkan som model som skulle inspirera liknande heroiskt 

konfucianskt beteende och moral.
12

 Sammanfattningsvis handlar Ji Chis text om en kvinna, 

med efternamnet Qian som har en make som blivit sjuk, de var mycket fattiga och hennes 

make blir till slut så sjuk att han ligger på dödsbädden. Qians föräldrar inser detta och har 

redan planer för att gifta om henne så fort som hennes nuvarande make gått bort. När Qians 

make går bort förbereder hon alla ritualer enligt sederna och slutligen hänger hon sig själv 

brevid sin bortgångne make. Ji Chi beklagar sig även att hennes hjältemod snart kommer 

glömmas bort. Katherine Carlitz skriver även om Ji Chis bakgrund som ger delvis klarhet till 

varför han har valt att skriva om änkan Qian. Ji Chi var ursprungligen en undervisnings 

tjänsteman och bidrog även med historik från Jiangnan. Enligt Ji Chi skrivelse så kan det inte 

gått mer än tio till femton år efter att han erhållit position som änkan Qians historia inträffade. 

Katherine Carlitz antar att Ji Chi porträtterade änkan Qian som en förebild som skulle kunna 

inspirera hans studenter, därtill att få hans studenters fruar att efterlikna änkan Qians idealt 

konfucianska beteende.
13

 Katherine Carlitz fortsätter och förklarar att det fanns två sätt, enligt 

                                                           
9
 Yang & Tamney, 2012 s. 288 

10
 Yang & Tamney, 2012 s. 288 

11
  Katherine Carlitz, Shrines, Governing-Class Identity, and the Cult of Widow Fidelity in Mid-Ming Jiangnan, 

The Journal of Asian Studies, volym 56, nummer 3, 1997, s.614. 
12

 Carlitz 1997, s. 616. 
13

 Carlitz 1997, s. 615. 
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Ji Chi som kvinnor kunde fulfölja föredömliga seder när det gäller att ta sitt eget liv. De ena 

var genom död för att undvika våldtäkt av invaderande soldater. Den andra som var genom 

död i vägran till att gifta om sig. 

Som nämnts tidigare har Ji Chi inte skrivit om denna änkas dygder endast för sina studenter 

och deras fruars skull utan även för att få officiellt igenkännande. Ji Chi ska ha nått den 

uppmärksamheten han sökte med hjälp av skrivelsen om änkan Qian.[…] ”he apparently 

gained the reputation he sought: Jiangnan gazetteers remember him as a man of literary 

cultivation (Changshu xianzhi 1499:4.67a; Kunshan xianzhi 1538:5.14a),[…]
14

  

Gong Xu skriver även om änkans öde i diktform. Man kan däremot fastställa att berättelserna 

överensstämmer med varandra. Vidare påpekar Katherine Carlitz att Gong Xu redan hunnit 

skriva två dikter om kvinnligt hjältemod innan han fick reda på historien om Qian, så det är 

inte helt oväntat att Gong Xu fattade intresse för denna historia. 

De två tidigare dikterna, som var självmord på grund av romantiska orsaker. Den första var 

dikten om fru Gu som vägrade gifta om sig och tillslut fick tillåtelse av sin bror att ta sitt eget 

liv genom att hänga sig själv. Kunshan Xianzhi (1538:12.9a, 16.17a-b) Samt dikten om änkan 

Wu som svor att ta sitt liv när hennes make gått bort. Carlitz (1997:618) I dikten om änkan 

Qian så tar Gong Xu upp änkans smärta och sorg, hur hon tar sitt liv och hedrar sin make. 

Även i denna dikt så beklagar sig så som Ji Chi har om att hjältinnans gärningar snart kommer 

att glömmas bort då det inte finns någon som kan dokumentera hennes hjältemod. Det Gong 

Xu menar med att änkan snart kommer glömmas bort är en slags protest mot den makt som de 

rika och mäktiga hade över det fattiga folket.
15

  

Carlitz kommer fram till att de helgedomar som rests upp efter kvinnor kan ses som en trend 

som hedrar kvinnors hjältemod. Martyriet som utfördes av änkan Qian, som kom också att 

fungera som en symbol för förlust.
16

 Historien om änkan Qian hjälpte Ji Chi i sin 

undervisning, för att informera och inspirera hans studenter. För Gong Xu var änkan Qian ett 

sätt att porträttera makten som de rika hade över de fattiga. Att Gong Xu var en beskyddare av 

de mindre lyckligt lottade människorna blev också hans kännetecken.
17

 

3.2 Rousseaus teori om frihet 

För att kunna svara på den andra frågan som handlar om frihet, kommer jag hänvisa till Jean 

Jacques Rousseaus teori om frihet. Teorin kan delas upp i fem delar, nämligen civil frihet, 

demokratisk frihet, moralisk frihet, naturtillståndet och det politiska samhället. Jag kommer 

först och främst att hänvisa till teorin om civil frihet. Då civil frihet och moralisk frihet är 

mycket lika varandra kommer jag kortfattat redogöra för de båda teorierna. Nedan har jag valt 

att redogöra kort för både moralisk och civil frihet. I civil frihet har jag valt att inkludera en 

kort beskrivning av den naturliga friheten för att underlätta förklaringen till civil frihet. Jag 

börjar med att förklara naturtillståndet som också kan kallas den naturliga friheten, därefter 

civil frihet, sedan moralisk frihet. Slutligen kommer jag motivera till varför jag valt att 

använda civil frihet till min undersökning.  

                                                           
14

 Carlitz 1997, s. 616. 
15

 Carlitz 1997, s. 618. 
16

 Carlitz 1997, s. 613.  
17

 Carlitz 1997, s. 618–619 



10 
 

3.2.1 Naturlig frihet 

För att förstå naturtillståndet, måste vi undersöka vad det sociala kontraktet innebär. Nedan 

redogör jag för det sociala kontraktet och avslutar med naturtillståndet. 

Det sociala kontraktet är den grundläggande byggstenen för ett fungerande samhälle, ett 

politiskt samhälle. Rousseau ansåg att tanken bakom ett politiskt samhälle är att varje individ 

skulle uppnå en bättre levnadsstandard, om de ansluter sig till ett samhälle. Detta samhälle 

skulle förse individen med en bättre levnadsstandard än vad de hade kunnat uppnå på egen 

hand.
18

 Det är i detta samhälle som det sociala kontraktet uppstår. Ett exempel på det sociala 

kontraktet kan vara att individerna i samhället utför olika plikter. Dessa plikter som 

individerna åtar sig formar en pakt. ”I’ll do so-and-so for you, if you do such-and-such for 

me”.
19

 Detta antagna kontrakt är det som skapar det politiska samhället, ett social kontrakt. 

Rousseau förklarar dock de eventuella problemen som kan uppstå med detta kontrakt. När 

Rousseau tänkte på sitt politiska samhälle så tilltalade han vad individen förväntade sig tjäna 

på att ansluta sig till det sociala kontraktet. Detta är naturtillståndet, människans instinkt till 

hens självbevarelsedrift. Det finns fyra punkter som formar naturtillståndet. Den första är 

människans självbevarelsedrift. Utan den driften så skulle människan förmodligen inte finna 

något intresse för det sociala kontraktet. Den andra, är att människan är en tillräckligt 

intelligent och rationell varelse till en sådan grad att människan förstår att hen kan öka sin 

självbevarelse genom att hjälpa varandra, genom t.ex. utbyte av tjänster. Den tredje punkten 

är att individen söker skydd ifrån andra individer eller konflikt som kan pågå utanför det 

politiska samhället. ”The significant point is that the state of nature is inhospitable enough 

that people must join together in order to preserve themselves.”
20

  Rousseau påstår att världen 

utanför det politiska samhället är osäker. Osäker till den grad att människorna behöver ansluta 

sig till varandra för sin egen självbevaring. Detta påstående är mycket omdiskuterat och finns 

att läsa om i Simpsons sammanfattning av Rousseaus teori om frihet, från och med sida 9 i 

kapitlet som beskriver naturtillståndet. Jag har valt att inte inkludera den eftersom att den inte 

är relevant för min undersökning samt att det fortfarande går att förstå naturtillståndet, det 

sociala kontraktet och det politiska samhället utan att förklara närmare. Den fjärde och sista 

punkten som Rousseau beskriver är individens självständighet. Människan är inte bunden till 

att lova något om de inte vill det. Människan är inte bunden till någon om hen inte lovat något. 

Så de som står utanför det sociala kontraktet är inte skyldiga sig själva något, eller någon 

annan. I princip är varje individ som befinner sig i naturtillståndet, har rätt till allt som hen 

kan erhålla genom sin egen styrka. 
21

 

Rousseau forstätter och förklarar att den enda källan där människan kan känna att hen har 

plikter är inom ett förbund. Det är den enda organisation inom samhället som kan kräva 

moraliks plikt från människan.
22

 

Det finns dock en fråga som dyker upp för många när de tänker på det politiska samhället. 

Vad för motivation finns det till att ansluta sig till det politiska samhället och det sociala 

kontraktet?  Inom naturtillståndet är människan fri till att göra i princip vad hen känner för, 

utan konsekvenser. Man kan undra om det är värt att offra denna frihet för samhällets bästa. 

Rousseau förklarar att det är värt att offra den fullkomliga friheten. Många av de handlingarna 

                                                           
18

 Simpson, 2006, s. 7. 
19

 Simpson, 2006, s. 7. 
20

 Simpson, 2006, s. 8. 
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som människan vill utföra är begränsade. Exempelvis kn vi säga att du befinner dig i 

naturtillståndet och du vill döda en man. Denne man är starkare än dig, om du försöker utföra 

din handling kommer du förmodligen dö, varför? Det beror på att även om det inte finns 

någon form av plikt som hejdar dig, kan dina handlingar fortfarande förhindras av en annan 

människa. Om man ser det från denna synvinkel, borde de starka kunna utnyttja de svaga, de 

rika de fattiga osv. Efter att den sociala pakten skapats, blir naturtillståndet inaktuellt. Detta 

beror givetvis på att inom pakten så tillkommer det att individen utför tjänster för att få andra 

tjänster i gengäld. Detta binder de båda inblandade i den gemensamma pakten, individerna 

som accepterar denna gemensamma pakt, genom att utlova att de gör allt i sin makt för 

samhället. Vad samhällets bästa är bestämmer regenten. Detta är en aspekt som inte förändrat 

från naturtillståndet. Att en regent bestämmer vad som är bäst för samhället genom stiftning 

av lagar. Det som är inkluderat i den civila friheten är precis det som regenten bestämt. 

Simpson förklarar ytterligare att Rousseau argumenterade för att skapa ett politiskt samhälle 

måste individerna offra en del av sin frihet för samhällets bästa.
23

 Simpson (2006:53) Även 

fast individen måsta göra en del uppoffringar så erhåller de säkerhet. Denna säkerhet kan 

direkt kopplas till individens självbevarelsedrift. 
24

 

 

3.2.2 Civil Frihet 

Civil frihet förklarar Simpson Matthew förklarar i sin tolkning av Rousseaus teori om frihet 

att civil frihet är lättast förstådd om man jämför den tillsammans med människans naturliga 

frihet.  

Simpson skriver “[…] civil freedom is best understood in comparison to natural freedom, 

which refers to the absence in the state of nature of obligations that might prevent on from 

achieving ones ends.”
25

 

 

Däremot förlorar du en del av din naturliga frihet när du ansluter dig till det politiska 

samhället. För att kunna ansluta sig till samhället måste individen gå med på de gemensamma 

förpliktelser som hen förväntas uppfylla, detta begränsar självklart individens frihet inom det 

politiska samhället. De förpliktelser som förväntas av individen bestäms av en regent som 

med hjälp av lagstiftningar som t.ex. förbjud till mord inom det politiska samhället. Det 

stämmer att regenten är den som bestämmer vad och vem som är tillåten till att göra något 

inom det politiska samhället, samt måste individerna följa regenten. Den civila friheten kan i 

detta anseende ses som relativt svag men är i själva verket mer stabil än man kan tro. 

Rousseau argumenterade för, som nämnt tidigare i 3.2.1 att individen måste offra sig för 

samhällets bästa. Det individen får i gengäld är säkerhet, samt att det som är din egen 

egendom förblir ditt. Detta är viktigt att individen kan ha sina personliga egendomar, därför är 

det viktigt för regenten att stifta lagar. Denna typ av säkerhet som erbjuds av regenten hjälper 

även individens självbevarelsedrift. Det som är tydligast är att individen skyddas av det 

politiska samhället från individer som står utanför den sociala pakten. Samt skyddar regentens 

lagstiftningar individerna inom det politiska samhället från varandra. Självklart skulle 

regenten kunna kräva orimliga handlingar för att individen skulle få tillåtelse till att ansluta 

sig till det politiska samhället och den sociala pakten. T.ex. att individen måste mörda någon 

för att få ansluta sig. Detta hade fungerat i naturtillståndet men kan inte direkt kopplas till 

samhällets bästa. Den civila friheten skapar med hjälp av regent och lagstiftning ett andrum 
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för individen. En plats eller ett tillstånd där de är fria att göra vad de vill så länge de är tillåtet 

inom den civila frihetens ramar som regenten fastställt.
26

 

3.2.3 Moralisk Frihet 

Om man kortfattat beskriver Moralisk frihet med Rousseau’s egna ord så kan man citera från 

sida 54 i Jean Jacques Rousseau's 'The Social Contract': "Obedience to the law that one has 

prescribed to oneself"
27

 Om man tittar på de skillnader finns mellan civil frihet och moralisk 

frihet så kan man känna igen vid att civil frihet hänvisar till avsaknaden av utomstående 

hinder eller blockeringar som eventuellt skulle kunna finnas till alternativa handlingar. Medan 

moralisk frihet behandlar förhinder som ska kunna komma inifrån. Citatet ovan från Jean 

Jacques Rousseaus ’The Social Contract’ menar att även om t.ex. lagen tillåter en handling så 

kan man vara moralisk bunden och därför ha svårt att frivilligt utföra en handling som man 

själv tycker är fel. 

Matthew Simpson skriver ”He defined moral freedom as autonomy, or ’obedience to the law 

that one has prescribed to oneself’.”
28

Han argumenterar ytterligare för att det finns likheter 

mellan moral freedom och civil freedom. Men att skillnaden mellan dem är att civil freedom 

hänvisar till förhindren av alternativa handlingar. Däremot så hänvisar moralisk frihet till 

delvisa interna förhinder. Simpson ger ett exempel på moralisk frihet: 

” [...] I mentioned an alcoholic who genuinely believes that his life would be 

better if he stopped drinking, yet finds himself unable to choose sobriety[…]”
29

 

Simpson förklarar vidare om till exempel denna alkoholist lever i ett samhälle som inte har 

några lagar mot att vara beroende av alkohol, samt att samhället inte har något som 

uppmuntrar sin befolkning att avstå från alkoholkonsumtion på något sätt. Här har personen 

som är alkoholiserad alltså fullständig civil frihet. Men på grund av att personen anser att hans 

konsumtion är något dåligt och fel, så har han inte moralisk frihet, dvs. att han inte kan 

fullfölja sina egna moraliska riktlinjer. 

Om jag själv skulle försöka ge ett exempel, så kan man förstå hur moralisk frihet fungerar 

bättre. Låt oss säga att ett land tillåter mord på en annan människa, så länge du kan ge en 

logisk grund till varför du har utfört akten så kommer du inte straffas av lagen. Tänk er då att 

en person nu har stulit pengar och du har nu all rätt, enligt lagen att mörda denna person. Men 

även om det är tillåtet enligt lagen och samhället accepterar detta, kan man som person 

fortfarande vara bunden till sina egna moraliska principer, som till exempel föreslår att döda 

en annan människa är något som är dåligt. Därför, om man utför denna handling bryter man 

den lag som man själv har föreskrivit, på så sätt är man inte moraliskt fri till att utföra 

handlingen eller valet.  
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3.2.4 Motivation till val av frihet 

Anledningen till att jag valt civil frihet till min undersökning är för att jag gestaltar 

konfucianismen som regent i min undersökning. Många av de händelser som regissörerna har 

valt att visa ger ofta en känsla av att det finns dolda budskap. Det finns två sidor till de flesta 

valen som görs av de kvinnliga huvudkaraktärerna. Antigen kan de göra det rätta valet ur en 

konfuciansk ståndpunkt eller så kan de göra ett moraliskt val utifrån sina egna moraliska 

värderingar. Jag anser att det kommer ge alldeles för otydliga resultat om jag väljer att 

undersöka fiktiva karaktärers moraliska frihet, utan att riska att mina personliga moraliska 

värderingar kan influera resultatet. Samt att det kan vara väldigt svårt att veta vad fiktiga 

karaktärer har för moraliska värderingar. Jag har valt att lägga fokus på den civila friheten. 

