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Abstract

Denna  uppsats  rör  den  moral  som presenteras  för  oss  i  amerikanska  äventyrsfilmer.  Tre 
filmer,  King  Arthur,  Robin  Hood och  Gladiator,  presenteras  och  analyseras.  Hjältens 
handlingar är i fokus men även antagonisten och andra bikaraktärers handlingar är av vikt. 
Detta ställs mot den traditionella pliktetiken då vi får se om hjältens handlingar är förenliga 
eller strider mot den. En diskussion följer också kring filmernas upplägg och vad lockelsen 
med denna typ av film egentligen är. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund

De har länge fascinerat mig. Berättelserna som talat om för oss hur man blir en bättre och 

modigare  människa.  Redan  i  tidig  skolålder  fick  jag  berättat  för  mig  om  de  bibliska 

berättelserna om modiga och uppoffrande människor. Hur lille David lyckas vinna över store 

jätten Goliat. Hur Jesus var modig nog och gav sitt liv för våra synders skull. Det finns också 

mer moderna fiktiva berättelser om modiga människor. Clint Eastwood och John Wayne har 

spelat dem. Bruce Willis och Arnold Schwarzenegger lika så. Personligen tycker jag Pippi 

Långstrump är ett mycket gott exempel. En sak har de gemensamt, alla från David till Pippi – 

de visar oss vad det är att vara en modig och stark människa som försöker göra det goda och 

det rätta. 

    Filmerna som John Wayne, Bruce Willis och de andra nämnda skådespelare har som sitt 

signum stora  likheter  med  varandra  också  rent  berättarmässigt.  Handlingen  kretsar  oftast 

kring den ensamme hjälten som mot alla odds och med våld som främsta vapen räddar dagen 

och  vinner  flickan  på  slutet.  Med  denna  hjälte  och  dessa  berättelser  kommer  också  ett 

budskap.  Ibland  är  det  tydligt  och  emellanåt  mer  subtilt.  Vad  är  då  det  gemensamma 

budskapet för denna sorts berättelse? Jag skulle vilja drista mig till att påstå att det egentligen 

handlar  om en  sorts  uppfostran.  Nämligen  en  moralisk  uppfostran.  Måhända  är  det  mer 

förståligt att människor i vår kultur skulle ha Jesus som en moralisk förebild än Bruce Willis 

ensamme, något destruktive hjälte. Jesus använde sig inte av de tvivelaktiga metoderna som 

Willis hjältar  oftast gör och Jesus använde definitivt ett mer vårdat språkbruk. I slutändan 

leder  dock  bådas  handlingar  till  en  knäpp  på  näsan  hos  oss  åskådare,  en  sorts  moralisk 

pekpinne slår oss på fingrarna så att vi ska förstå det moraliska budskapet. Men vad är då det 

moraliska budskapet? Svaret på denna fråga är denna uppsats stora uppgift.

    Med tre utvalda hollywoodfilmer har jag valt att analysera scener som antingen mycket 

tydligt eller subtilt ger oss denna moraliska pekpinne. Hjältarna i de tre filmerna står i fokus 

när handlingar ska skärskådas och granskas. Vad är det för moral som dessa filmer vill att vi 
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ska ta till oss? Vad är måttstocken på en god hjälte och vad är egentligen det rätta att göra? 

Med inspiration från den traditionella pliktetiken belyses också funderingar som har med just 

hjältens plikt att göra. 

    Diskussionen om moral och etik har länge funnits med oss. Måhända diskuteras idag andra 

frågor och det som tidigare var ”moraliskt förkastligt” eller en synd för den stora massan 

bjuder idag inte på mer än en axelryckning hos många människor. 

    Inte  bara  religionen  har  utforskat  etiska  och  moraliska  frågor  även  filosofin  brukar 

intressera sig för detta ämne. Redan på Platons tid har etik figurerat i samtalen.1 Då etik och 

moral i hög grad har med övriga filosofiska frågor att göra är detta ingen överraskning. I vår 

protestantiska del av västvärlden har Bibeln och Katekesen utgjort två stora inspirationskällor 

eller rentav förordningar, för hur vi ska leva våra liv. Idag ser det till stor del annorlunda ut. 

Globaliseringen och sekulariseringen har lämnat öppet för andra typer av inspirationskällor 

när det kommer till hur människor i vår del av världen bäst ska leva våra liv. Jag skulle vilja 

påstå att populärkulturen inte har varit sen med att fylla det tomrum som sekulariseringen har 

lämnat efter sig. Nya hjältar och martyrer har uppkommit istället för Jesus och David. Idag 

finns Harry Potter och Indiana Jones och när väl Jesus dyker upp då är det på vita duken i regi 

av Mel Gibson. 

    Idag upprörs många över musikvideos som tydligt anspelar på sex och att filmkaraktärer 

som seriemördarna Mickey och Mallory Knox2 får kultstatus. Trots en del upprörda röster, 

stannar det oftast där. Gränserna suddas ut och karaktären Alex i A Clockwork Orange, som är 

både våldtäktsman och mördare,  blir  idol  för många då han av staten utsätts  för en sorts 

hjärntvättning. I många filmer har staten blivit boven och den lilla människan hjälten. Tydliga 

exempel på detta ska vi se i de tre filmer som ska analyseras.  