Detta kommer ge ett mer konsekvent och tydligt resultat då det är lättare att koppla samman 

den med konfucianismen.  

Konfucianismen är först och fräst utvecklad för att det ska finnas ett harmoniskt samhälle. 

Den gyllene regeln inom konfucianismen lyder” […] do not do to others what you would not 

wish them to do to you.”
30

 Mycket av konfucianismen är riktat mot styret. I det ideella 

samhället inom konfucianismen så ska alla sträva efter att skapa ett harmoniskt samhälle. De 

som är intelligenta och dygderika belönas med positioner som sätter deras kunskaper till nytta 

för samhällets bästa. Folket som befinner sig inom samhället ska hedra det sociala kontraktet. 

Även ska de acceptera regenten och dess styre. I gengäld till detta är regenten skyldig att se 

till samhället, regenten arbetar för att det ska finnas tillräckligt med resurser, att samhället ska 

vara friskt samt beskyddar regenten folket inom samhället från utomstående, som inte har 

accepterat den sociala pakten. Folket som ingår i samhället förväntas också ta hand om 

varandra, samt ta hand o de som har svårt att försörja sig. På så sätt höjer individen in 

levnadsstandard och tillfredställer även sin personliga självbevarelsedrift.
31

 

3.3 Adapted for the Screen: The Cultural Politics of Modern 

Chinese Fiction and Film 

Adapted for the Screen: The Cultural Politics of Modern Chinese Fiction and Film, skriver 

Deppman om filmer som från början var skrivna verk, undersöker hur populära regissörer 

tolkar dessa litterära verk och anpassar dem till filmformat. I boken finns det analys av ett 

verk som är relevant för uppsatsen. Det första är Crouching Tiger, Hidden Dragon i bokens 

första kapitel där man tittar på de olika budskapen som man vill ge och hur regissören Ang 

Lee väljer att tolka Wang Dulus version och hur den skiljer sig från originalet. Även tittar 

man väldigt noga på de sista scenerna i Crouching Tiger, Hidden Dragon då den 

kvinnligahuvudkaraktären väljer att ta sitt liv och att det är oklart om hon verkligen tar sitt liv, 

Man tittar på varför hon gör detta val.  

Det finns två versioner av vad som händer Yu Jiaolong i slutet. Den version jag har valt att 

analysera är dock Ang Lees tolkning av original romanen av Wang Dulu eftersom att det är 

film som undersöks i uppsatsen. I båda versionerna så är samma historia betonad, en gammal 

folksaga om hur en man hoppar från ett berg och hans önskan går i uppfyllelse. Däremot går 

önskan i uppfyllelse om man har ett ärligt hjärta. Detta är konstruerat på ett så sätt att 
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publiken eller läsaren själva ska undra om hennes önskan uppfylls eller inte. För har 

karaktären Yu Jiaolong verkligen ett ärligt hjärta? Likheter med båda versionerna är att både 

Ang Lee och Wang Dulu försöker använda de sista scenerna som ett sätt att visa människans 

kamp för den fullkomliga friheten. Däremot finns det skillnader vid hennes hopp från berget. I 

Wang Dulus version så ber Yu Jiaolong om att hennes sjuka far ska bli frisk igen, och om han 

blir frisk ska hon hoppa från berget för att betala för den tjänst gudarna gjort för henne. När 

fadern blir frisk så bestämmer hon sig sedan som lovat för att hoppa från berget. På plats finns 

betjänter som försöker hindra henne utan framgång. Deppman fortsätter och förklarar att 

själva löftet om att ta sitt liv om hennes far blir frist kan tolkas på ett annat sätt. Hennes 

verkliga motiv kan ses som ett försöka att slita sig från det partrialkala samhället.
32

 I Wang 

Lee’s version så vill han betona hur Yu Jiaolong kan ses som en självisk karaktär som inte 

tänker speciellt mycket på konsekvenserna av hennes handlingar som slutligen leder till Li 

Mubais död. Efter Li Mubais död visar Ang Lee att Yu Jiaolong inser hur hennes agerande 

har lett till vad som hänt och det leder till att publiken kan undra om den kvinnliga 

huvudkaraktären känner någon skuld över detta. När Yu Jiaolong ska hoppa från berget finns 

det inga betjänter närvarande, endast hennes älskare Luo Xiaohu. Hon ber honom önska sig 

något, sedan hoppar hon utan att Luo Xiaohu försöker stoppa henne.
33

  

4 Metod  

Scenerna som valdes till analysen motiverades av hur tydligt de visade konfuciansk underton 

samt att scenerna innehöll handlingar eller val av de kvinnliga huvudkaraktärerna. Scener där 

kvinnorna offrade sig för mannens skull prioriterades utöver andra mindre tydliga scener. 

Fördelaktigast valdes endast en scen ut för analys. Undantagsfall är när flera scener visar 

liknande grad av konfucianskt innehåll inkluderas de också in i analysen, ytterligare 

undantagsfall är när karaktärer måste studeras i helhet, främst för att ge en bättre helhetsbild. 

Om det finns flera kvinnliga huvudkaraktärer som deltar i passande scener analyseras de 

separat under egna rubriker. Samma scener används för fråga ett och två. Den huvudsakliga 

friheten som undersöks till fråga två är den civila friheten, om karaktärerna visade tecken på 

val som gjordes ur den moraliska friheten noteras det även i fråga två. De karaktärer som 

undersökts är fiktiva. Jag har valt att skriva om karaktärerna i analysen som existerande 

individer.  Regissörers egna tankar och val av hur de valt att framställa scenerna undersöks 

inte. Även om det onekligen skulle ge intressanta resultat om deras syn på kvinnor är det inte 

kopplat direkt till uppsatsens frågeställning. Samtliga filmer har undersökts på kinesiska, 

mandarin. Filmerna har engelsk text och går även att hittade dubbade till engelskt tal. Ett 

medvetet val har gjorts baserat på att översättningarna till filmerna kan avvika från original 

innehållet. Detta kan bidra till feltolkningar och att man kan gå miste om delar från 

originalinnehållet. Samt att man måste ta hänsyn till översättarens tolkning av innehållet om 

man väljer att använda sig av en översatt version. Ytterligare upptäckte jag att många av 

översättningarna inte överrensstämde i många fall, där översättaren misstolkat vad som sagts, 

ett exempel från Zui Ai: 

Shang Qinqin –”From now on, I’ll be your mom. When you call her name, think of me. Call 

me mom, and I’ll love you any like your mother. And I’ll love you any way you want”  
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Shang Qinqin – ”från och med nu, kan jag vara din mor, tänk inte på din mor, tänk på mig. 

Kalla mig mor, så ska jag göra vad du än ber mig om. Och jag kommer älska dig så som din 

mor älskat dig.” 

Shang Qinqin – ”那以后我就当你娘，别想你娘了， 想着我。叫我娘了， 让我做甚我做

甚。我就像亲娘一样疼你。” 

Som ytterligare stöd till undersökningen kommer jag hänvisa Thomas och Dorothy Hooblers 

tolkning av konfucianismen i deras bok Confucianism, boken huvudsakligen användas i 

undersökningen då den ger en övergripande bild av konfucianismen. Confucianism and 

Spiritual Traditions in Modern China and Beyond av Fenggang Yang & Joseph Tamney 

används för att få en bättre förståelse av den konfucianska andliga kulturen och hur man 

uppnår andlig fullbordan. Rousseaus Theory of Freedom, Hilail Gildin, Rousseaus Social 

Contract: The Design of the Argument, används som stöd till tolkningen av Rousseaus 

moraliska frihet. Slutligen används Simpsons tolkning av Rousseaus teori om frihet i Simpson, 

Matthew. 2006, Rousseaus Theory of Freedom för att förklara de olika friheterna, samt för att 

undersöka om de kvinnliga huvudkaraktärernas val och handlingar är frivilliga eller om det är 

de val som förväntas av dem.  

Filmteori som Laura Mulveys teori och iscensättning har inte används för undersökningen. 

Laura Mulveys filmteori passar inte till frågeställnigen. Mulveys teori är huvudsakligen en 

feministisk filmteori. Där Mulvey riktar kritik mot hur regissörer, författare och manus 

författare väljer att framställa kvinnan som ett objekt endast för mannen att se på.
 34

 

Iscensättning, även om intressant, fokuserar teorin på hur regissören väljer att framställa 

filmen, inte vad karaktärerna säger och gör. De huvudsakliga punkterna som behandlas när 

man använder sig av iscensättning vid filmanalys är bildförhållandet, typ av film vid 

inspelning, dräkter, sammansättning, stil av skådespeleri, makeup och hår, ljus, storlek och 

proportion, samt scenografi.
 35

 Metoden som används är kvalitativ innehållsanalys. Det är 

vanligt att använda metoden för att analysera text, t.ex. när man söker efter hur ofta ett land 

nämns i samband med diskriminering i vardagstidning. Däremot har metoden ett bredare 

användningsområde.  Andra kategorier som till exempel, symboler, ljud, bilder, konst. 
36

 

Konceptet bestämdes med hjälp av Neuendorfs definition av innehållsanalys. Neuendorf 

hävdade att en innehållsanalys är en summerande, kvantitativ analys av meddelanden som 

förlitar sig på en vetenskaplig metod.
37

 

5 Material 

Fyra filmer studeras. Filmerna visar tydliga konfucianska influenser och mönster med 

kvinnliga huvudkaraktärer som utför någon slags handling eller val för mannens skull. 
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Filmerna har valts efter hur pass tydligt de visar prov på konfucianska influenser för att ge 

tydligare resultat. Filmerna är Crouching Tiger, Hidden Dragon; Red Cliff; Aftershock; och 

Zui ai. 

5.1 Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000) 

Regisserad av Ang Lee, roman av Wang Dulu, filmen är en drama och kampsportsfilm. 

Handlar om Li Mubai som är en känd hjälte genom Kina, men vill lägga sin tid som krigare 

bakom sig och leva ett mer stillsamt liv. Hans svärd är mycket mäktigt, han anförtror det till 

en god vän. När svärdet plötsligt blir stulet måste han ta upp jakten för att fånga tjuven. 
38

  

5.2 Red Cliff (2008) 

Regisserad av John Woo, inspirerad av romanen De tre kungadömenas romans
39

 Filmen är en 

drama och krigsfilm. Filmen handlar om hur de söndra kungadömena i kina står emot den 

mäktiga invaderande armén från norr. Genom deras list och allians vinner de söndra 

kungadömena kriget mot norr.
40

 

5.3 Aftershock (2010) 

 Regisserad av Xiaogang Feng, roman av Ling Zhang. Filmen handlar om hur en familj 

separeras efter en jordbävning. Filmen är inte en katastroffilm, utan själva jordbävningen som 

tar plats, pågår endast i början av filmen. Däremot är jordbävningen en viktig händelse i 

filmen då den splittrar familjen. I filmen tvingas mamman till två tvillingbarn välja mellan att 

rädda sonen eller dotterns liv.
41

  

5.4 Zui Ai (2011) 

Regisserad och skriven av Chengwei Gu. Filmen utspelar sig i en by där en HIV-skandal har 

inträffat. Många blir smittade och de flyttar till byns övergivna skola för att inte smitta sina 

nära och kära. Filmen fokuserar på den förbjudna romansen mellan två av de HIV-smittade 

som försöker leva sina sista dagar tillsammans så gott de kan. Scenen jag intresserar mig för 

är i slutet av filmen. Där den kvinnliga huvudkaraktären offrar sitt liv för att rädda sin makes. 

Filmens genre är drama och romantik.
42

  

5.5  Motivation till urval 

Valet av filmer gjordes efter hur tydligt de indikerade konfucianskt innehåll. Eftersom 

filmerna Crouching Tiger, Hidden Dragon; Red Cliff; Aftershock; och Zui Ai visar tydliga 

indikationer och valdes baserat på detta, faktumet alla filmerna tydligt indikerar innehåll som 

kan användas till samtliga frågor i frågeställningen underlättar en systematisk undersökning 
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av innehållet. Alla filmer är drama filmer kombinerade med andra genrer, som t.ex. romantik 

och action. Ett typiskt mönster följdes i alla drama filmer som visar att kvinnan bör offra sig 

för mannens skull. Komedi exkluderades i urvalet, grundat på eventuella missuppfattningar 

som kan ske vid analys av komedi filmer. De kulturella skillnaderna, sarkasm, ironi samt satir 

inom genre komedi lämnar allt för stort utrymme för feltolkningar och äventyrar uppsatsens 

ackuratess. Jag har därför gjort ett medvetet val till att exkludera komedi ur urvalet. 

6 Handlingsreferat och Analys 

I följande kapitel kommer jag att analysera filmerna. Först kommer jag att skriva ett 

handlingsreferat för varje film och därefter motivera mitt val av scen att analysera. Sedan 

kommer jag besvara fråga ett och två.  

6.1 Crouching Tiger, Hidden Dragon 

6.1.1 Handlingsreferat  

Filmen utspelar sig i Kina och är en kampsports och action film som handlar om mäster Li 

Mubai (Yun-Fat Chow), Li Mubais nära vän Yu Xiulian (Michelle Yeoh), Yu Jiaolong (Ziyi 

Zhang) som är dotter till en manchurisk guvernör, Biyan Huli (Pei-Pei Cheng), en känd 

brottsling och slutligen Luo Xiaohu (Chen Chang), en bandit. Mäster Li Mubai är en berömd 

och prisad krigare. Däremot så är hans dagar av krig och stridande över, och han vill lägga 

den tiden av sitt liv bakom sig och vill inte spilla fler människors blod. Han äger ett mycket 

mäktigt svärd som inte kan mätas med något annat. Detta svärd är så mäktigt att det dock kan 

vara farligt i fel händer. Li Mubai vänder sig då till sin gamla vän Yu Xiulian för att anförtro 

svärdet till henne. Sedan ber han henne att ge svärdet som gåva till deras gemensamma vän 

Bei Leye. I de första scenerna känner man en viss spänning mellan de båda vännerna. Det blir 

senare tydligt under besöket till Bei Leye, att Yu Xiulian hyser dolda känslor för Li Mubai. 

Det framgår även att Li Mubai kan ha liknande känslor för Yu Xiulian men vågar ändå inte 

göra något då det skulle vara oacceptabelt för Li Mubai att gifta sig med sin bortgånge bästa 

väns änka. När Yu Xiulian besöker Bei Leyes gods träffar hon av en slump en ung kvinna, 

dotter till en manchuisk guvernör som är bortlovad i giftermål till en man hon inte älskar. 

Denna unga kvinna vid namnet Yu Jiaolong och Yu Xiulian pratar med varandra en längre 

stund. Yu Jiaolong beundrar Yu Xiulians livsstil, hon anser att Yu Xiulian är mycket mer 

friare än vad hon själv är, fri till att vara vem hon vill och vara med vem hon vill. Under deras 

samtal visar även Yu Xiulian svärdet som hon har planerat att ge till Bei Leye. Hon förklarar 

för Yu Jiaolong hur speciellt svärdet är och att den som kan bruka svärdet, kommer inte kunna 

stoppas av någon, därför planerar hon att lämna det under Bei Leyes uppsikt. 

Samma natt kommer det en kvinnlig tjuv till godset och stjäl svärdet. Men tjuven är alldeles 

för ivrig och klumpig. Tjuven jagas av Yu Xiulian och de korsar varandras svärd inom kort 

och en strid utbryter. Det blir snabbt tydligt för Yu Xiulian att tjuven har övat samma 

stridskonst som hon själv, till slut lyckas tjuven fly undan. Yu Xiulian har dock lagt märke till 

hur tjuven rört sig och hur hon ser ut. Det ser ut att vara en kvinna i ungefär samma höjd som 

Yu Jiaolong. På morgonen dagen efter möter Yu Xiulian och Li Mubai varandra på godset. 

Hon berättar för Li Mubai vad som hänt och han förstår snabbt allvaret i situationen, det är 

inte helt klart varför Li Mubai har tagit sig till godset, men Yu Xiulian är ändå tacksam för Li 

Mubais hjälp. Tillsammans söker de ledtrådare och försöker lista ut vem tjuven är, till slut får 

de reda på att en ökänd brottsling befinner sig på ett annat gods i närheten. Det visar sig att 
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denna brottsling är den notoriska Biyan Huli, en kvinna som var Li Mubais tidigare mästares 

älskarinna. Hon ska under denna tid bett att bli Li Mubais mästares lärling, men på grund av 

att hon var kvinna ska han ha vägrat ta henne som lärling. Biyan Huli beslöt sig då för att 

lönnmörda mästaren i sitt vrede och sedan flytt.  

 

Senare möter Li Mubai och Yu Xiulian Biyan Huli efter att hon utmanat dem, en strid bryter 

ut, sedan ansluter sig en fjärde person till striden och det visar sig vara samma tjuv från den 

förra kvällen som skall ha stulit det mäktiga svärdet. Biyan Huli tilltalar tjuven som hennes 

lärling. Tjuven använder svärdet för att strida mot Li Mubai och Yu Xiulian och de två 

brottslingarna flyr ytterligare en gång.  

Senare nästa dag så berättar Yu Xiulian för Yu Jiaolong att hon har stridit med brottslingar 

och Yu Jiaolong reagerar på ett mycket underligt sätt till detta vilket avslöjar att det är i själva 

verket Yu Jiaolong som stulit svärdet. Yu Jiaolong ångrar sig djupt för vad hon gjort och 

beslutar sig för att lämna tillbaka svärdet från den plats hon tagit den, samma natt klär hon ut 

sig till den svartklädda tjuven och tar med sig svärdet till Bei Leyes gods för att ställa allt till 

rätta. Precis innan tjuven hinner lägga tillbaka svärdet, blir hon upptäckt av Li Mubai som ber 

tjuven att sluta med sin oärliga livsstil och istället bli hans lärling, tjuven blir uppenbart 

upprörd av erbjudandet och flyr ytterligare ännu en gång. 

Efter detta får man veta mer om Yu Jiaolong och hennes historia, då hon möter en bandit på 

godset som visar sig vara hennes hemlige älskare från förut. Denna bandit vid namnet Luo 

Xiaohu träffade hon för länge sedan då hennes karavan blir attackerad av banditer där Luo 

Xiaohu är banditernas mästare. Yu Jiaolong blir Luo Xiaohus gisslan men de båda blir snabbt 

förälskade i varandra och de tar sig till en liten bosättning någonstans uppe i bergen. De får 

reda på att Yu Jiaolongs familj fortfarande söker efter henne och Luo Xiaohu övertalar Yu 

Jiaolong till att återvända till hennes familj. Luo Xiaohu övertalar henne med en historia som 

kommer att betyda väldigt mycket för det som senare kommer hända i slutet av filmen. Han 

berättar en historia om en man som hoppar från ett magiskt berg. Om man är en fullständigt 

godhjärtad människa och hoppar från berget kan man få en önskan att gå i uppfyllelse, 

dessutom kommer man heller inte dö av fallet.  

Nu när de båda träffas igen så vill Luo Xiaohu att de ska lämna platsen och åter igen fly till 

vildmarken och leva som de gjort tidigare första gången de möttes. Däremot så vill Yu 

Jiaolong inte vara med Luo Xiaohu och riskera att bli sårad ännu en gång. Dagen där på så är 

det dags för Yu Jiaolongs giftermåls ceremoni, den blir störd av en mycket upprörd Luo 

Xiaohu som bönar och ber Yu Jiaolong att följa med honom tillbaka till vildmarken. 

 

Yu Xiulian och Li Mubai är på samma plats där Yu Jiaolongs ceremoni ska vara och lyckas 

fånga den upprörde Luo Xiaohu och uppmanar honom att vara tålmodig. I denna scen framgår 

det tydligt att Li Mubai och Yu Xiulian känner medlidande för Luo Xiaohu då de båda finner 

sig i en liknande situation av omöjlig kärlek.  

Senare så upptäcker man att Yu Jiaolong saknas från sin ceremoni och att Li Mubais svärd 

ännu en gång saknas. Yu Xiulian och Li Mubai ger sig ut igen för att söka efter svärdet, de 

båda söker sig sedan till ett tempel för att vila sig och samla sina krafter för nästa dag. Yu 

Jiaolong söker upp Yu Xiulian och de två samtalar men blir snabbt oense och strider med 

varandra. Li Mubai får snabbt reda på vad det är som försiggår och ansluter sig till striden. Yu 

Jiaolong beslutar sig för att försöka fly men blir stoppad ännu en gång av Li Mubai som 
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hävdar åter igen, att han vill ta henne som lärling. Li Mubai lyckas ta det mäktiga svärdet från 

Yu Jiaolong och försöker demonstrera för henne att hon inte behöver ett vapen för att vara 

stark. Han kastar det i ett vattenfall och Yu Jiaolong dyker efter svärdet utan att tänka efter. I 

det sista ögonblicket innan Li Mubai hinner dyka efter och rädda Yu Jiaolong kommer Biyan 

Huli i sista stund, räddar Yu Jiaolong och flyr. Li Mubai följer efter dem och finner dem i en 

grotta där han tar upp striden med Biyan Huli ännu en gång. Biyan Huli försöker förgifta Li 

Mubai med små giftpilar som hon skjuter mot honom i början av striden men han lyckas till 

synes avleda dem. Li Mubai lyckas döda Biyan Huli, men märker att han blivit förgiftad av en 

pil som träffat honom i halsen. Yu Jiaolong som varit halvt medvetslös och halvt vid 

medvetande under striden har vaknat till och känner till giftet. Hon hävdar att hon kan hitta 

motgiftet och ger sig iväg för att förbereda motgiftet. Yu Xiulian som lyckats ansluta sig till 

dem och stannar med Li Mubai medan de väntar på att Yu Jiaolong ska återvända. Yu 

Jiaolong är alldeles för långsam och Li Mubai bekänner sin kärlek för Yu Xiulian och går bort. 

Yu Jiaolong ser detta och beklagar sig, Yu Xiulian berättar att hennes älskare Luo Xiaohu 

väntar på Yu Jiaolong i bergen. Luo Xiaohu och Yu Jiaolong träffas i bergen och de 

återförsonas, men något har förändrats inom Yu Jiaolong och man kan tydligt se att hon är 

djupt olycklig. En morgon har Yu Jiaolong försvunnit från deras hem i bergen och han finner 

henne nära en klippkant vid berget. Här frågar hon om Luo Xiaohu kommer ihåg historien 

som han berättat för henne första gången de fick skilda vägar. Mannen som fick sin önskan att 

gå i uppfyllelse. Sedan ber hon Luo Xiaohu att önska sig något och sedan hoppar hon från 

bergets kant. 

 

6.1.2 Val av scen samt Analys  

Det finns två kvinnliga huvudkaraktärer, en av dem visar korrekt konfucianskt beteende, 

medan den andra visar raka motsatsen. Scenerna som jag finner mest intressanta att analysera 

från denna film är de sista scenerna. Det är oklart om Yu Jiaolong överlever fallet eller inte, 

men man kan också diskutera detta genom att fråga sig om hon hade ett rent hjärta när hon 

hoppade eller inte. Om man utifrån handlingen tittar på Yu Jiaolongs agerande och val finns 

det mycket som hon borde ångra. På grund av den stora betydelsen av de sista scenerna har 

jag valt att analysera dem. Självklart finns det andra scener som skulle vara intressanta att 

analysera och som eventuellt skulle kunna bidra till analysen, som t.ex. när man nämner att 

Biyan Huli inte togs in som lärjunge på grund av att hon var kvinna. Yu Xiulian är den andra 

kvinnliga huvudkaraktären som är intressant, då Yu Jiaolong försöker slita sig från de 

förväntningar hon väntas följa visar Yu Xiulian korrekt konfucianskt beteende, faktumet att Li 

Mubai och Yu Xiulian älskar varandra, men inte kan vara tillsammans eftersom att hon är 

änka. Vilket påminner mycket om fru Qian som Katherine Carlitz (1997) skrivit om. För att 

besvara den andra frågan kommer jag titta på de kvinnliga huvudkaraktärernas val och 

handlingar. Samma scener som används för att besvara fråga 1 används även för fråga 2. 

Fråga 1 

Den första frågan i min frågeställning: Om de kvinnliga huvudkaraktärerna i uppnår den 

konfucianska ideal bilden av en kvinna? De två kvinnliga huvudkaraktärerna som finns i 

filmen är Yu Xiulian. Jag tänker först gå igenom Yu Xiulian och slutligen kommer jag gå 

igenom Yu Jiaolong.  

Yu Xiulian 



20 
 

Yu Xiulian, Li Mubais goda vän får man se i de första scenerna och hon ger en bild av en 

kvinna som har hög ställning i samhället. Välbildad, talar sällan i onödan och trots sina 

tydliga känslor är återhållsam med att visa dem. Att visa att hon är förälskad i en annan man 

när hon själv är änka kan ses som något oacceptabelt i den konfucianska läran. Filmen 

utspelar sig i Qing-dynastin under Qianlong-kejsaren år 1779. Detta är långt efter att historien 

om änkan Qian blev känd. Om Yu Xiulian hade levt under den tid som änkan Qians historia 

användes som riktlinje så borde Xiulian förmodligen behövt ta sitt liv för att uppnå det 

konfucianska idealet för en kvinna, men även då kan det inte räckt till eftersom att hon redan 

hyste känslor för en man som inte var hennes bortgångne make. Änkan Qians popularitet var 

som störst under mitten av Ming dynastin och kom senare till att bli en del av den 

konfucianska läran. Om Yu Xiulian skulle behövt följa sin make in i graven för att uppnå den 

konfucianska ideella bilden nämns inte. Något som jag lagt märke till är att det dock inte 

skulle vara socialt acceptabelt för änkan Yu Xiulian att gifta om sig eller att ta sig en ny 

älskare oavsett hennes egna känslor. Även att när Yu Xiulian har samtal med Bei Leye så är 

det tydligt att det är Li Mubai som måste agera och göra det första närmandet, alltså är det 

mannen om någon som ska inleda. Detta händer dock inte då Li Mubai förmodligen anser att 

han skulle kunna dra vanära över Yu Xiulian och inte minst sagt den bortgångne maken, som 

även visar sig vara Li Mubais vän, vilket ytterligare försvårar situationen.  Yu Xiulian visar 

stort tålamod och trofasthet som är en del av det huvudsakliga konceptet för konfucianismens 

lära om generositet, hon visar samt trohet mot sin bortgångne make och sina nära vänner. Yu 

Xiulian visar stort tålamod gentemot Li Mubai, då hon tydligt hyser starka känslor för honom 

men väljer att inte göra något, detta visar också tecken på självbehärskning som också är en 

del av den konfucianska läran. 
43

”To restrain oneself and restore the rites, and so if a man can 

restrain himself and restore the rites, then all under heaven will ascribe benevolence to 

him.”
44

Yu Xiulian visar även stort tålamod mot Yu Jiaolong som vid upprepade tillfällen 

uppför sig väldigt ohövligt gentemot Yu Xiulian även fast hon endast försöker hjälpa henne.  

Yu Jiaolong 

Det är intressant att se scenerna när Yu Xiulian och Yu Jiaolong konverserar med varandra 

och att man kan se skillnaden mellan dem. Yu Xiulian och Yu Jiaolong är i princip 

motsatserna till varandra. Yu Jiaolong är impulsiv och tänker oftast inte på konsekvenserna 

till hennes gärningar vilket i slutleden får förödande konsekvenser. Yu Jiaolong är ung och 

drömmer om att få vara fri, medan Yu Xiulian försöker att upprätthålla riterna så gott hon kan. 

Yu Jiaolong beskrivs av Deppman, om hennes eviga jakt på fullkomlig självständighet 

kommer från hennes egen arrogans och egoism. Hon avser att enbart skydda sig själv, sin 

ambition och är bestämd i vem hon ska få älska.
45

 Det framgår att Yu Jiaolong motsätter sig 

mot sitt arrangerade giftermål vid samtalet med Yu Xiulian när de träffas för första gången på 

Bei Leyes gods. Det blir ytterst tydligt att hon motsätter sig till giftermålet när hon väljer att 

fly från sin egen ceremoni med det mäktiga svärdet. Jag skulle inte våga påstå att Yu Jiaolong 

följer den traditionella konfucianska ideella bilden av en kvinna, utan försöker våldsamt bryta 

sig loss från den. 

Fråga 2 

Den andra frågan i frågeställnigen handlar om frihet. Frågan lyder: Är de kvinnliga 

huvudkaraktärernas val och handlingar frivilliga, enligt Jean Jacques Rousseaus teori om civil 
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frihet? Då det finns två viktiga kvinnliga huvudkaraktärer i filmen först går jag igenom igen 

Yu Xiulian och sedan Yu Jiaolong.  

Yu Xiulian 

Det som tidigare påpekats i handlingsreferatet avslöjar att Li Mubai och Yu Xiulian hyser 

känslor för varandra. I detta fall påverkar konfucianismens ideologi deras val till att ta avstånd 

från varandra. Yu Xiulian är en änka av den över klassen och att gifta om sig eller att ta en ny 

man anses vara vanhedrande för hennes bortgångne make. Om Yu Xiulian hade levt under 

tidiga Ming dynastin hade det till och med nästan varit bäst om hon hade tagit sitt liv om hon 

skulle vilja uppnå den konfucianska idealen under den tiden. Däremot utspelar sig filmen 

mycket senare i tiden men det ses fortfarande mycket illa på skilsmässor och änkor som 

lämnar sina bortgånga makar, oftast var de mannen som hade all rätt till skilsmässa, inte 

kvinnan.
46

  Ett annat exempel på att det inte är acceptabelt ges i Thomas och Dorothy 

Hooblers bok Confucianism, där man påpekar kvinnans position inom konfucianismen. 

Kvinnan är underdånig till maken, hustrun förväntas att tjäna sin man. Det blir en konflikt 

mellan riterna, civil frihet och Yu Xiulians personliga önskemål.
47

 Yu Xiulian vill vara 

tillsammans med Li Mubai men kan inte bringa sig själv till att vara med honom eftersom att 

det är fel ur ett konfucianskt perspektiv. Konfucianismen fungerar här som en moralisk 

kompass för Yu Xiulian, som visar vägen till vad som är rätt och fel. På så sätt har Yu Xiulian 

inte civil frihet eller moralisk frihet till att välja en ny make eller älskare. 

Yu Jiaolong 

Yu Jiaolong är bunden till många ting i början av filmen men väljer att försöka bryta sig loss 

från det som förväntas av henne. Att hon ska gifta sig med den man som hennes far har valt åt 

henne. Hon förväntas lyda sin far enligt konfucianskt doktrin utan några invändningar. Yu 

Jiaolong går till synes med på dessa krav till en början. Det avslöjas senare i filmen mellan 

samtalen mellan Yu Xiulian och Yu Jiaolong att hon inte vill gifta sig med en man hon inte 

älskar mot sin vilja, att hon avundas det fria liv som Yu Xiulian tycks ha i jämförelse med 

hennes eget. Det finns inget som säger att Yu Jiaolong har civil frihet till att göra det 

handlingar som hon utför i filmen. En av de grövre är att hon stjäl svärdet, en annan är att hon 

går emot normen som föreslår att hon bör gifta sig med den man som valts åt henne, att hon 

ansluter sig till den kriminella Biyan Huli. Att Yu Jiaolong går emot den civila friheten kan 

man se genom att hon bryter de lagar som har satts inom den civila friheten av regenten, i 

detta fall konfucianismens ideologi. Hon har inte civil frihet till sina handlingar men hon har 

någorlunda moralisk frihet. När jag skriver någorlunda moralisk frihet menar jag att hon 

balanserar mellan faktumet att hon anser att hon gör det rätta för att kunna bevara sin egen 

frihet genom att bryta de lagar som satts inom den civila friheten. Yu Jiaolong har flera 

samveteskval genom filmen och försöker vid ett tillfälle ställa allt till rätta, men det visar sig 

vara allt för sent för att återvända. I slutet av filmen blir hon helt övertygad till att hon har 

gjort fel. I och med Li Mubais död känner Yu Jiaolong att hon har orsakat mäster Li Mubais 

död och ångrar sina handlingar. I Adapted for the Screen: The Cultural Politics of Modern 

Chinese Fiction and Film, första kapitel “Artistic Creativity and Sexual Freedom in 

Crouching Tiger, Hidden Dragon” går Kenneth Chan även igenom de sista scenerna i filmen. 