    Har film då ett ansvar att ta över efter Bibelns förpassning till en dammig vrå i bokhyllan? 

Det kan mer tänkas att film har ett tomrum att fylla. Med berättelser om stora hjältar och fagra 

damer  eller  igenkännande  karaktärer  som  Lester  Burnham  i  American  Beauty3 får  vi  i 

västerlandet något att reflektera över och något att relatera vår vardag till. Mer om detta ska vi 

se under rubriken Forskningsläge.

1 Koskinen 1993, sid. 15
2 De två huvudkaraktärerna i filmen Natural Born Killers, i regi av Oliver Stone, 1994 
3 Regi av Sam Mendes, 2000. Lester Burnham är en medelålders man fångad i vardagens grå tristess och med en 
fru som mer intresserar sig för sin karriär och deras dyra möblemang än för sitt äktenskap och deras 
gemensamma tonårsdotter.
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1.2. Tidigare forskning

Min uppsats kretsar övergripande kring två ämnen: Etik/moral och film. Jag sätter begreppen 

etik och moral bredvid varandra, mest av gammal vana, men ska senare definiera dem för att 

se till skillnaden dem emellan. Att finna tidigare forskning inom dessa ämnen, är allt annat än 

svårt.  Förenade,  exempelvis  ”moral  och  film”,  blir  dock  urvalet  betydligt  magrare.  Efter 

övergripande och mer ingående sökningar på just film och moral finner jag förvånansvärt lite. 

Sökorden film och pliktetik tycks jag vara den första som kopplar samman. Jag har då fått 

utvidga mitt synfält lite och sett till film och existentiella frågor. Då moral och etik i hög grad 

är frågor som har med vår existens och framförallt valen vi ställs för inom den, ansåg jag detta 

vara relevant. Forskning på detta område var tillgänglig. 

    Tomas Axelson är filmforskare som år 2008 utkom med sin avhandling Film och mening. I 

denna avhandling har  han forskat om hur vi  påverkas av film.  Ett  antal  utvalda personer 

berättar om betydelsen som film har för dem och specifika filmer som påverkat dem. Axelson 

diskuterat just existentiella frågor, där bland annat den typ av film som ligger till underlag för 

denna  uppsats  kommer  på  tal.  Han  diskuterar  också  forskning  inom  film  och  fyra 

tolkningsnivåer för att se film och dess eventuella mening.4 Mer om dessa fyra nivåer under 

metodavsnittet.

    Axelson har varit ytterst användbar för denna uppsats då han också tillsammans med Ola 

Sigurdson står som redaktör för boken Film och religion - Livstolkning på vita duken, 2005. 

Axelsons  eget  bidrag  Messias  –  med  rätt  att  döda är  återkommande  som källa  i  denna 

uppsats.5 Där undersöker Axelson hur just hjälten med mesta möjliga våld räddar världen och 

hur detta glorifieras. Han jämför med hur tidigare presidenten George Bush och hans Amerika 

blir ett slags frälsare och Guds utvalda folk.6

    Inom ämnet myter och hjältar finns också en hel del forskning att finna. Rollo May har i 

Ropet efter myten, 1994, undersökt mytens betydelse för våra liv och för vår psykiska hälsas 

skull. Även detta är relevant forskning för denna uppsats. Om vi kvarhåller oss vid just myter 

och  hjältar  finns  The  myth  of  the  american  superhero att  finna  från  2002.7 Författarna 

Lawrence och Jewett har forskat i hur myten om hjälten representeras i kulturen. Hjältens 

plats  i  bland annat  serietidningar,  filmer  och tv-spel  undersöks.  Lawrence  och Jewett  har 

funnit något de kallar ”the american monomyth”.8 Denna myt är den klassiska framställningen 

4 Axelson 2008, sid. 44
5 Axelson 2005, sid. 215
6 Axelson 2005, sid. 218
7 Lawrence, Jewett 2002
8 Lawrence, Jewett 2002, sid. 3
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av den ensamme hjälten som med mycket våld räddar det som räddas skall. De nämndes alla i 

början, de typiska karaktärerna för Bruce Willis, John Wayne och Arnold Schwarzenegger. 

The american monomyth återkommer under diskussion under de teoretiska utgångspunkterna 

för analyserna.

    Då traditionell pliktetik senare ska kopplas samman med den ovan beskrivna hjältens beslut 

och handlingar, kräver också detta sitt nedslag i forskningsläget. Bland andra Immanuel Kants 

skrifter  om  pliktetiken  är  relevanta  för  min  forskning  men  också  andra  författares 

uppfattningar och beskrivning av den traditionella pliktetiken. Lennart Koskinen är måhända 

inte  den  mest  objektiva  författaren  i  ämnet  att  finna,  då  han  är  präst  i  Svenska  kyrkan. 