Yu Jiaolongs hopp från berget kan ses som ett sista desperat försök till att nå fullständig frihet. 
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Men man kan också tolka det på ett helt annat sätt: Att hon tar sitt liv för att hon känner sig 

skyldig till Li Mubais död. Det går att spekulera vidare om att detta är Yu Jiaolongs sätt att 

bryta sig ifrån konfucianismens ideologi, då valet att ta sitt liv är hennes eget val. På detta sätt 

skulle hon kunna resonerat att hon uppnått fullständigt frihet och självständighet. Om detta är 

anledningen till att Yu Jiaolong hoppar kan man också dra slutsatsen om hur hon tänkt att det 

skulle gått om hon stannat med sin älskare Luo Xiaohu. Yu Jiaolong var från en överklass 

familj som verkar följa den konfucianska traditionen, dettas visas genom hennes arrangerade 

giftermål. Luo Xiaohu är en bandit från vildmarken, hans status är låg i samhället. 

“Because Jen rejects the opportunity of reuniting and staying with Lo. She can 

be interpreted as ‘saying that her relationship with Lo cannot be structured in 

any way but in accordance with societies (and hence patriarchy’s) expectations 

[…]”
48

 

Genom detta antar jag att Yu Jiaolong, är till det mesta bunden till den konfucianska 

traditionen och uppnår inte fullkomlig frihet förs än hon väljer att ta sitt eget liv. Hon har 

ingen civil frihet till sina val, men hennes hopp från klippan kan ses som att hon uppnår 

moralisk frihet. Man kan också spekulera att detta är hennes sätt att rädda Luo Xiaohu från sig 

själv och att han inser det genom det sätt han yttrar sin önskan. Han önskar att de ska vara 

tillsammans i öknen igen. 

6.2 Red Cliff 

6.2.1 Handlingsreferat 

Red Cliff är en historisk krigsfilm uppdelad i två delar, som inspirerats av en stor strid från 

romanen De tre kungadömenas romans. Den del av Red Cliff som jag kommer att analysera 

är den första delen från 2008. Romanen är influerad av de tre kungadömenas period i Kina. 

Under den Östra Han dynastin ger sig ledaren av den kejserliga armén med sina män iväg på 

ett fälttåg i avsikt att störta de södra krigsherrarna vid namnen Sun Quan och Liu Bei. Cao 

Cao har fått tillåtelse till detta fälttåg genom att föra hans unga och naiva kejsare bakom ljuset. 

Cao Caos armé och Liu Beis armé möts i en stor strid vid slaget om Changban. I detta slag 

kämpar Liu Beis arme hjältemodigt emot Cao Caos armé, i detta slag även om de lyckas hålla 

tillbaka den invaderade armen går de dock inte utan förlust, Liu Beis fru blir tvungen att offra 

sig själv för att kunna rädda hans unga son, som fortfarande är ett spädbarn.  

Efter denna strid inser Liu Bei dock att han och hans arme inte kommer kunna vinna över Cao 

Caos mäktiga arme utan hjälp av Sun Quan. Sun Quan har funderat länge under den tid som 

striderna i Changban pågick om han skulle ge upp och kapitulera eller om han borde göra 

motstånd mot den invaderande Cao Cao. När Liu Beis sändebud anländer till Sun Quan med 

förslag om att bilda en allians för att slå tillbaka mot Cao Cao så blir valet att göra motstånd 

mycket lättare för Sun Quan. Den nyformade alliansen beslutar sig för att försvara sig vid den 

strategiska fästningen vid Red Cliff. Cao Caos arméer avancerar från både land och hav. Den 

stora striden inleds till en början med att de lurar Cao Cao in i en fälla med ett kavalleri som 

enbart består av kvinnor och med deras överlägsna strategi så överrumplar de Cao Caos 

soldater och vinner det första slaget. Trots att Cao Caos första styrkor blir totalt besegrade 

visar han inte någon form av besvikelse. Istället förbereder sig Cao Caos styrkor på den 
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motsatta sidan av floden som Red Cliff ligger och förbereder en storskalig flottattack. Sun 

Quan och Liu Bei får reda på Cao Caos plan. De båda blir osams med varandra och alliansen 

bryts tillfälligt mellan dem. 

Under nästa natt så attackerar de Cao Caos flotta och besegrar den, samtidigt attackerar Liu 

Bei från land och det avslöjas att de har iscensatt att alliansen brutits. När Cao Cao blivit 

besegrad vid Red Cliff finner Cao Cao sig själv I full reträtt tillbaka mot norr.  

6.2.2 Val av scen och Analys  

Red Cliff är uppdelad i två delar, den första från 2008 och den andra från 2009. Den 

huvudsakliga fokusen läggs på den första filmen, där en av de mest intressanta scenerna 

utspelar sig. En ytterligare scen som är intressant, involverar en av de kvinnliga huvud 

karaktärerna som också kommer att undersökas. En av de valda scenerna utspelar sig i början 

av filmen när Liu Bei evakuerar befolkning från staden som Cao Cao invaderat. När de har 

evakuerat näst till alla invånare får Liu Bei och Zhao Yun reda på att Liu Beis hustru, 

hustruns syster och Liu Beis son befinner sig fortfarande i staden. Zhao Yun ger sig genast 

iväg för att rädda dem.  

Striden bryter ut medan Liu Beis familjemedlemmar fortfarande befinner sig i staden och 

hustruns syster dödas först av de invaderade styrkorna. Hustrun blir skadad när hon försöker 

fly och faller nästan ned i en brun som finns i byn med huvudet först och barnet i famnen. I 

det sista ögonblicket innan Cao Caos styrkor får tag i Liu Beis hustru och son så kommer 

Zhao Yun till undsättning och strider tappert mot många av fiendens soldater. Till slut blir Liu 

Beis fru allvarligt skadad men Zhao Yun är besluten till att rädda både henne och hennes barn. 

Hustrun bevittnar hur Zhao Yun strider med hennes barn i hans farm och inser att han inte 

kommer kunna rädda både henne och sonen utan endast en av dem. Hon bestämmer sig därför 

för att hoppa ned i brunnen vilket resulterar i att Zhao Yun inte längre tvingas välja mellan 

vem han ska rädda.  

Utöver denna scen finns det en ytterligare scen i Red Cliff som är intressant. Scenen utspelar 

sig i del två och det är en annan typ av uppoffring som inte slutar i att kvinnan tar sitt liv, men 

den kvinnliga huvudkaraktärens val har en liknande underförstådd mening. Den andra scenen 

jag syftar på är scenen när Zhou Yus hustru Xiao Qiao försöker hjälpa sin make i kriget. När 

Zhou Yus soldater övar med bågskytte inför den stora striden inser man att vinden från väst är 

för stark, och om vinden från väst håller i kommer deras pilar aldrig kunna nå fram till 

fienden skepp. Men Zhou Yu är övertygad om att detta bara är en fråga om tålamod, vinden 

från öst kommer anlända snart. Zhou Yu får senare veta från en av husets tjänsteflickor att 

hans fru saknas. Hon har begett sig av för att försöka fördröja Cao Cao tills vindarna vänder. 

Fråga 1 

Liu Beis hustru 

Många kan bli fundersamma av Liu Beis hustrus val till att ta sitt eget liv. Vanligt vis kan man 

tanka att även om hon var skadad skulle det ändå finnas en chans för överlevnad. Det fanns 

även en chans för henne att överleva om hon överlämnade sig själv frivilligt till fienden och 

bli deras gisslan istället.  



24 
 

Valet hon gör när hon tar sitt liv påminner delvis om änkan Qians hjältemod som Katherine 

Carlitz skriver om som jag tagit upp tidigare. Då de är två olika handlingar så är det dessa två 

som definierar fullkomlig konfuciansk trofasthet. Den första som Katherine Carlitz fokuserar 

på är när en hustrus make går bort och vägrar gifta om sig väljer hon hellre att ta sitt eget liv 

för att kunna tjäna sin make i efterlivet. Det som Liu Beis hustru gör för att uppnå samma nivå 

av konfuciansk trofasthet är att ta sitt liv hellre än att bli invaderande soldaters gisslan, men 

även för att undvika våldtäkt av invaderande soldat. Detta nämner Katherine Carlitz, Hon 

skriver följande:” […] the fact that there were actually two ways for women to give their all in 

the exemplary tradition: death to avoid remarriage and death to resist rape by an outsider, 

typically a bandit or an invading soldier.”
49

 

Vi kan också konstatera att om Liu Beis hustru nu följer den konfucianska traditionen, skulle 

hon då göra samma val om hennes barn var en flicka istället för en son? Om hon nu följer den 

konfucianska rangordningen i familjen. Det framgår att mannen har en högre position än 

kvinnan om man följer de fem mänskliga relationerna, där tre är inom familjen. Far och son, 

make och hustru, och slutligen äldre bror och yngre bror. Detta är den patriarkaliska 

ordningen inom familjen enligt Konfucius. Som man kan se från denna rangordning räknas 

mor och dotter, äldre syster och yngre syster inte med. De sista två ordningarna är mellan 

vänner som står på samma nivå och slutligen mellan regent och hens undersåtar.
50

På så vis 

följer Liu Beis hustru den konfucianska ideal bilden av en kvinna. Förutom att upprätthålla 

uppförande räddar hon också Liu Beis sons liv.  

Xiao Qiao 

Xiao Qiao visar tecken på respektabelt konfucianskt uppförande genom filmen men utmärker 

sig mest vid ett specifikt tillfälle.  

När söderns soldater övar inför den stora strider märker de att vinden från väst är alldeles för 

stark. Om vinden inte byter riktning, kommer deras bågskyttars pilar aldrig nå fram till 

fiendens skepp, samt att deras skepp inte kommer kunna segla fram tillräckligt snabbt för att 

komma inom räckhåll. De behöver en östlig vind för att de ska kunna attackera Cao Caos 

arme. Zhou Yu är övertygad om att den östliga vinden kommer som Zhuge Liang har utlovat 

och att det bara är en tidsfråga innan vinden vänder till deras fördel. Medan de väntar på 

vinden får Zhou Yu veta genom en av tjänsteflickorna att hans fru saknas. Det visar sig att 

hon har begett sig till Cao Cao som länge varit förblindad av hennes skönhet. Detta gör hon i 

avsikt till att underhålla Cao Cao och fördröja hans anfall tills vindarna vänder. 

Under mötet mellan Xiao Qiao och Cao Cao försöker Xiao Qiao övertala Cao Cao till att 

återkalla sina trupper och inte spilla blod i onödan. Cao Cao är dock övertygad om att han 

måste besegra Zhou Yu och hans trupper. Och nu ska hans hustru få se hur han krossar hennes 

makes arméer. Precis innan Cao Cao ska bege sig iväg bjuder Xiao Qiao honom på te och för 

samtal med honom. Med deras samtal försöker hon distrahera Cao Cao. På så sätt försöker 

hon fördröja Cao Caos anfall. Xiao Qiao lyckas hålla Cao Cao upptagen tills vindarna vänder, 

strax efter att den östliga vinden kommit så anfaller Zhou Yu.  

Xiao Qiao uppfyller konfuciansk trohet och visar tecken på som jag nämnt tidigare, 

respektabelt konfucianskt uppförande. Detta åstadkommer hon med att hon försöker tjäna sin 

man på bäst möjliga sätt. Thomas och Dorothy Hoobler(2009:13) förklarar att när en kvinna 
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gifter sig så blir hon en medlem av sin makes familj. Man förväntar sig att hustrun ska lyda 

sin make och hans föräldrar. Dessutom skulle hustrun tjäna både make och hans föräldrar på 

bäst tänkbara sätt.
51

 Enligt konfucianismen uppför sig Xiao Qiao på rätt sätt. Qin Xiaohong 秦

晓红52 påpekar också att det är fruarna som ska utföra de moderliga funktionerna först och 

främst, men även påpekar man att deras mening med livet definieras enligt män.  

”I den speciella litteraturen som berättar om ’ärr’ i nya tider, lider de av olycka, ställas inför 

rätta, de bär, utstår, dör i olycka, allt detta för att rädda och benåda män och historia.”
53

 

”在新时期诉说‘伤痕’的特定文本中，她们遭劫难、被审判，她们背负、忍受、罹难，

这一切都为了男人、历史的获救与赦免。（秦晓红 2006, s. 140）” 
 

Fråga 2 

Valen som görs av både Liu Beis hustru och Xiao Qiao är korrekt enligt konfuciansk trohet. 

Men det är inte tillåtet att utföra handlingar som regenten förbjuder enligt civil frihet. I detta 

fall agerar konfucianismen som regent. Samt den konfucianska ideologin av korrekt kvinnlig 

trohet.  

Om vi först tittar på Liu Beis hustrus val, där hon offrar sig själv. Detta val kan man först se 

som att hon tjänar sin make genom att rädda hans sons liv. Dessutom, upprätthåller hon den 

patriarkaliska familjetraditionen som finns i konfucianismen, där mannen går före kvinnan. 

Att rädda sonen från en säker död genom att offra sitt eget liv kan därför ses som en civilt 

frivillig handling. Xiao Qiaos handling, där hon väljer att bege sig till Cao Cao för att fördröja 

hans armes anfall är inte lika självklart som Liu Beis hustrus handling. Kvinnan ska tjäna sin 

make, men det visar sig inte lika lättuppfattligt om hon har civil frihet till att ta detta beslut på 

egen hand. Xiao Qiao väljer själv att bege sig till Cao Cao utan hennes makes kännedom, om 

hon nu var i besittning av civil frihet till sitt val, skulle hon inte behövt utföra sin handling 

utan sin makes vetande. Maken bestämmer över hustrun och hustrun lyder, detta är det mest 

fundamentala konceptet mellan make och hustru som Hoobler även nämner.
54

 Zhou Yu har 

inte beordrat sin hustru att ta sig till Cao Cao för att distrahera och fördröja hans anfall. På så 

sätt går hon emot den civila friheten, hon gör snarare valet av moraliska skäl. Xiao Qiao följer 

den lag som hon har skapat åt sig själv, denna är dock starkt influerad av konfucianismen och 

hon bedömer att detta är det bästa sättet hon kan tjäna sin make på.  

6.3 Aftershock  

6.3.1 Handlingsreferat  

Aftershock är en katastrof- och dramafilm från 2010 som är baserad på händelsen i 1976, då 

Tangshan jordbävningen tog plats. Historien fokuserar på en familj som består av make Fang 

Daqiang (Guoqiang Zhang), hustru Li Yuanni(Fan Xu) och deras två barn som är tvillingar. 

De är en flicka Fang Deng (Zi Feng Zhang)och en pojke Fang Da (Jiajun Zhang). De vuxna 
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huvudkaraktärerna Fang Deng och Fang Da spelas av skådespelarna är Jingchu Zhang och 

Chen Li. 

En dag inträffar en stor jordbävning och de två tvillingbarnen fastnar under en byggnad, 

maken dör direkt när han rusar efter och försöker rädda barnen. Byggnaden som barnen 

befinner sig i rasar ihop samtidigt som maken rusar in. Under räddningsarbetet som fortsätter 

under många timmar upptäcker man tvillingbarnen fortfarande lever och är fast under 

byggnaden. Pojken som är synlig under stenfragmenten kan prata medan flickan ligger en bit 

bort och kan inte ses av personerna på utsidan, pojken hävdar dock att han kan höra sin syster 

slå en sten i marken inte långt ifrån honom. Efter att de försöker rädda barnen under en längre 

tid märker de att barnen är fast mellan en cement platta och man konstaterar att endast ett av 

barnen går att rädda, om man lyfter den ena sidan av plattan faller den andra sidan ned, därav 

går det bara att rädda ett av barnen. Efter ett svårt beslut så väljer modern att sonen ska räddas. 

Dottern är vid medvetande när modern väljer att rädda hennes bror, när de lyfter blocket så 

förlorar hon medvetandet. Senare efter man räddat sonen så tror man att flickan har dött när 

hon är medvetslös.  

Fang Deng vaknar senare bland där man lagt andra kropparna från katastrofen och kommer 

inte ihåg hur hon hamnade där, men hennes mammas beslut om att endast rädda sonen 

kommer hon ihåg klart och tydligt. Fang Deng omhändertas av militären som antagit att hon 

är ett föräldralöst barn som många andra blivit på grund av katastrofen.  Sedan hon 

omhändertagits av armén har hon inte yttrat ett enda ord och man tror att hon är stum. På 

grund av att hon vägrar prata så vet man inte vem hennes föräldrar är heller. Hon blir sedan 

adopterad av ett militärpar. Fang Dengs adoptivföräldrar behandlar henne mycket väl och till 

slut vid ett tillfälle när de frågar om hennes namn så pratar hon för första gången framför sina 

adoptivföräldrar. När de försöker berätta att hon heter Fang Deng så korrigerar barnet dem. 

Hon tar sina adoptivföräldrars efternamn, Wang. Varje gång hennes adoptivföräldrar frågar 

om hennes släktingar eller familj så säger hon bara att hon inte kommer ihåg någonting om 

sitt förflutna. Tio år senare efter Tangshan katastrofen så kommer Fang Deng in på universitet 

och börjar studera medicin. Hon flyttar ifrån sina adoptivföräldrar när hon börjar studera och 

blir snart förälskad i en man vid namnet Yang Zhi(Yi Lu). Fang Dengs adoptivfar besöker 

henne efter att hon studerat tre år på universitetet och berättar att hennes adoptivmor är sjuk 

och inlagd på sjukhus. Det visar sig att adoptivmodern är allvarligt sjuk och har inte lång tid 

kvar att leva, innan hon går bort ber hon Fang Deng att söka efter sina riktiga föräldrar med 

hjälp av pengar som adoptivföräldrarna sparat ihop. När Fang Deng återvänder till 

universitetet inser hon att hon är gravid, pappan till barnet är Yang Zhi. Yang Zhi vill absolut 

att hon gör abort och att det inte är en passande tid i deras liv att ha barn, Fang Deng vägrar 

dock överge sitt barn, så som hon anser att hennes biologiska mor har gjort. Tillslut hoppar 

hon av universitetet innan hon hinner ta examen och tappar kontakten med sin adoptivfar och 

Yang Zhi.  

Efter att Fang Deng varit spårlöst försvunnen i fyra år så besöker hon sin adoptivfar och han 

får träffa hennes dotter Diandian. Till en början är hennes adoptivfar arg på henne och frågar 

varför hon inte kunde återvända hem, hon förklarar att hon skämdes och vågade inte komma 

tillbaka förrän efter fyra år. Hon ber sin adoptivfar om förlåtelse och de blir sams med 

varandra. När de ses så berättar Fang Deng varför hon aldrig sökt efter sina biologiska 

föräldrar, eftersom att hennes mor valde att rädda hennes bror Fang Da, så har hon fram tills 

nu inte kunnat förlåta henne. Adoptivfadern påminner Fang Deng att familj fortfarande är 

familj och de kan inte bytas ut mot någonting i världen. Dessutom berättar Fang Deng att hon 

kommer gifta sig med en man i Kanada och emigrera dit med sin dotter.  
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Efter många år anmäler sig Fang Deng som volontär till att rädda människor i en annan 

jordbävning i Sichuan, av ren slump träffar hon sin tvillingbror och de återförenas med 

varandra. De beslutar sig för att träffa deras biologiska mor Li Yuanni. Fang Deng inser 

tillslut att hon har gjort fel i att hata sin mor och Fang Deng ber om hennes förlåtelse. 

6.3.2 Val av scen och Analys  

Scenerna jag har valt att undersöka är en scen från början av filmen och en från slutet av 

filmen. Den första scenen som jag finner intressant är precis efter jordbävningen tagit plats. 

Modern får veta att hon måste välja att rädda ett av de två tvillingbarnen. Hon väljer att rädda 

sonen istället för att rädda dottern. Jag intresserar mig för om valet av barnet som hon räddar 

är baserade på konfuciansk tradition, där det självklara valet är att rädda sonen. Ett exempel 

som visas i Red Cliff, där Liu Beis hustru offrar sitt liv för att rädda deras son. Hur hade 

modern valt om tvillingbarnen båda var flickor? Valet hade förmodligen varit mycket svårare.  

Den andra scenen som jag finner intressant är när Fang Deng besöker sin mor efter att hon 

träffat sin tvillingbror. Fang Deng har hatat sin mamma i hela sitt liv men inser sedan att hon 

har gjort fel. Det jag vill undersöka är varför hon ber sin mor om ursäkt, när det egentligen är 

modern som på sätt och vis övergett henne. Är karaktären buden till att oavsett vilken familj 

man än har så är det den enda familjen man har, eller är det helt enkelt pågrund av att hon 

förstår den skuld hennes mor måste känt när hon bara fick rädda ett av sina barn. 

Fråga 1 

Li Yuanni 

Li Yuanni står inför ett svårt val. Det är tydligt att hon mest av allt, vill att båda hennes barn 

ska överleva. Men om man ser detta från ett konfucianskt perspektiv så gör hon rätt val. Om 

vi tittar på ett annat exempel i Red Cliff, när Liu Beis hustru offrar sig själv för att rädda 

barnet, så är rollerna för vem som offrar sig olika. I Red Cliff offrar sig hustrun, men i 

Aftershock offras dottern. Om de fem relationerna tas i beaktning när valet görs så kan man 

konstatera att det är det rätta valet enligt konfucianismen. Om vi tittar på det på detta sätt så 

räddar hon sonen och Li Yuanni uppnår den ideella konfucianska bilden av en kvinna. Men å 

andra sidan, pågrund av omständigheterna till moderns val är det oklart om hon baserar sitt 

val på den konfucianska ideologin. Om man konstaterar att modern gjorde det medvetna valet 

att rädda sonen grundat på att de kunde se sonen klart och tydligt, samt att han var vid 

medvetande. Därtill att det var oklart i vilket tillstånd dottern befann sig i, är det självklara 

rationella valet att rädda sonen som kan överleva.  

Fang Deng 

Man skulle kunna argumentera att Fang Deng uppnår konfuciansk trofasthet genom att offra 

sig själv för att rädda sin bror, vilket är det moraliskt korrekta valet om man tar de fem 

relationerna i beaktning. I emellertid så görs inte valet frivilligt av Fang Deng utan av hennes 

mor. I brist på eget agerande så kan man inte påstå att hon uppnår den ideella bilden av en 

konfuciansk kvinna, utan hennes dygdighet kommer från senare scener i filmen. Fang Deng 

visar goda seder genom att vara lydig till sina adoptivföräldrar till en början, men avviker från 

detta när hon blir äldre. Hon blir gravid med en man innan giftermål och lämnar sedan sin 

adoptivfar. Det visar bristande respekt gentemot honom och Fang Deng måste varit medveten 

om detta. Fang Deng försvinner i fyra år utan att föra någon form av kontakt med sin 
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adoptivfar, när de träffas igen berättar hon varför hon inte kontaktat honom. Hon vågade inte 

ta upp kontakten då hon visste att hon hade handlat fel. Efter att de blivit sams igen berätta 

Fang Deng varför hon hittills inte försökt kontakta sin biologiska familj. Adoptivfadern 

förstår henne och säger något som är viktigt för att man ska förstå de sista scenerna i filmen.  

Han påminner Fang Deng att hennes familj alltid kommer vara hennes familj och att det inte 

finns något som kan ändra på det. Det han syftar på här har en del konfuciansk underton. De 

är två av grundreglerna inom konfucianismen, kunskapen om generositet och kunskapen om 

riterna. Yang och Tamney tolkar de två grundreglerna som att man ska visa tålamod gentemot 

din medmänniska och vara givmild. Adoptivfadern menar alltså att Fang Deng borde försöka 

förlåta sin mor, samt försöka visa kärlek mot henne istället för hat. När Fang Deng och hennes 

mor träffas ber modern om ursäkt till henne men frågar också varför Fang Deng inte försökt 

kontakta sin familj. Samt frågar hon varför dottern inte kunnat ta hänsyn till sin mors känslor. 

Till slut ber Fang Deng sin mor om förlåtelse.
55

  

Om man följer de fem relationerna gör Fang Deng rätt i att be sin mor om förlåtelse. Far och 

mor står över barnen, det är barnens plikt att lyda sina föräldrar och deras beslut. Föräldrarnas 

auktoritet över deras barn är absolut.
56

  

Vikten av familj blir också uppenbar i skrivelsen av Klaus Mühlhahn, Clemens von Haselberg 

när de analyserar Aftershock. De skriver följande: 

”In its exclusive focus on the family and quasi-Confucian family values- more than once, the 

protagonists proclaim that family is all that matters, that family stays family […]”
57

  

Fråga 2 

Li Yuanni 

Mamman till de två barnen Fang Deng och Fang Da, gör ett korrekt val utifrån konfuciansk 

tradition. Detta har vi konstaterat tidigare, frågan är dock om hon följer den civila friheten när 

hon gör valet. D.v.s. är hon fri till att göra valet där hon räddar sonen Fang Da istället för 

dottern Fang Deng?   

Om vi hänvisar till de fem relationerna, så ska rangordningen i familjen följas, här står sonen 

helt klart över dottern i en traditionellt konfuciansk familj.
58

 Om vi nu har konfucianismen 

som regent i detta fall, som reglerar den civila friheten så gör modern rätt val. Li Yuanni följer 

regentens lag, i detta fall den konfucianska traditionen. Hon har på så sätt uppfyllt det som 

regenten anser vara för samhällets bästa. Regenten kan självklart inte kräva vad som helst av 

de som ingått i den sociala pakten för samhället utan grunder. Regenten har dock anledning 

till varför sonen bör räddas istället för dottern.
59

 Enligt Konfucius så var familjen 

utgångspunkten för att man skulle kunna uppnå ett harmoniskt samhälle. Det var inom 

familjen man fick lära sig hur man skulle uppföra sig ute i samhället, samt att det var inom 

familjen som personen fullt kunde nå sin potential som människa. Utan familjen kunde man 

inte få träning inom moral, samt att en person utan familj inte skulle veta vilka plikter och 
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roller vardera familjemedlemmen hade. Inom familjen hade alla sin roll och det var viktigt att 

man skulle förstå sin plats i familjen och vad som förväntades av den position du erhöll.
60

 

Samt kan man titta på de fem dygderna, de bestod av ren, li, yi, zhi och slutligen xin. Samtliga 

kan man kortfatta där: Ren betyder godhet, li betyder korrekt uppträdande, yi betyder ärlighet, 

zhi betyder kunskap och xin betyder trofasthet.
61

 Dessa fem dygder innehåller mycket mer 

men för just den här frågan urskiljer sig yi. Inom yi ingår det att man ska kunna urskilja vad 

som är gott och ont men också att man ska kunna känna under olika omständigheter, vad som 

rätt och fel val. Handlingar borde utföras för riktighetens och rättens skull, oberoende av de 

konsekvenser som kan följa efter handlingen. 
62

 Så om regenten ser upprätthållandet av den 

patriarkaliska strukturen som yi, ingår den i den civila friheten inom konfucianismen. På så 

sätt kan vi konstatera att Li Yuanni har civil frihet till valet att rädda sonen. Däremot kan man 

diskutera vidare om hon har moralisk frihet till valet. Givetvis vill hon rädda båda sina barn 

men blir tvingad till att välja ett av barnen. Hon visar att hon ångrar att hon inte kunnat förlåta 

sig själv genom åren som gått eftersom att hon inte kunnat rädda båda sina barn och på så sätt 

visar man att hon förmodligen inte skulle besuttit moralisk frihet. Moralisk frihet är, som 

nämnts i Simpsons tolkning av Rousseaus teori om frihet, ”[…] den lag som man har bestämt 

för sig själv.”
63

 I detta fall är det mamman till de två tvillingbarnen som har satt en lag för sig 

själv, att hon ska beskydda dem båda mot alla faror som kan finnas. Slutledningsvis vill jag 

sammanfatta och säga att Li Yuanni agerar korrekt inom den civila frihetens teoris gränser 

som satts upp av regenten. Detta behöver inte nödvändigtvis betyda att hon har erhållit 

moralisk frihet till sitt val.   

Fang Deng 

Fang Deng styrs till största del av sina egna moraliska riktlinjer, då hon separeras från sin 

biologiska familj vid en mycket ung ålder. På så sätt separeras hon från familjen som ska lära 

henne korrekt beteende i samhället. Detta förbättras sebare när hon adopteras och uppfostras 

av sina adoptivföräldrar, men hon har fortfarande inte de typiskt traditionella dragen som bör 

finnas hos den konfucianska idealkvinnan. Hon går till exempel mot sin far när hon blir 

gravid med en man innan giftermål och rymmer strax efter detta. Det hon gör ingår inte i 

hennes civila frihet om man antar att konfucianismen är regenten. Föräldrarna väljer vem som 

ska gifta sig med vem.
64

 Detta betonas ytterligare av Wang Shu som skriver: 

”Det här är den traditionella kulturens typiska tanke, ’följer far före giftermål, följer make 

efter giftermål, följer son om maken dött’.”
65

 

“这就是传统文化的典型思想，‘未嫁从父，既嫁从夫，夫死从子’。” 

 

Givetvis får man inte glömma att fadern inte beordrat henne att försvinna från deras hem. Det 

hon gör ingår inte i konfuciansk godtrohet. Vilket bevisar två saker, för det första har Fang 
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Deng inte civil frihet till att göra valet, vilket hon förmodligen är medveten om eftersom att 

hon inte kontaktar sin adoptivfar under tiden hon är borta från hemmet. För det andra bevisar 

hon att hon inte uppnått en självbildning, som inte bara inkluderar Fang Deng själv, utan som 

också ska inkludera en allmän ansvarsfullhet gentemot sina medmänniskor. De nämner 

Fenggang Yang och Joseph Tamney: 

”As the first step of human cultivation in spiritual life, Confucianism put 

forward the idea of ‘Self-Cultivation’. This self-cultivation should not be just an 

inner spiritual accomplishment for oneself, but should also include public 

responsibility for others. ”
66

 

Med andra ord så visas inte allmän ansvarsfullhet gentemot fadern. Denna självbildning ingår 

i det som regenten inkluderat i den civila friheten. Fram till slutet av filmen har den kvinnliga 

huvudkaraktären Fang Deng inte följt den konfucianska civila friheten. Hon börjar följa den i 

slutet när hon inser hur hennes mor agerat och bakgrunden till hennes agerande. Hennes mor 

agerar efter den civila friheten som regenten har bestämt och har prioriterat sonen utöver 

dottern. Hon antar också att hennes mor inte besuttit moralisk frihet till sitt val, utan att hon 

har agerat inom den civila frihetens ramar. Fang Deng har alltså förlorat sin moraliska frihet 

till att hata sin mor. Då hon tidigare ansett att hennes mor har gjort fel val ur en moralisk 

ståndpunkt som hon har bestämt för sig själv. Enligt den civila friheten så har modern givetvis 

agerat korrekt inom yi. Följden blir att hon har handlat för rättens skull oberoende av 

konsekvenserna som möjligtvis kunnat uppstå efter handlingen. När Fang Deng sedan ber sin 

mor om ursäkt, bevisar hon att hon anser att hennes mor har gjort rätt val inom den civila 

friheten. På så sätt uppfyller hon det huvudsakliga konceptet av generositet inom 

konfucianism. Att älska din medmänniska, samt visa givmildhet mot din medmänniska.
67

 

Fang Deng ber om ursäkt kan man se som en korrekt handling inom den civila friheten som 

bestämts av regenten. Samt att man betonar vikten av familj som hierarkis enhet inom 

konfucianismen.
68

  

6.4 Zui ai  

6.4.1 Handlingsreferat 

Zui ai är en romantik och drama film som utspelar sig i en by i Kina. Många invånare i byn 

blir infekterade av en sjukdom i samband med att de sålt blod till Zhao Qiquan(Cunxin Pu), 

son till Lao Zhuzhu(Zeru Taro). När folk i byn får reda på att sjukdomen är obotlig, börjar de 

ta avstånd från de som redan blivit infekterade. Zhuzhu känner sig skyldig till att hans äldsta 

son har gjort många i byn mycket sjuka. Han föreslår att de som är sjuka borde ta sig till den 

övergina skolan och bo där, om de inte vill infektera sina familjemedlemmar eller grannar. 