Medveten om detta är dock hans Vad är rätt? Handbok i etik, 1993, en utförlig källa om olika 

etiska  teorier,  däribland  pliktetiken.9 Även  Frances  Myrna  Kamms  text  om  icke-

konsekventialism, det vill säga pliktetik, talar om grunderna i icke-konsekventialism och ger 

exempel på händelser där pliktetiken och konsekvensetiken får visa sin mening.10 När det 

gäller pliktetiken kommer jag ej att använda mig av det rådande forskningsläget utan gängse 

handböcker som ger en mer traditionell bild av exempelvis Kants pliktetik.

1.3. Material och avgränsningar 

Då det är tre filmanalyser som denna uppsats kretsar kring är givetvis de tre filmerna mitt 

huvudmaterial och mina primärkällor. De filmer jag valt att analysera utvalda scener från är: 

King Arthur11,  Gladiator12 och  Robin Hood13. Då mitt arbete bör begränsas har jag valt att 

utifrån en hermeneutisk tradition med fyra tolkningsnivåer för film som huvudmetod, välja ut 

tre relevanta scener från varje film. De utvalda scenerna är, enligt min mening, typiska för 

denna typ av film och därför relevanta för mina analyser.

    På en sökning på de tre aktuella titlarna på filmsajten www.imdb.com, listas de tre främst 

som  action,  adventure  när  det  gäller  genrebestämmelser.  Jag  har  valt  att  kalla  dem 

äventyrsfilm, då epitet actionfilm för mig mer talar om filmer med kraftiga våldsinslag som 

utspelar sig i nutid med nutida skjutvapen och inte i svunnen tid där hjälten slåss med svärd 

från en häst. 

    Anledningen till att jag valt dessa tre filmer är dels för att jag är mycket bekant med dem 

alla tre, jag har sett dem otaliga gånger redan. Jag anser också att de representerar sin genre 

9 Koskinen 1993, sid. 63
10 Kamms text ingår i: Vad är moraliskt rätt? Texter i normativ etik i urval av Henrik Ahelnius, 2004
11 Regi av Antonie Fuqua, 2004. I min analys används director’s cut
12 Regi av Ridley Scott, 2000
13 Regi av Ridley Scott, 2010. I min analys används director’s cut
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väl: De utspelas i äldre tid, har en kraftfull hjälte, en ond och listig antagonist, en fager dam 

som föremålet  för hjältens kärlek och en rak berättelse där vi får ta del av hjältemod och 

uppoffring  för  den  goda  sakens  skull.  Givetvis  skulle  detta  kunna  representera  de  flesta 

hollywoodfilmer  som  följer  den  klassiska  dramaturgin,  men  min  avgränsning  måste  ske 

någonstans och därför har mitt urval blivit dessa tre filmer. En presentation av de tre filmernas 

handling återfinns under rubriken Resultat.   

    För att stödja och fördjupa mina analyser har jag använt mig av relevant litteratur. Nedan 

följer en kort lista på den litteratur som är flitigast använd för denna uppsats.14 Förutom just 

litteratur  om pliktetiken  så  har  Tomas  Axelsons  avhandling,  Film  och mening,  varit  mig 

mycket behjälplig. 

Litteratur som berör film:

• Tomas Axelson – Film och mening – en receptionsstudie om spelfilm, filmpublik och  

existentiella frågor 

• T. Axelson, O. Sigurdson – Film och religion – livstolkning på vita duken

• Ola Sigurdson, Världen är en främmande plats – essäer om religionens återkomst

• J. S. Lawerence, R. Jewett – The myth of the american superhero

Litteratur som berör moral och (plikt)etik:

• Immanuel Kant – Kritik av det praktiska förnuftet 

• Henrik Ahlenius (red) – Vad är moraliskt rätt?

• Torbjörn Tännsjö – Grundbok i normativ etik

• Lennart Koskinen – Vad är rätt? Handbok i etik

1.4. Definitioner

Under denna rubrik definieras olika begrepp som är återkommande i denna uppsats. Begrepp, 

både av mer vardagligt slag, till exempel hjälte och av mer ovanligt slag, till exempel metaetik 

kommer här att få sin förklaring. Dessutom, om så nödvändigt, kommer en vidare förklaring 

till hur jag uppfattar och kommer att använda mig av begreppet i fråga. 

    Begreppen etik och moral används ofta tillsammans. Här definieras de två begreppen var 

för sig för att belysa vad de egentligen betyder.

14 Sekundär litteratur tillkommer
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Etik:

[---] studiet av moraliska fenomen och föreställningar, av gammalt en gren av såväl filosofin 

som teologin.15

Moral:

[---] uppfattning om rätt och orätt. En individs eller en grupps moral visar sig i vad de gör eller 

underlåter att göra, medan deras etik är deras reflexioner över det berättigade i vad de gör eller 

underlåter att göra.16

Denna uppsats kommer inte att behandla huruvida filmens karaktärer gör rätt eller orätt enligt 

en  subjektiv  åsikt.  Den  kommer  istället  att  behandla  karaktärernas  handlande  utifrån  ett 

traditionellt  pliktetiskt  tänkande.  Således  blir  det  en  etisk  och  moralisk  studie.  Kärnan  i 

uppsatsen är varför karaktärerna handlar som de gör och inte nödvändigtvis själva handlandet. 

    Här följer en definition från nationalencyklopedin på just ordet pliktetik:

[…] etisk teori enligt vilken frågan om huruvida en handling är rätt eller fel inte avgörs enbart av 

denna handlings konsekvenser utan beror på om handlingen är i enlighet med pliktens bud.17

Pliktetikens roll  är alltså att  handla utifrån ett  sorts regelverk, kallade absoluta plikter.  Ett 

exempel är ”du skall icke stjäla”. Det är reglerna som avgör vad som är det rätta och inte 

konsekvenserna av handlandet.     

    För att ytterligare tydliggöra definieras här konsekvensetik:

[---] normativ etisk teori som hävdar att man kan avgöra huruvida en handling är rätt eller orätt 

med utgångspunkt i värdet hos dess konsekvenser.18

I definitionen ovan nämns normativ etik. Då den normativa etiken är så att säga ramen för 

plikt och konsekvensetiken kan en definition vara av nytta för vidare förståelse.

15 NE under sökord etik
16 NE under sökord moral
17 NE under sökord pliktetik
18 NE under sökord konsekvensetik
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normativ etik, inom filosofin beteckning dels på ett visst enskilt etiskt system som framställs 

med anspråk på att vara vägledande för mänskligt liv och handlande, dels på den verksamhet 

som består i framläggandet eller studiet av sådana system.19

Denna uppsats kommer alltså att röra sig i den normativa etikens tecken, då det är studiet av 

pliktetik som ligger till grund för mina filmanalyser. 

    Den främsta källan till handlingar i de tre utvalda filmerna är huvudkaraktären också kallad 

hjälten. I filmerna jag valt att analysera står andra karaktärer också för hjältemodiga insatser 

men den klassiska hjältetypen, som här definieras, representeras av de tre huvudpersonerna 

Maximus, Arthur och Robin Hood. NE: s definition på hjälte lyder:

person som gjort ngn mycket tapper eller avgörande insats och därför åtnjuter beundran [---] 

utvidgat om mycket uppoffrande el. tålmodig e.d. person.20

Om då en hjälte i varje film uppträder, bör efter berättarkonstens regler också en ”skurk”, dvs. 

hjältens stora motståndare finnas med. Vad finns annars för behov av en hjälte om inte en 

person med onda avsikter behöver bekämpas? Ondskans representanter är oftast många men 

under senare del i uppsatsen kommer framförallt en för varje hjälte att visa sig. Dessa tre onda 

motståndare till hjälten kallas antagonister:

motståndare, fiende; något som verkar i motsatt riktning eller på motsatt sätt mot något annat.21

Om vi då tar för givet att antagonisterna är motståndare mot våra hjältar och verkar för det 

onda så bör hjältarna verka för det goda. Men vad är egentligen godhet?

det att vara god.22

NE: s definition är kort och koncis, men kan lämna mer att önska. Någon egentligen definition 

på själva godhetens innebörd anser jag saknas. Vad är egentligen godhet? En högst individuell 

fråga kan tyckas, därför lämnas den också här. 

    Dess motpol ondskan bör också definieras då antagonisternas uppgift i de tre filmerna är att 

respresentera den:

19 NE under sökord normativ etik
20 NE under sökord hjälte
21 NE under sökord antagonist
22 NE under sökord godhet
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önskan att orsaka sina medmänniskor (andligt) lidande23

En mer utförlig definition än godhetens. Intressant då ordet ”önskan” är av betydelse. Är man 

inte ond om man orsakar någon lidande, fast man inte önskat det? En mer djupgående ondska 

anser jag det handla om ifall önskan finns där att tillfoga någon annan lidande. Jag ställer mig 

ändå frågande till  huruvida ondska faktiskt  också kan benämnas då ingen önskan om det 

utförda lidandet finns där. Om exempelvis lille Lasse motvilligt trampar ihjäl en skalbagge 

därför att han är vilt påhejad av sina kamrater utför han ändå en ondskefull handling då han 

väljer att ta ett liv. Hos Lasse finns det kanske ingen direkt önskan om att döda skalbaggen, 

tvärtom, men eventuella repressalier för att inte göra det är en större oro för Lasse än vad 

skalbaggens liv är värt. Gör det Lasse ond? Eller bara feg? Det, är en helt annan uppsats. 

1.5. Syfte och frågeställningar

Denna uppsats syfte är att genom analyser av tre filmer se till hur en sorts moralisk uppfostran 

tilldelas oss genom filmens värld. Genom att analysera framförallt hjältarna i de tre filmerna 

och deras handlingar, kan ett mönster av så kallade moraliska pekpinnar uppstå. Hjältarnas 

handlingar/plikter relateras till traditionell pliktetik. 

    Den frågeställning som jag har för avsikt att svara på är som följer:

• Hur gestaltas det etiska kravet – plikten – i de tre filmerna och är detta förenligt med 

den traditionella formen av pliktetik?

• Vilka  specifika  moraliska  pekpinnar  riktas  mot  oss  genom  huvudkaraktärernas 

handlingar?

• Finns det en gemensam moralisk anda för de tre utvalda filmerna? 

• Vad vill dessa tre filmer lära oss gällande moral?