Sjukdomen som de har fått är HIV men eftersom de är en liten by på landsbygden i Kina har 

de inte tillräckligt med kunskap eller medicin för att bromsa sjukdomen.  

Senare flyttar de som bär på sjukdomen till skolan, inklusive Zhuzhus yngsta son, Zhao 

Deyi(Aaron Kwok) som också blivit infekterad. Innan Zhao Deyi anländer till den övergivna 

skolan pratar han med sin fru och ber henne gifta om sig efter att han dött. Efter någon dag 

anländer en medelålders man vid skolans grindar och lämnar ifrån sig några väskor, strax efter 
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att han gått stiger en ung vacker kvinna in på skolgården, iklädd i en röd jacka. Kvinnan, som 

heter Shang Qinqin(Ziyi Zhang) ansluter sig till de andra infekterade som bor på skolan. 

Någon dag senare så har Shang Qinqins röda jacka blivit stulen. De beslutar sig för att inte 

avslöja vem tjuven är, men jackan ska lämnas på skolgården vid midnatt när alla sover så man 

inte behöver hänga ut någon som skyldig. Zhao Deyi blir nyfiken på vem det är som stulit 

jackan och klättrar upp på skolans tak för att kunna se vem som lämnar tillbaka den vid 

midnatt. På taket blir han överraskad av att Shang Qinqin redan sitter på taket och väntar på 

att tjuven ska visa sig. De båda pratar med varandra när de är på taket och delar erfarenheter. 

Båda har blivit övergivna av sin make, samt hustru, Zhao Deyi föreslår att de båda kan vara 

tillsammans och bli ett par. Shang Qinqin vägrar till en början och man får inte veta tydligt 

vad som händer under natten, ingen tjuv fångas heller och jackan återvänder inte till sin rätta 

ägare. Nästa dag har ytterligare en ägodel försvunnit, en dagbok. Zhao Deyi bestämmer sig 

för att söka efter den försvunna dagboken och den röda jackan genom att söka igenom allas 

sovplatser på skolan. Flera av männen som också bor på skolan ansluter sig till sökandet. De 

hittar ingen dagbok men de hittar Shang Qinqins röda jacka, samt avslöjas det att skolans 

kock har stulit ris och gömt undan det för sig själv. Shang Qinqin och Zhao Deyi möts igen i 

skolans förråd och älskar med varandra. Givetvis betyder det att Zhao Deyi och Shang Qinqin 

måste påbörjat en hemlig romans med varandra sedan senaste gången de var ensamma med 

varandra. En dag blir de båda upptäckta av Shang Qinqins man under ett av deras 

kärleksmöten och maken får reda på att hon är otrogen. Maken tar Shang Qinqin tillbaka till 

byn från skolan och Zhao Deyi lämnas kvar i skolan med de andra sjuka. Medan Shang 

Qinqin är borta från skolan beslutar sig Zhao Deyi för att besöka sin fru i hans hem som finns 

i byn för att gottgöra henne. När han kommer fram så är huset tomt och hans fru och son finns 

inte på plats, alla möbler har också försvunnit.  

Så småningom så blir Shang Qinqin utkastad från sin makes hem och hennes svärmor ber 

henne att hålla sig borta tills hennes man funnit en ny fru så de kan skilja sig. Zhao Deyi och 

Shang Qinqin möts strax efter att hon blivit utslängd och de flyttar till en liten stuga byggd av 

sten, vid utkanten av byn. Shang Qinqin föreslår att de ska gifta sig och Zhao Deyi går med på 

hennes förslag. De ger sig båda iväg för att be Zhuzhu om tillåtelse att gifta sig, samt för att 

be honom om hjälp för att övertyga Shang Qinqins svärmor att gå med på skilsmässan med 

Shang Qinqins make. Zhuzhu lyckas övertala Shang Qinqins make att gå med på skilsmässan 

om Zhao Deyi går med på att överlåta hans hus till den före detta maken efter att han gått bort. 

Sedan efter detta flyttar Zhao Deyi och Shang Qinqin in i hans hus och försöker skaffa ett 

giftermåls licens som de senare får tag på med hjälp av Zhao Deyis äldre bror. När de 

slutligen gifter sig så går de runt i byn och hälsar på grannarna och visar att de är gifta och 

delar ut godis till byborna. Trots att de inte har samtycker från de andra byborna så verkar det 

inte göra dem något och de är lyckliga. På kvällen, samma dag som de gifter sig får Zhao 

Deyi en hemsk feber och han är i mycket stor smärta, hans kropp har väldigt hög temperatur.  

Shang Qinqin berättar att han inte får dö innan henne, samt att hon inte hunnit utföra de 

traditionella riterna som utförs av kvinnan vid giftermål. För att hålla Zhao Deyis feber nere 

hämtar hon till en början hinkar med kallt vatten och använder trasor för att kyla ned honom, 

men när det inte är tillräckligt med trasor hoppar Shang Qinqin in i kallt vatten och kyler sin 

kropp för att sedan kunna kyla Zhao Deyi. Hon upprepar detta tills Zhao Deyi somnar i 

hennes armar. När Zhao Deyi vaknar nästa morgon, frågar han efter vatten, men märker 

snabbt att hans fru Shang Qinqin ligger död på golvet bredvid sängen.  

6.4.2 Val av scen och Analys  
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Jag har valt att lägga stört fokus på de sista scenerna i filmen, när Zhao Deyis nya hustru 

Shang Qinqin uttrycker att hon vill följa de traditionella riterna vid giftermål. Jag kommer att 

analysera hur hon uttrycker att hon ska offra sitt liv för sin make, samt om hennes beteende 

och val uppfyller den konfucianska ideala bilden av en kvinna inom den civila frihetens ramar. 

Den kvinnliga huvudkaraktären gör många val genom filmen som inte överensstämmer med 

den konfucianska idealbilden av en kvinna. Huvudkaraktären har därför analyserats i helhet 

genom hela filmen. Till den större delen av filmen visar hon faktiskt inte mycket som kan 

antyda att hon har konfucianismen som riktlinjer för sitt beteende. Hon är först otrogen mot 

sin man, sedan blir hon utslängd av sin svärmor, sedan går hon tillbaka till personen hon har 

varit otrogen med från början. Men ändrar på sitt beteende när hon fått välja att vara med den 

man hon har valt själv, först då visar hon tecken på konfuciansk dygdighet gentemot sin nya 

älskare, som senare blir hennes nya make. Filmen väcker många frågor, speciellt i slutet då 

hon väljer att offra sitt liv, man kan också undra om Zhao Deyi hade gjort samma sak för 

henne om hon hade varit lika sjuk. Hon var sjuk tidigare i filmen och Zhao Deyi hjälpte henne 

att bli frisk igen, men den gången räckte det bara med våta trasor från en hink, medan Shang 

Qinqin var tvungen att kyla ned sin kropp ett flertal gånger för att kyla ner sin make som 

senare hade feber. 

Fråga 1 

Det är lätt att avgöra om Shang Qinqin uppnår det konfucianska idealet av vad en kvinna ska 

vara om man endast fokuserar på de sista scenerna. Men om man tittar på den kvinnliga 

huvudkaraktären Shang Qinqin i helhet är det inte lika lätt att avgöra. I tidigare kapitel 

påpekar jag att hennes val är speciellt diskutabla i början av filmen fram tills ungefär hälften 

av filmen har gått. Därav kan jag inte utesluta hennes tidigare beteende heller, därför så 

kommer jag som sagt lägga störst fokus på de slutliga scenerna men också inkludera det som 

jag finner relevant genom filmen för att ge en bättre helhetsbild av den kvinnliga 

huvudkaraktären. Först kommer jag att systematiskt gå igenom Shang Qinqins val genom 

filmen, påpeka när hon uppfyller eller inte uppfyller den konfucianska ideal bilden av en 

kvinna. Samt undersöka de sista scenerna i filmen där hon offrar sitt liv för att rädda Zhao 

Deyi.  

Shang Qinqin anländer till den övergivna skolan där de andra insjukna bor tidigt och blir 

förförd av Zhao Deyi. Trots att hon till en början visar motstånd till Zhao Deyis uppvakning 

så påbörjar de en hemlig romans med varandra. Alltså hyser hon inga tankar för sin make eller 

hur det skulle se ut om hon blev ertappad med att vara otrogen. I scenen som  

Zhao Deyi föreslår att de ska vara tillsammans säger Shang Qinqin vid tidpunkten 22:00. 

Zhao Deyi – ” Qinqin… Jag tänker säga en sak. Fan! Vad sägs som om vi två är tillsammans!” 

Shang Qinqin – ”Är det inte bra som det är nu?” 

Zhao Deyi – ”琴琴。。。我想跟你说个事。他妈的，不如我们俩个好！” 

Shang Qinqin – ”现在不是挺好的吗。” 

Detta kan man tolka på flera olika sätt men om vi nu antar att hon inte vill att det ska hända 

något för att det inte passar i tiden. Eller att hon tror att om hon blir ertappad med att vara 

otrogen kan hon dra vanära över sin familj. Givetvis vet vi att hon nu går med på Zhao Deyis 

förslag. Enligt konfucianismen ska kvinnan vara trogen mot sin man och hedra sina föräldrar 

genom att tjäna sin make som de valt ut åt henne. Samt att hon ska visa fullständig lydnad till 
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sin makes ord.
69

 Det framgår inte att maken har tillåtit detta, och de är fortfarande gifta. 

Vidare kan man inte heller ha överseende av det konfucianska idealet av självbildning. Att 

Shang Qinqin borde sträva efter andlig fullbordan och visa att hon har ansvar för sina 

handlingar, sist men inte minst visar allmänt ansvar gentemot andra människor.
70

 

Självklart kan man inte hävda att hennes kunskap om givmildhet är speciellt omfattande, eller 

om hon nu har kunskap om konfuciansk givmildhet väljer hon att ignorera den här. Nämnt 

tidigare i teori kapitlet förklarar Fenggang Yang & Joseph Tamney meningen med 

konfuciansk kunskap om givmildhet. 

”The key concept of benevolence in the moral system of Confucianism can be 

traced back to the Book of Historical Documents, (The Shoo King), where it 

originally meant a good moral character.”
71

 

Hon bryter också direkt mot en viktig punkt inom konfuciansk givmildhet. Att visa 

återhållsamhet och återställa riterna (Fenggang Yang & Joseph Tamney 2012:288). Att hålla 

riterna intakt har i detta fall inte så stor betydelse, däremot visar hon inte återhållsamhet. Här 

kan man också påpeka det Wang Shu skriver om i sin analys av kvinnobilden i film av 

Mingxings filmbolag. Att kvinnor oftast förväntas följa den traditionella kvinnobilden på den 

vita duken. Där kvinnan först och främst följer sin far, sedan följer kvinnan sin make efter hon 

gift sig, och till slut om maken dör ska kvinnan lyda sonen.
72

 

För det första går hon emot sin far i filmen, även om fadern inte visas i filmen har hon 

tekniskt sätt visat olydnad mot fader. Samt visar hon olydnad gentemot sin make. På så sätt 

kan man inte påstå att Shang Qinqin uppfyller den konfucianska ideal bilden av en kvinna. 

Det som är intressant är att så fort Shang Qinqin för välja vem hon vill vara med av sin fria 

vilja, först då börjar hon visa tecken på konfuciansk godtrohet. Detta händer ungefär efter att 

hennes svärmor kastat ut henne ur hennes dåvarande makes hem.  Både Zhao Deyi och Shang 

Qinqin flyttar till en stuga strax utanför byn. Byborna ser ned på Shang Qinqin och Zhao 

Deyis förhållande och vid ett tillfälle dyker svärmodern till den före detta maken upp vid 

deras stuga och skriker glåpord mot Shang Qinqin. Vilket stärker antagandet att de båda är 

långt ifrån accepterade av de andra invånarna i byn. En kväll när Zhao Deyi berättar att han 

drömmer om sin bortgångna mor, tröstar Shang Qinqin honom genom att försäkra honom om 

att även om hans mor har gått bort, kan Shang Qinqin från och med nu vara hans mor. Från 

Scenen vid tidpunkten 1:02:41: 

Shang Qinqin – ”från och med nu, kan jag vara din mor, tänk inte på din mor, tänk på mig. 

Kalla mig mor, så ska jag göra vad du än ber mig om. Och jag kommer älska dig så som din 

mor älskat dig.” 

Shang Qinqin – ”那以后我就当你娘，别想你娘了， 想着我。叫我娘了， 让我做甚我做

甚。我就像亲娘一样疼你。” 

Det som hon säger är grundat på en konfuciansk tanke. Det har en konfuciansk underton, att 

kvinnan ska tjäna sin man på bästa möjliga sätt.
73

 Men först och främst nämner Qin i sin 

analys hur kvinnorna, oftast fruarna är de som utför de moderliga funktionerna. En kvinnas 

största glädje i livet är att tjäna en man. ”[…]deras mening med livet definieras enligt män. 
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[…]de lider av olycka, ställs in för rätta, de bär bördan, får stå ut med, dör i olyckor, allt detta 

för att rädda och benåda män och historia.”
74

 

Ett annat tillfälle då hon visar konfuciansk trohet är när hon går ned på knä och ber Zhao 

Deyis far om tillstånd till giftermål med hans son. De måste be far om tillstånd enligt 

konfuciansk tradition om deras giftermål ska vara giltigt, utan faderns tillstånd kan de inte 

gifta sig enligt de fem relationerna.
75

 

Under de sista scenerna som utspelar sig kvällen, samma dag som de varit i byn och visat att 

de officiellt har gift sig, blir Zhao Deyi mycket sjuk på kvällen och får en väldigt hög feber. 

Hans nyblivne hustru försöker hålla honom vid medvetande när han har feber och nämner att 

hon inte hunnit kalla hans far vid titeln svärfar. Shang Qinqin nämner att svärfar ska få bo 

med dem och hon ska utföra de sysslor som förväntades av henne som hustru. Som t.ex. laga 

mat, tvätta kläder, och dyl. för svärfar. Att hustrun ska ta hand om maken och hans föräldrar 

ingår i konfuciansk godtrohet. Det betyder att familjen höll ihop livet ut.
76

 I detta fall är det 

någorlunda annorlunda pågrund av omständigheterna men Shang Qinqin förstår att: Så länge 

någon i familjen till hennes make är i livet, så ska hon även se efter dem.
77

 På så sätt visar hon 

ytterligare något som tyder på att hon börjar ta formen av en kvinna som är acceptabel ur ett 

konfucianskt perspektiv.  

Det som får Shang Qinqin att nå den ideal bilden av en kvinna enligt konfucianismen är det 

som händer efter deras samtal när Zhao Deyi fortfarande ligger i sängen med feber. Shang 

Qinqin försöker hålla Zhao Deyis feber nere genom att, som nämnts tidigare, fylla en hink 

med vatten som har trasor, sedan använder hon trasorna med det kalla vattnet som hon lägger 

på Zhao Deyis kropp. Till slut räcker inte trasorna och Shang Qinqin sätter sig i en tunna med 

kallt vatten och kyler ned hennes kropp. När hennes kropp blivit tillräckligt kall lägger hon 

sig i sängen med Zhao Deyi och kramar om honom för att sänka hans temperatur något, hon 

upprepar detta tills de båda somnar i varandras famn. Näta dag vaknar Zhao Deyi och är frisk 

från sin höga feber men Shang Qinqin ligger död på golvet bredvid hans säng.  

Att kvinnan offrar sitt liv för att rädda mannen är något vi sett tidigare, som exempelvis från 

Red Cliff, där hustrun hoppar ned i en brunn för att rädda sin son. Den konfucianska tanken är 

den samma som Katherine Carlitz kom fram till när hon analyserade historian om änkan Qian. 