1.6. Disposition    

Denna uppsats börjar med en inledning där en bakgrund till det valda ämnet ges. Sedan vidtar 

tidigare forskning för att ge en mer solid bakgrund till  ämnet. Material och avgränsningar 

presenterar det aktuella materialet  och med de avgränsningar som gjorts. Sedan definieras 
23NE under sökord ondska. Samtliga definitioner hämtade från NE 2010-11-03

11



viktiga  begrepp  som  återkommer  under  uppsatsens  gång.  Därefter  presenteras  syfte  och 

frågeställningar, för att ha i färskt minne när sedan själva analyserna kommer efter att metod 

och teori presenteras. Denna rubrik, dispositionen, följs efter syfte och frågeställningar. Metod 

och teori är uppdelat i tre delar, där de teoretiska utgångspunkterna för analyserna presenteras 

samt metoden för arbetet. 

    Efter detta presenteras undersökningen, som är indelad med de tre filmerna var för sig och 

med  en  kort  presentation  av  filmernas  handling  som  inledning  till  scenerna  och  deras 

analyser. Analyserna sammanfattas sedan kort, gentemot den aktuella frågeställningen i det 

sammanfattande  resultatet.  En  avslutande  diskussion  rundar  av  arbetet,  där  endast 

källförteckningen sedan kvarstår. 

2. Metod och Teori

Sedan  jag  valt  uppsatsens  ämne  har  det  känts  naturligt  att  luta  mig  tillbaka  på  den 

hermeneutiska traditionen. Mina analyser lutar sig trots allt på mina tolkningar. Vad är det då 

för sorts tolkningar jag använder mig av?

    Tomas Axelson talar i sin avhandling, Film och mening, om fyra olika tolkningsnivåer som 

åskådaren gör när den ser en film. Denna uppsats kommer inte att behandla andra människors 

åskådartolkningar och åsikter, men jag finner dessa fyra tolkningsnivåer ändå vara av intresse 

för uppsatsens innehåll. Om det finns en moralisk uppfostran/uppfordring att finna i en film så 

handlar det om en tolkning som görs av åskådaren. Jag som forskare bakom denna uppsats är 

dessutom den åskådare vars tolkningar analyserna bygger på. Vi ska senare se vilken/vilka av 

de fyra nivåerna som mina analyser berör. 

    Axelson har hämtat de fyra tolkningsnivåerna från filmteoretikern David Bordwell.24 Här 

följer en liten definition av de fyra nivåerna, där filmtriologin Lord of the rings25 får vara mitt 

eget exempel för att tydliggöra:

1. Referential meaning26 – En grupp utvalda slåss för godheten mot ondskan som 

vill förslava och ödelägga deras värld. Parallell till vår värld: Engelsmän, fransmän 

och amerikaner slåss tillsammans mot nazisterna som vill  skapa ett  tredje rike. 

Alltså, filmens sammanhang samt eventuella tydliga paralleller till vår värld.

24Återfinns i Bordwell, Thompson, Film art: an introduction 1997 
25 Regi av Peter Jackson, 2001, 2002, 2003

26 Axelson 2008, sid. 44f
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2. Explicit meaning – Filmmakarna vill påvisa för oss genom de små hobbitarna, 

vars roller i filmen är av yttersta vikt, att även den minst osannolike kan bli hjälte 

och att godheten är värd att kämpa för. Alltså, filmmakarnas tydliga budskap till 

åskådaren.

3. Implicit meaning – Onde Sarumans förstörelse av den uråldriga skogen Fangorn, 

byggandet av maskiner som ska skapa vapen och experiment som skapar krigare. 

Detta  representerar  de  stora  bolagens  skövling  av  regnskogen,  industrins 

framfarande på naturens kostnad och kloningens frammarsch inom vetenskapen. 

Alltså, en mer underliggande, symbolisk mening som går att finna i filmen.

4. Sympomatic  meaning27 –  Utbygdsjägaren  Aragorn  blir  motvillig  konung i  ett 

land som länge varit utan konung. Tidigare konungar har låtit sig korrumperas av 

makt. Människan korrumperas alltså av makt och bör därför helst inte ha den. De 

ledare vi har i världen eftersträvar makt, och är således inte de rätta personerna att 

inneha den. Alltså, ett mer samtida problem, inte alltid omtalat, som går att finna 

hos filmens handling.  Aragorn får  exemplifiera  den sortens ledare som världen 

hoppas på, en stark, rättvis och handlingskraftig man.

    Dessa tolkningsnivåer ingår inte uttalat i någon form av hermeneutiskt tradition, jag skulle 

ändå vilja kategorisera dem till den traditionen. Som jag förstår den hermeneutiska traditionen 

bygger den på en rad olika metoder för hur man tolkar en text.28 Nu är det förvisso ingen text 

som ska analyseras utan tre filmer. Likväl är det berättelsens budskap jag valt att fokusera på. 

Det finns otaliga sätt att analysera en film på, allt från att se till auteurbegreppet29 till att se på 

de mer tekniska detaljerna, såsom ljus och ljud. Jag har valt att se på budskapet i filmerna, 

därför blir det en individuell tolkning som görs, byggd på psykologiska faktorer snarare än 

teniska eller  konstnärliga.  Med detta som motivation rör jag mig inom den hermeneutiska 

traditionen och jag tar hjälp av Bordwells tolkningsnivåer när jag väljer de scener som ska 

analyseras.  Det  blir  en blandning mellan  Bordwells  explicita  och implicita  meningar  som 

avgör varför vissa scener väljs ut. Även de två andra kategorierna kan förekomma.