Genom att Shang Qinqin offrar sitt liv för Zhao Deyi så uppnår hon teoretiskt sett samma 

hjältinna status som änkan Qian. Hennes handlingar bör räknas till den äldre heroiska 

dygdigheten, men det är svårt att bortse från den kvinnliga huvudkaraktären Shang Qinqins 

tidigare moraliska val. Givetvis visar hon konfuciansk dygdighet gentemot Zhao Deyi, 

mannen hon valt av sin egen vilja. Men det är viktigt att man inte glömmer hur hon inte lytt 

sin far, hon har varit otrogen mot sin första make och sedan efter hon blivit utslängd från sin 

förre detta makes hus har hon gått mot sin svärmors vilja. Det är svårt att avgöra om Shang 

Qinqin når den idealbilden av en konfuciansk kvinna om man ser på karaktären i helhet, men 

om man bara tittar på de sista scenerna i filmen uppfyller hon kriterierna.    

Fråga 2 

Man kan snabbt avgöra genom att titta på karaktärens val att Shang Qinqin agerar för det 

mesta efter sin egen moraliska frihet. Som nämnts i fråga två så agerar hon inte speciellt 

konfucianskt fram tills hon får vara med Zhao Deyi efter att ha blivit utslängd av hennes 
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svärmor. Hon försöker vid slutet att tillämpa och anpassa sig till den civila friheten som 

regenten bestämt. Det skulle förmodligen vara passande att analysera karaktären i helhet i 

denna fråga också men jag kommer som tidigare lägga störst fokus på de sista scenerna. Har 

hon verkligen frihet till valet att offra sitt liv för att rädda Zhao Deyi eller är det vad hon 

förväntas att göra? 

Sammanfattat har hon haft en romans med Zhao Deyi, medan hon varit gift med en annan 

man. Shang Qinqin har gått mot sin fars vilja, sin makes vilja, dragit vanära över sin familj 

och slutligen visat bristande moral enligt konfucianskt tänkande. Detta sammanfattar den 

kvinnliga huvudkaraktärens val för den första halvan av filmen. Enligt regenten, som vi kan 

anta är konfucianismen, har hon inte civil frihet till sina handlingar.  

Inom konfucianismen ser man familjen som en viktig byggsten i ett harmoniskt konfucianskt 

samhälle. Det är viktigt att familjestrukturen inte rubbas. Då familjen var den grundläggande 

miljön för att lära sig korrekt beteende och moral, samt en bro mellan den individuella 

människan och den verkliga världen. Konfucius betonade också vikten av att respektera sina 

fäder och man ska lyda sina föräldrar. Det är t.ex. föräldrarna som bestämmer vem man kan 

gifta sig med.
78

 Shang Qinqin kan inte heller bestämma vem hon ska gifta sig med eller skilja 

sig med utan föräldrars samtycke. Så om det är föräldrarna som sköter vem det är som gifter 

sig eller skiljer sig med vem, kan inte Shang Qinqin ha civil frihet till att vara med Zhao Deyi 

utan föräldrars samtycke. Hon har heller inte tillåtelse till att vara otrogen mot sin make 

oavsett hennes personliga känslor. Om Shang Qinqin och Zhao Deyi skulle vilja vara 

tillsammans och följa den civila friheten så måste Shang och Zhao skilja sig först med deras 

respektive partners innan de kan inleda något. Om det visar sig att till exempel hustrun inte är 

duglig kan man begära att de skiljer sig, men, detta är fortfarande föräldrarnas beslut. Det kan 

också vara fallet att föräldrarna inte tycker att kvinnan är duglig även om sonen tycker om sin 

hustru väldigt mycket kan de ändå begära att de skiljer sig.
79

 Detta nämns även i Tus 

Rujiao: ”Konfucianismen avser att äldre personer ska respekteras, senioritetet ska repekteras,  

och uppmuntrar att ära de äldre, anser att ålder representerar erfarenhet och visdom, 

samhällsklass är nödvändig för harmoni och stabilitet.” 

儒教: 儒家也主张长者为尊，长幼有序，提倡敬老，认为年龄代表经验与智慧，社会等

级对和谐稳定是必要的80 

Det ges exempel på föräldrarnas ställning senare i filmen. Shang Qinqin blir utslängd från sin 

makes hem av svärmodern. Hon förklarar att Shang Qinqin ska skilja sig med hennes son så 

fort en ny hustru hittats åt honom.  Senare visar det sig att sonen har hittat en ny lämplig 

hustru och Shang Qinqin skiljer sig för att kunna gifta sig med Zhao Deyi, värt att påpeka är, 

att även om jag skriver att det är Shang Qinqin som skiljer sig, så är det hennes dåvarande 

make som ber om skilsmässan, kvinnan har ingen rätt till detta. Jag nämner också att Shang 

Qinqin visar bristande moral, det jag menar då att hon inte följer Ren. Idealet med ren kan 

man räkna in i fem olika delar. Korrekt beteende, godhet, ärlighet, trohet samt kunskap.
81

 Om 

man ser på dessa fem delar, vågar jag inte påstå att hon följer dem speciellt bra eller att hon 

har civil frihet till sina handlingar. Man skulle kunna diskutera vidare om hon har moralisk 
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frihet till sina val, men det är mycket svårt att avgöra, pågrund av hur man valt att porträttera 

Shang Qinqin i filmen.  

De scener som jag finner mest intressant i slutet av filmen då den kvinnliga huvudkaraktären i 

princip offrar sitt eget liv för att rädda sin man, har jag i tidigare fråga tagit upp det som 

Katherine Carlitz skrivit om änkan Qian och hur det kan ses som en heroisk handling från en 

konfuciansk ståndpunkt. Även om historien är lite annorlunda handlar det fortfarande om 

uppoffringar som kvinnor gör för männens skull. Änkan Qian tog sitt liv efter att hennes make 

gick bort, Shang Qinqin offrade sitt liv för att rädda hennes make.  

Enligt den civila friheten inom konfucianismen ska hustru tjäna sin make. Men, det står 

självklart inte ordagrant att om maken dör, så dör även kvinnan. Katherine Carlitz förklara till 

exempel att Ji Chi skriver om två sätt då det är acceptabelt att offra eller ta sitt liv. För det 

första kan man ta självmord för att undvika bli våldtagen av fiendens soldater. För det andra 

kan man vägra att gifta om sig efter maken har dött, genom självmord. Man skulle kunna säga 

att detta var ett sätt för Shang Qinqin att visa fullständig lojalitet mot Zhao Deyi genom att 

hon hellre dör än att se honom gå bort före henne och att hon blir änka. Rent teoretiskt sätt, 

om man tänker i samma banor som Ji Chi kan detta också ses som ett sätt att vägra gifta om 

sig. Givetvis kan det ses som väldigt långsökt och de båda var faktiskt döende och det var 

bara en tidsfråga innan de båda skulle dö av sin sjukdom, så det är svårt att säga med säkerhet 

om hennes handlingar tillhör den civila friheten inom konfucianismen. I helhet har den 

kvinnliga huvudkaraktären inte haft civil frihet till sina handlingar, men hon har förmodligen 

besuttit moralisk frihet för dem.   
 

7 Slutsatser och diskussion 

Frågorna som jag haft i min frågeställning är först, på vilket sätt uppnår de kvinnliga 

huvudkaraktärerna i filmerna genom sina val och handlingar den konfucianska ideala bilden 

av en kvinna? Den andra, är de kvinnliga huvudkaraktärernas val och handlingar frivilliga, 

enligt Jean Jacques Rousseaus teori om civil frihet? 

Jag kommer sammanfatta frågorna kort och redogöra resultaten för samtliga filmer, vad som 

överresstämmer med teorierna och vad som inte stämmer. Frågorna delas upp under egna 

rubriker, Fråga 1 och Fråga 2, där kommer jag sammanfatta samtliga filmers resultat för 

frågorna. Sedan kommer jag diskutera frågorna var för sig, samt reflektera över vad jag 

kunnat göra annorlunda och om jag hade fått ett annat resultat om jag gått tillväga på ett annat 

sätt. Slutligen kommer jag ge förslag på vidare forskning.  

 

7.1 Fråga 1 

7.1.1 Crouching Tiger, Hidden Dragon 

Den första filmen som undersöktes var Crouching Tiger, Hidden Dragon. I den första frågan 

valde jag att undersöka de två kvinnliga huvudkaraktärerna separat. Den första var Yu Xiulian 

och den andra var Yu Jiaolong. De båda var motsatsen till varandra, karaktären Yu Xiulian 

var en välbildad, återhållsamhet, trofasthet och självbehärskning. Många karaktärsdrag som 

man söker hos den konfucianska idealkvinnan.  
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Karaktären Yu Jiaolong är en impulsiv yngre kvinna som inte har några planer till att rätta sig 

efter någon, tänker inte på konsekvenserna som hennes handlingar kan ha, vilket till slut leder 

till Li Mubais död. Karaktären drömmer om att få vara fri och sätter sig själv först i stora drag. 

Yu Jiaolong följer inte den traditionella konfucianska ideala bilden av en kvinna, utan 

försöker bryta sig loss från det traditionella och bli sin egen person.  

 

7.1.2 Red Cliff 

De kvinnliga huvudkaraktärerna i Red Cliff, Liu Beis hustru, som inte nämns vid namn, och 

Xiao Qiao räknas båda som dygdiga konfucianska kvinnor. Den först nämnda, Liu Beis hustru 

offrar sitt liv för att rädda Liu Beis son, hustruns uppoffring har en likhet med änkan Qians 

uppoffring som Katherine Carlitz undersökt och kom att definiera fullkomlig konfuciansk 

trofasthet. Om man följer de fem mänskliga relationerna, där tre är inom familjen. Far och son, 

make och hustru, och slutligen äldre bror och yngre bror kan man konstatera att mannen står 

över kvinnan i värde. Det är den patriarkaliska ordningen inom familjen enligt 

Konfucianismen. Mor och dotter, äldre syster och yngre syster räknas inte med i ordnigen då 

de inte har lika stor betydelse. Liu Beis hustru upprätthåller anständigt uppförande, samtidigt 

räddar hon Liu Beis sons liv.  

Den kvinnliga huvudkaraktären Xiao Qiao utmärker sig mest vid slutet av filmen då hon 

beger sig till fiendens läger och distraherar dem tillräckligt länge så att hennes makes styrkor 

kan attackera. Till slut leder det till att hennes make vinner kriget på grund av Xiao Qiaos 

handlingar. Karaktären försöker tjäna sin man på bäst möjliga sätt, vilket räknas in som 

respektabelt konfucianskt uppförande, eftersom att en hustru ska försöka tjäna sin man på 

bästa möjliga sätt.  

7.1.3 Aftershock 

Modern till den kvinnliga huvudkaraktären Fang Deng, vid namn Li Yuanni måste välja vilket 

barn hon vill rädda. Hon väljer att rädda sonen, från ett konfucianskt perspektiv så gör hon 

rätt val. Li Yuanni räddar sonen och uppnår den ideala bilden av en konfuciansk kvinna, här 

spelar de fem relationerna en part i hennes val. På grund av omständigheterna till scenen, är 

det oklart om hon baserar sitt val på den konfucianska ideologin. Om det är ett medvetet val 

att rädda sonen på grund av att han, enligt konfucianismen värderas högre. Däremot är valet 

att rädda sonen grundat på att de kunde se sonen klart och tydligt, samt att han var vid 

medvetande. Som resultat av omständigheterna till vad som händer i scenen, är det rationella 

valet att rädda sonen som kan överleva. Man skulle kunna argumentera att Fang Deng uppnår 

konfuciansk trofasthet genom att offra sig själv för att rädda sin bror, vilket är det moraliskt 

korrekta valet om det baseras på de fem relationerna som grund för vem som värderas högst.  

Fang Deng blir gravid med en man innan giftermål, försvinner i fyra år utan att kontakta 

adoptivfadern. Hon tog inte upp kontakten med adoptivfadern för att hon visste att hon gjort 

fel. Fang Deng blir påmind om att hennes familj alltid kommer vara hennes familj. Inget kan 

ändra vem man har som systrar, bröder och föräldrar. Det har konfuciansk betydelse, det är 

grundreglerna för konfucianismen. Kunskapen om generositet och kunskapen om riterna är 

två av grundreglerna inom konfucianismen. Enligt konfucianismen borde Fang Deng försöka 

förlåta sin mor, vilket hon gjort i slutet av filmen. 
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Far och mor står över dotter och son om man hänvisar till de fem relationerna. På så sätt borde 

hon ha respekterat sin mors val till att rädda sonen istället för att rädda henne. Därför måste 

Fang Deng be om ursäkt för att hon har gått mot sin mors val. Föräldrarnas auktoritet över 

deras barn är absolut.  

 

7.1.4 Zui Ai 

Den kvinnliga huvudkaraktären analyserades i helhet med fokus på de sista scenerna. Zui Ai 

var en av de svårare filmerna att analysera då man valt att avbilda den kvinnliga 

huvudkaraktären som en kvinna som har svårt att balansera det som anses vara rätt och vad 

hon själv vill göra. Filmen gås systematiskt igenom från det första valet till det sista som jag 

finner intressant för undersökningen.  

Den kvinnliga huvudkaraktären Shang Qinqin är otrogen mot sin man. Enligt konfucianismen 

ska kvinnan vara trogen mot sin man. Kvinnan ska tjäna sin make och lyda honom. På så sätt 

hedrar hon sina föräldrar.  Hon strävar inte efter andlig fullbordan, tar inte ansvar för sina 

handlingar, samt visar hon inte allmänt ansvar gentemot andra människor.  

Hon visar inte konfuciansk givmildhet, att visa återhållsamhet och att hon borde återställa 

riterna. Den kvinnliga huvudkaraktären förväntas följa den traditionella kvinnobilden, där 

kvinnan först och främst följer sin far, sedan följer kvinnan sin make efter hon gift sig, och till 

slut of maken dör ska kvinnan lyda sonen. Hon följer inte detta och visar inte en typisk bild av 

den konfucianska idealkvinnan.  

Den kvinnliga huvudkaraktären Shang Qinqin börjar visa konfuciansk godtrohet först när hon 

för vara i fred med Zhao Deyi. Hon behandlar sin nya man väl, hon försäkrar honom om att 

hon kommer älska honom precis som hans mor älskat honom. Enligt konfucianismen ska 

kvinnan tjäna sin man på bästa möjliga sätt. En hustru ska också utföra de moderliga 

funktionerna. Under de sista scenerna, blir Zhao Deyi mycket sjuk på kvällen och får en 

väldigt hög feber. Zhao Deyi befinner sig nära döden och hustrun påminner honom om att hon 

kommer ta hand om honom och hans far, vilket är en del av hennes plikter enligt 

konfucianismen. Den kvinnliga huvudkaraktären offrar sitt liv för att rädda makens.  

Kvinnan offrar sitt liv för att rädda maken, visar liknelse vid änkan Qians uppoffring som 

Katherine Carlitz analyserar. Shang Qinqin uppnår teoretiskt sett samma hjältinna status som 

änkan Qian. Handlingen bör räknas till den äldre heroiska dygdigheten, den kvinnliga 

huvudkaraktären tyngs dock ner av hennes tidigare handlingar. Hon visar dygdighet mot 

mannen hon valt själv men visade inte något mot hennes far, före detta make och hennes före 

detta makes familj. Om endast den sista scenen skulle analyseras, når den kvinnliga 

huvudkaraktären Shang Qinqin den ideala bilden av en konfuciansk kvinna. I helhet uppfyller 

karaktären inte kriterierna.  

7.2 Fråga 2 

7.2.1 Crouching Tiger, Hidden Dragon 

Karaktärerna Li Mubai och Yu Xiulian har känslor för varandra men är bundna av 

konfucianismens ideal och visar behärskning av sina känslor. En änka bör inte gifta om sig, 

det kan tas som om man vanhedrar den bortgångne maken. Konfucianismen används här för 
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att avgöra vad som är rätt och fel ur ett moraliskt perspektiv. Yu Xiulian har inte civil frihet 

till att välja en ny make eller älskare.  

Den kvinnliga huvudkaraktären Yu Jiaolong försöker bryta sig loss från det som förväntas av 

henne. Hon ska gifta sig med en man som hennes man valt åt henne. Hon förväntas lyda sin 

far enligt konfucianskt doktrin utan några invändningar. Yu Jiaolong har inte någon civil 

frihet till många av de handlingarna som hon utför i filmen. Hon stjäl, går emot sin fars beslut 

och hon ansluter sig till den kriminella Biyan Huli. Hon bryter de lagar som regenten bestämt, 

inom konfucianismen. Hon har inte civil frihet till sina handlingar, karaktären Yu Jiaolong har 

flera samveteskval genom filmen och till slut dör den manliga huvudkaraktären Li Mubai till 

följd av hennes val. För att Yu Jiaolong ska kunna accepteras i det politiska samhället måste 

hon hedra det som inkluderas i det sociala kontraktet. 

Att karaktären Yu Jiaolong hoppar från ett berg i slutet av filmen, kan ses som ett försök till 

att nå fullständig frihet. Det Ang Lee vill visa här är att karaktären vill tillbaka till 

naturtillståndet, att Yu Jiaolong vill bryta sig ifrån konfucianismens ideologi, valet att ta sitt 

liv är fullkomligt fritt. Karaktären Yu Jiaolong är bunden till den konfucianska traditionen och 

de lagar som regenten satt upp inom den civila friheten. Hon uppnår inte fullkomlig frihet förs 

än hon väljer att ta sitt eget liv. Hon har ingen civil frihet till sina val, men hennes hopp från 

klippan kan ses som att hon uppnår moralisk frihet, samt att hon bryter sig från den sociala 

pakten och återvänder till naturtillståndet. 

 

7.2.2 Red Cliff 

Valen som görs av både Liu Beis hustru och Xiao Qiao är korrekt enligt konfuciansk trohet. 

Men det är inte tillåtet att utföra handlingar som regenten förbjuder enligt civil frihet. I detta 

fall agerar konfucianismen som regent. Samt den konfucianska ideologin av korrekt kvinnlig 

trohet. Om vi först tittar på Liu Beis hustrus val, där hon offrar sig själv. Detta val kan man 

först se som att hon tjänar sin make genom att rädda hans sons liv. Dessutom, upprätthåller 

hon den patriarkaliska familjetraditionen som finns i konfucianismen, där mannen går före 

kvinnan. Att rädda sonen från en säker död genom att offra sitt eget liv kan därför ses som en 

civilt frivillig handling. Xiao Qiaos handling, där hon väljer att bege sig till Cao Cao för att 

fördröja hans armes anfall är inte lika självklart som Liu Beis hustrus handling. Kvinnan ska 

tjäna sin make, men det visar sig inte lika lättuppfattligt om hon har civil frihet till att ta detta 

beslut på egen hand. Xiao Qiao väljer själv att bege sig till Cao Cao utan hennes makes 

kännedom, om hon nu var i besittning av civil frihet till sitt val, skulle hon inte behövt utföra 

sin handling utan sin makes vetande. Maken bestämmer över hustrun och hustrun lyder, detta 

är det mest fundamentala konceptet mellan make och hustru som Hoobler(2006:13) även 

nämner. Zhou Yu har inte beordrat sin hustru att ta sig till Cao Cao för att distrahera och 

fördröja hans anfall. På så sätt går hon emot den civila friheten, hon gör snarare valet av 

moraliska skäl. Xiao Qiao följer den lag som hon har skapat åt sig själv, denna är dock starkt 

influerad av konfucianismen och hon bedömer att detta är det bästa sättet hon kan tjäna sin 

make på.  

 

7.2.3 Aftershock 

Karaktären Li Yuanni gör korrekt i att rädda sonen enligt konfucianismen och hon har civil 

frihet till valet. Mamman följer den rangordning som finns i en konfuciansk familj och följer 
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den. I kapitlet 3.2.4 redogör jag för valet av den civila friheten och att konfucianismen 

används som regent i den civila friheten för undersökningen. Om man nu har detta i åtanke så 

gör Li Yuanni rätt val i scenen hon blir tvungen att välja mellan sina två barn. Hon har 

uppfyllt det som regenten anser vara för samhällets bästa. Det läggs vikt på innebörden av 

familj. Utan familjen får individen inte någon träning inom moral, utan familj kan en individ 

heller inte veta vilka plikter och roller vardera familjemedlemmen har. En av de fem dygderna, 

yi som betyder ärlighet, Inom yi ingår det att man ska kunna urskilja vad som är gott och ont 

men också att man ska kunna känna under olika omständigheter, vad som rätt och fel val. 

Handlingar borde utföras för riktighetens och rättens skull, oberoende av de konsekvenser 

som kan följa efter handlingen. Regenten i detta fall, anser att den patriarkaliska strukturen 

måste bestå, så som yi, ingår den i den civila friheten inom konfucianismen. På så sätt kan vi 

konstatera att Li Yuanni har civil frihet till valet att rädda sonen.  

Fang Deng separeras från familjen som ska lära henne hur en person ska bete sig i samhället. 

Karaktären visar inte de typiskt traditionella dragen som ska finnas hos den ideella 

konfucianska kvinnan.  

Hon blir gravid innan giftermål och rymmer. Det strider mot konfucianismen och hon har inte 

civila frihet till detta, vilket också kan förklara varför karaktären bestämmer sig för att rymma. 

att konfucianismen är regenten. Den traditionella synen på giftermål är att familjen bestämmer 

vem som är en lämplig partner för deras barn.  

Den kvinnliga huvudkaraktären Fang Deng visar inte ansvarsfullhet gentemot sin far, 

karaktären har inte civil frihet till sina val fram tills slutet av filmen, karaktären handlar 

mestadels efter sin egna moraliska frihet. Fang Deng antar också att hennes mor inte besuttit 

moralisk frihet till sitt val, utan att hon har agerat inom den civila frihetens ramar. Karaktären 

Fang Deng har alltså förlorat sin moraliska frihet till att hata sin mor. Enligt den civila 

friheten så har modern agerat korrekt inom yi. Modern handlar för rättens skull oberoende av 

konsekvenserna som möjligtvis kunnat uppstå efter handlingen. Den kvinnliga 

huvudkaraktären Fang Deng anser att hennes mor har gjort rätt val inom den civila friheten. 

På så sätt uppfyller hon det huvudsakliga konceptet av generositet inom konfucianism. Att 

älska din medmänniska, samt visa givmildhet mot din medmänniska.  

 

7.2.4 Zui Ai 

Karaktären Shang Qinqin agerar efter sin egna moraliska frihet. Försöker vid slutet att 

tillämpa den civila friheten som regenten bestämt. Karaktären analyseras i helhet, med störst 

fokus på de sista scenerna.  

Den kvinnliga huvudkaraktären har inte civil frihet till den större delen av hennes val. 

Regenten ser familjen som en viktig byggsten i ett harmoniskt konfucianskt samhälle. Det är 

viktigt att familjestrukturen inte rubbas. Karaktären Shang Qinqin kan inte ha civil frihet till 

att vara med Zhao Deyi utan föräldrars samtycke. Hon har inte tillåtelse till att vara otrogen 

mot sin make oavsett hennes personliga känslor.  

Den kvinnliga huvudkaraktären Shang Qinqin följer inte ren.
82

  Idealet med ren kan man 

räkna in i fem olika delar. Korrekt beteende, godhet, ärlighet, trohet samt kunskap. Många av 
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punkterna i ren som ingår i konfucianismen och därav den civila friheten följs inte av 

karaktären.  Hon försöker istället tillämpa sin egna moraliska frihet för att motivera sina val. 

 Enligt den civila friheten inom konfucianismen ska hustru tjäna sin make. Men, det står 

självklart inte ordagrant att om maken dör, ska även kvinnan följa mannen in i graven. Det 

finns två omständigheter som det anses vara acceptabelt att offra eller ta sitt liv. För det första 

kan man ta självmord för att undvika bli våldtagen av fiendens soldater. För det andra kan 

man vägra att gifta om sig efter maken har dött genom självmord. I helhet har den kvinnliga 

huvudkaraktären inte haft civil frihet till sina handlingar, men hon har förmodligen besuttit 

moralisk frihet för dem.  De scenerna i slutet av filmen när karaktären offrar sitt liv kan ses 

som en handling hon haft civil frihet till, men det är oklart att avgöra pågrund av 

omständigheterna. 

7.3 Diskussion 

Det är fyra olika filmer med olika genre och regissörer. Men det finns typiska mönster som 

följs. Först och främst vill regissörerna visa att ”det är kvinnorna som måste bära den tyngsta 

bördan, de dör i olyckor, offrar sina liv, utstår och ställs inför rätta, allt för mannens skull”.
83

 I 

de fyra filmerna får kvinnorna uppfylla något av dessa. Om de uppfyller kraven så har de nått 

den ideella bilden av en kvinna enligt konfucianismen. Filmerna utspelar sig i olika tidsepoker, 

Crouching Tiger, Hidden Dragon under Qing dynastin.
84 Red Cliff under de tre 

kungadömenas period, ca 220-280 A.D.
85

 Aftershock under 1976
86

, Zui Ai under tidigt 90-

tal.
87

 Regissörerna för filmerna är Ang Lee, John Woo, Xiaogang Feng, samt Changwei Gu. 

Filmerna kom ut på bio år 2000, 2008, 2010, samt 2011. Resultatet som jag förväntat mig var 

att kvinnobilden skulle förändrats genom tiden och den traditionella kvinnosynen skulle vara 

mycket svag. Däremot fann jag att många av filmerna visar liknande mönster. Den 

traditionella kvinnosynen som sätter mannens värde över kvinnans finns fortfarande kvar även 

om Aftershock och Zui Ai utspelar sig i modern tid . Det redogöras mycket tydligt för den 

hierarki som ska finnas i en typisk konfuciansk familj. Det kan tolkas på olika sätt. För det 

första kan det ses som kritik mot den konfucianska familjehierarkin, eller att regissörerna gör 

det omedvetet, vilket är tveksamt. Hierarkin inom familjen finns för att skapa harmoni i det 

konfucianska samhället, Thomas och Dorothy Hoobler skriver också om familjens funktioner 

inom konfucianismen. Familjeenheten ska fungera som en politisk, ekonomisk och social 

enhet. Inom familjen får individen lära sig hur denne ska uppföra sig på ett moraliskt korrekt 

sätt. Familjeenheten förbereder individen så denne kan delta i samhället.
88

 Det är tydligt att 

varje kvinnlig karaktär som regissörerna väljer att visa i filmerna försöker följa eller bryta sig 

ifrån den konfucianska familjehierarkin. Detta mönster syns tydligt genom att det förväntas att 

kvinnan ska följa mannen. De fem relationerna anger individidens plats i den hierarkiaska 

strukturen. Inom denna är kvinnan inte överoordnad till någon. Hon följer antigen Far, make 

eller son. Den enda gången en kvinna kan bestämma över någon annan är när kvinnan blir 

svärmor.
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Jag valde att se konfucianismen som regent för den civila friheten. Många av valen och 

handlingarna som utfördes efter de konfucianska sederna kunde ses som fria val och 

handlingar inom den civila friheten. Val och handlingar som görs för samhällets bästa. När 

detta inte uppfylldes så kan det tolkas som regissörernas eller författarnas sätt att visa de 

orättvisor som finns inom det konfucianska samhället. Det gick bara att göra antaganden om 

den moraliska friheten. Det syns tydligt att konfucianismen fortfarande spelar en roll i det 

kinesiska samhället och att det finns en viss skillnad mellan könen. De är de traditionella 

tankarna som lever kvar i vad som till synes är ett modernt samhälle. Man lutar sig fortfarande 

tillbaka på den traditionella synen på kvinnan som finns inom konfucianismen. Även om det 

inte är lika tydligt så märks det vilken kvinnosyn som dominerar. Självklart kan man inte 

påstå att det stämmer för alla i Kina, därför hade det även varit passande att även studera 

regissörerna och författarna närmare. På så sätt hade jag kunnat få en bättre inblick på deras 

egen syn på moral. Samt hur de anser att en kvinna ska handla, för att ses som en dygdig 

kvinna. Om de kvinnliga huvudkaraktärerna som de väljer att framställa är deras egen syn på 

den konfucianska ideal bilden av en kvinna. Samt vad de anser att kvinnor behöver uppfylla 

inom det sociala kontraktet för att de ska kunna ansluta sig till det politiska samhället, och 

tjäna för samhällets bästa.  

Ytterligare något som var intressant var hur änkan Qians historia, kunde jämföras med nästan 

alla uppoffringar som kvinnorna gjorde för männen. Regissörerna och författarna ville med 

stor sannolikhet visa hur riktigt kvinnligt hjältemod ska se ut och att det är något att efterfölja. 

Änkan Qians uppoffring var att hon tog sitt liv efter att hennes make gått bort i vägran till att 

gifta om sig. I filmerna finns det liknelser med denna heroiska dygdighet. I Red Cliff fanns 

det tydligast exemplet, i scenerna med Liu Beis hustru. Utan att förstå den konfucianska 

innebörden av handlingen som utförs av kvinnas kan den tyckas underlig. Det som hustrun 

gör påminner mycket om det som Katherine Carlitz skriver om änkan Qian. Liknande finns 

även i filmerna Aftershock och Zui Ai. Dock hade jag förväntat mig att hitta störst likhet 

mellan änkan Qian och den kvinnliga huvudkaraktären Yu Jiaolong i Crouching Tiger, 

Hidden Dragon. I stället kan Yu Jiaolongs hopp från berget ses som ett desperat försök att 

bryta sig från det konfucianska samhällets hierarki. I Aftershock gör mamman till 

tvillingbarnen ett medvetet val att rädda sonen och offrar dottern. I Zui Ai offrar sig den 

kvinnliga huvudkaraktären för att rädda sin make från att dö från hög feber.  

Slutligen vill jag påpeka nackdelar med mitt val av film och val av teori. Metoden är en Om 

jag analyserat andra filmer, eller valt att analysera flera filmer utöver de fyra jag redan valt 

skulle jag eventuellt få ett tydligare resultat. Jag har varit tvungen att välja bort filmer pågrund 

av att det realistiskt sett skulle ta för lång tid att avsluta. Filmer som jag inte analyserat men 

ändå fann intressanta finns i kapitlet för vidare forskning. Angående val av teori syftar jag 

huvudsakligen på Rousseaus teori om frihet. Det skulle också vara intressant att läsa om 

Thomas Hobbes syn på naturtillståndet i hans Leviathan.
90

 Den är betydligt mycket dystrare 

än Jean Jacques Rousseaus teori. Att jämföra dessa två teorier för fråga två i uppsatsen var 

min första tanke, men insåg snabbt att jämföra de två teorierna är ett uppsats arbete i sig och 

alldeles för omfattande för min uppsats. Jag valde Rousseaus teori då den version Matthew 

Simpson (2006) tolkat teorin på ett tydligt sätt som är lätt att förstå. Samt att den civila 

friheten kunde kombineras med konfucianismen som regent.  

7.4 Vidare forskning 
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Till vidare forskning rekommenderar jag följande tre filmer: House of Flying Daggers 

(2004)
91

 Lust, Caution (2007)
92

 och Red Sorghum (1987).
93

 House of flying daggers handlar 

om hur två tjänstemän försöker gripa ledaren för en hemlig organisation. I de sista scenerna i 

House of Flying Daggers så väljer den kvinnliga huvudkaraktären att rädda mannen hon är 

förälskad i, vilket leder till hennes död. Lust, Caution utspelar sig under den japanska 

ockupationen av Shanghai under det andra världskriget. En grupp studenter som är 

medlemmar av ett teatersällskap planerar att lönnmörda en viktig tjänsteman som jobbar för 

japanerna. En kvinna som är medlem av teatersällskapet får rollen att förföra tjänstemannen 

men blir oförvållat förälskad i mannen. Filmen Red Sorghum är baserad på en roman, skriven 

av Mo Yan 莫言. Filmen handlar om en kvinna som tar över en vingård och vingården blir i 

slutet av filmen attackerad av japanska soldater, den kvinnliga huvudkaraktären dör i de sista 

scenerna under attacken men hennes son och man överlever. 
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