27 För att inte riskera att förvränga betydelsen av dessa fyra tolkningsnivåer har jag valt att inte översätta dem.
28 Sohlberg 2002, sid. 214
29 ”beteckning för upphovsmannen till ett litterärt eller filmiskt verk [---] regissörens insats som den avgörande 
för en film. [---] upphov till hela verket, från manuskript till redigering, eller åtminstone sätta sin personliga 
prägel på helheten.” Hämtad från NE, 2010-11-05, sökord: auteur
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2.1. Teoretiska utgångspunkter för analyserna

2.2. The american monomyth

Då denna uppsats huvuduppgift är att se huruvida det finns ett gemensamt moraliskt budskap i 

de  tre  analyserade  filmerna  och  vad  då  detta  budskap  är,  krävs  det  ytterligare  teoretiska 

utgångspunkter.  Lawrence  och  Jewett  har,  som tidigare  nämnts,  talat  om begreppet  ”the 

american monomyth”30, i denna uppsats kortare referat till som monomyten. En beskrivning 

följer här på vad som kännetecknar monomyten:

A community in a harmonious paradise is threatened by evil; normal institutions fail to contend 

with  this  threat;  a  selfless  superhero  emerges  to  renounce  temptations  and  carry  out  the 

redemptive task; aided by faith, his decisive victory restores the community to its paradisiacal 

condition; the superhero then recedes into obscurity.31

Vidare diskuterar Lawrence och Jewett att denna typ av hjälte har ersatt den kristna typen.32 

Det är den vite mannen som tar till olagliga medel för sin räddningsaktion och som dessutom, 

trots dagens sexuella frihet, är allt annat än fri i sin sexualitet.33 Det är, enligt Lawrence och 

Jewett detta som markerar monomyten i dagens populärkultur.

    Om  monomyten  är  förhärskande  inom  den  genre  som  här  diskuteras  –  den 

amerikanska/hollywoodska  äventyrsfilmen  bör  således  denna  uppsats  analyserade  filmer 

också kännetecknas av den. Jag skulle vilja påstå att det är just denna monomyt som inbjuder 

till de övertydligaste moraliska budskapen. Om monomyten stämmer som mall för denna typ 

av film, bör den rent teoretisk vara en guldgruva för att finna de moraliska pekpinnarna. Men 

varför?  Min  teori  är  att  det  är  tack  vare  hjälten  som  de  moraliska  budskapen  blir 

lättillgängliga.  Som Lawrence  och Jewett  påpekar  har  monomyten  fortfarande  drag av de 

kristna hjältarna, men har tagit över efter dem. Dagens västerländska samhälle är uppbyggt på 

demokrati  och  välfärd.  Ett  förhållandevis  tryggt  liv  pågår  och stora,  riskfyllda  äventyr  är 

något som endast visas på bio. En hjälte behövs. Bonnie Tylers gamla hit kanske bäst visar 

det:

Where have all good men gone

And where are all the gods? [---]

30 Lawrence, Jewett 2002, sid. 3
31 Lawrence, Jewett 2002, sid. 6
32 Lawrence, Jewett 2002, sid. 6f
33 Lawrence, Jewett 2002, sid. 7f
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Isn’t there a white knight upon a fiery steed?[---]

I need a hero

I’m holding out for a hero ‘til the end of the night

He’s gotta be strong

And he’s gotta be fast

And he’s gotta be fresh from the fight

I need a hero34

    

     May har också frågat sig vart alla hjältarna tagit vägen.35 Han talar om just hjälten som 

”samhällets själ” och menar vidare att de behövs just för att vi själva ska finna vårt hjältemod. 

De blir kort och gott våra förebilder.36 Om då dessa hjältar blir våra förebilder och vi ser upp 

till dem därför att de är just så heroiska och lever i en tid som gärna glorifieras, är de månne 

de perfekta förmedlarna av moraliska budskap? Jag skulle  vilja ha detta  som en teoretisk 

utgångspunkt37 i mina analyser; att lockelsen med denna typ av film har med önskan om att 

själv få begå heroiska handlingar, att vara utvald för något. Hjälten blir det perfekta verktyget 

för diverse moraliska budskap. På detta sätt är alltså hjälten i the american monomyth vår 

främsta fanbärare för självuppoffringens glorifierande och den goda sakens skull. 

2.3. Traditionell pliktetik

Den traditionella pliktetiken, har sina rötter långt tillbaka. Normer, det vill säga plikter som vi 

människor bör rätta oss efter går bland andra att finna i gamla testamentet, där tio Guds bud 

finns.38 

[…] normerna får inte sitt berättigande utifrån en analys av konsekvenserna, utan fungerar som 

ett slags handlingsaxiom vars giltighet man helt enkelt antar.39 

Just  konsekvensernas  frånvarande  analys  från  handlingens  betydelse  är  det  jag  finner 

lockande med  den pliktetiska  traditionen.  Kants  pliktetik  är  ett  bra  exempel  på  pliktetisk 

34 http://www.lyrics007.com/Bonnie%20Tyler%20Lyrics/I%20Need%20A%20Hero%20Lyrics.html, 2010-11-
16
35 May 1994, sid. 57ff
36 May 1994, sid. 57
37 Monomyten är endast en teoretisk utgångspunkt och ingen egentlig frågeställning. Det är inte heller denna 
uppsats uppgift att analysera de valda filmerna till bakgrund mot monomyten, utan den är endast ett verktyg för 
de aktuella analyserna. 
38 Koskinen 1993, sid. 34
39 ibid.
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tradition. I Kritik av det praktiska förnuftet40 diskuterar Kant moral och det är här som vi kan 

läsa hans numer kända mening, den så kallade universaliserbarhetsprincipen:

Handla på sådant sätt att din viljas maxim alltid samtidigt kan gälla som princip i en allmängiltig 

lagstiftning.41

Universaliserbarhet är så att säga ett kriterium som avgör om en regel är god eller rätt. Följer 

man då en handling som är i överensstämmelse med en sådan universaliserbar regel så är 

denna handling detta rätt  eller  gott.42 Ett  tydligt  exempel på en sådan handling återfinns i 

analysen av King Arthur, scen 2. Kants ord, hans s.k. gyllene regel, är förvillande lik Jesus 

ord i bergspredikan:

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem43

Den traditionella pliktetiken är som tidigare skrivet, motsatsen till konsekvensetiken, det vill 

säga ens handlingar motiveras inte av konsekvenserna utan av regler, exempelvis ”du skall 

icke dräpa”. Om vi då håller oss kvar vid dräpandet och återgår till Kant som exempel: Det 

goda är för Kant mycket viktigt och att döda är uteslutet inom pliktetiken, ens om det räddar 

andra.44 Alltså måste vi anta att enligt Kant är att döda att begå en orätt handling som strider 

mot pliktetiken. Även om dödandet skulle tjäna ett gott syfte. Att inte dräpa, inte ljuga, inte 

begå självmord eller bryta löften är enligt Kant absoluta plikter, det vill säga regler.45 Kanske 

låter detta i mångas öron som något högts positivt och rentav vackert sätt att leva sitt liv på. 

Men även Kant gör vissa undantag. De övriga djuren46 samt skyldiga människor, det vill säga 

sådana som gjort sig skyldig till bland annat mord står enligt Tännsjö utanför Kants moral.47 I 

detta fall förespråkar Kant till och med dödstraff.48 Kants trovärdighet och hans syn på moral 

och etik faller  enligt  mig kraftigt  på grund av dessa två punkter. Som jag tolkar Kant på 

punkten dödstraff uppstår en fundering: Om X tagit fem personer till fånga, dödat två och 

40 Kant 2004
41 Kant 2004, sid. 52, § 7
42 NE, 2010-12-04, sökord: universaliserbarhet
43 NE, 2010-11-17, sökord: den gyllene regeln
44 Tännsjö 2000, sid. 63f
45 Tännsjö 2000, sid. 62
46 Människor är också djur, därför hänvisar jag här till övriga djurarter som just ”de övriga djuren” istället för 
”djuren”.
47 Tännsjö 2000, sid. 64
48 ibid.
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hotar att döda de andra tre och Y kommer till undsättning genom att döda X – är det då ett 

legitimt dödstraff eller strider det mot moralen eftersom det är dråp, trots att det räddar andra? 

Vi ska se prov på liknande situationer i de tre analyserade filmerna och där vidare diskutera 

hjältarnas handlingar utifrån Kants syn på dråp och dödstraff. 

    Ytterligare ett problem med Kants pliktetik, som Koskinen framhåller, är att den på grund 

av  sin  motsats  mot  konsekvensetiken  inte  lämnar  något  utrymme  för  varför? 

Konsekvensetiken talar sakligt om varför du inte bör ljuga medan pliktetiken nöjer sig med att 

enbart förbjuda. En frustration kan uppstå av detta,  likt  den frustration som små barn kan 

känna  när  deras  föräldrar  säger  ”nej,  du  får  inte”,  barnet  undrar  varför  och  får  till  svar 

”därför”.49 Inget utrymme för dialog sinsemellan finns och i dagens samhälle kan pliktetiken 

därför i vår del av världen kännas förlegad. Att ha plikter och förbud som inte inbjuder till en 

diskussion  påminner  snarast  om ett  diktatorisk/fascistiskt  välde.  Vilket  är  grunden för  de 

samhällen där vi träffar våra hjältar i de tre filmer som analyseras.

    Samtidigt är det enkelheten i pliktetikens grundnormer som kan te sig lockande. Att veta att 

något är ”det rätta” att göra eller att vägra något därför att det är ”fel” kan tala till vår inre 

uppoffrande hjälte. Den hjälte som May pratar om och de nutida hjältarna Harry Potter och 

Frodo Baggins som ger sig ut på sina uppdrag att rädda världen med vetskapen att de själva 

med största sannolikhet kommer att dö. Deras beslut fattas inte på konsekvensetikens grunder, 

trots att många konsekvenser presenteras för dem. De fattas på pliktetikens grunder, det är 

deras plikt  och det är det  rätta att  göra, för den goda sakens skull.  Måhända är den goda 

sakens skull en konsekvens, men jag anser att det kan likställas med att göra det rätta, att gör 

sin plikt och det är pliktetik. 

3. Undersökning

3.1. Kort sammanfattning av King Arthur – director’s cut

Året  är 452 e.kr.  Brittiska soldater,  kallade sarmatiska riddarna50 tjänstgör för Rom under 

tvång.  Arthur  Castus  och  hans  riddare  tillhör  dessa  soldater.  En  stor  mur  har  byggts, 

Hadrian’s wall, för att hålla de inhemska ”vildingarna” pikterna stången. Pikterna härskar på 

den norra sidan av muren och Rom styr på den södra. 

49 Koskinen 1993, sid. 64
50 Dock tyder inget på att riddarna egentligen skulle vara sarmatiska riddare utan tvärtom påpekas deras ursprung 
vara de brittiska öarna.
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    Arthur och hans riddare blir tilldelade ett sista uppdrag innan de får sina frihetsbrev som 

innebär att  de blir  just fria män med fri lejd vart  de vill.  Deras uppdrag, som de mycket 

motvilligt tvingas ta, är att rädda en romersk familj som bor på ”fel” sida om muren och föra 

dem  i  säkerhet  till  det  romerska  fästet  på  den  södra  sidan  av  muren.  Detta  innan  de 

invaderande saxarna kommer för att slakta varenda människa som korsar deras väg. 

Huvudpersoner:51

Arthur Castus – Härförare av riddarna kring runda bordet, den enda av dem som dessutom är 

trogen romare.

Guinevere – Tillhör pikterna

Lancelot – Arthurs närmste riddare

Dagonet – Riddare

Pelagius – Romare, Arthurs förebild

Ganis – Brittisk innevånare

Scen 1.52 

En ung Arthur får syn på förbiridande unga riddare med romerska soldater. Pelagius berättar 

om dem för Arthur. 

Pelagius: Se Arthur, unga riddare. En dag kan du leda dem, precis som din far före dig. 

Arthur: Ska jag bli deras härförare?

Pelagius: Ja. Men det innebär ett ansvar att skydda, försvara och värdera deras liv högre än ditt, 

och skulle de stupa i strid, leva ditt liv till ära åt deras minne. 

Arthur: Har de inte fri vilja?

Pelagius: Det har alltid tillfallit några få att offra sig för de andra. Världen är inte perfekt, men 

kanske kan folk som du, jag och dem göra den det. 

En scen utvald då den har en tydlig explicit meaning. Precis som Pelagius säger är budskapet 

att  några  få  får  offra  sig  för  den  stora  massan.  En  parallell  till  vår  historia  skulle  vara 

Churchills klassiska ord om de brittiska flygarna i andra världskriget: ”Aldrig har så många 

51 Som förekommer i denna analys, andra stora karaktärer finns men fyller inget syfte för de analyserade 
scenerna, detsamma gäller de två övriga analyserna.
52 King Arthur, 05:00
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haft så få att tacka för så mycket.”53 Även stråk av referential meaning finns att hämta, då 

den ovannämnda parallellen är tydlig.

    Vi och Arthur får här tidigt veta att det är Arthurs öde att bli härförare och leda modiga 

brittiska soldater som tjänar Rom. Precis som monomyten förespråkar har alltså hjälten ett 

öde han måste följa. Det ödet är större än honom själv, samt att han måste vara osjälvisk och 

bär på ett stort ansvar:

[---]  a selfless superhero emerges to renounce temptations and carry out the redemptive task; 

aided by faith [---]54

Pelagius talar till Arthur om att världen inte är perfekt och att det tillfallit några att offra sig 

för att göra den det. Det är ett självuppoffrande öde som Pelagius lägger på Arthurs axlar. Ett 

ärofyllt  öde kanske men det  kräver  också att  Arthur  skyddar,  försvarar  och värderar  sina 

riddares liv högre än sitt eget. Således blir det Arthurs plikt och öde att bli riddarnas härförare 

och oavsett om han skulle vilja det eller inte så är det vad han är menad för. Arthur är en av 

dem som måste offra sig för att göra världen till en bättre plats. 

   Axelson talar om ”En mytisk hjälteprototyp”.55 Vissa kriterier finns för denna prototyp: 

Hjälten är oviss om sin egen styrka, negativ till tanken som världsräddaren för att sedan växa i 

sin roll och till slut bejaka sitt öde.56 I denna scen får Arthur veta tydligt att det är just detta 

han är  ämnad för,  han lockas  av tanken på att  bli  härförare  men när  han  sedan får  veta 

ansvaret det innebär blir han genast allvarligare. Arthur får i mycket tidig ålder veta sin plikt 

och växer således in i den med åren och mognar därefter, vilket vi ska se i kommande scener. 

Scen 2.57 

En nu vuxen Arthur leder sina riddare, pikten Guinevere och en hel by med människor. De är 

på  flykt  till  den  trygga  sidan  av  Hadrians  mur  innan  saxarna  når  dem.  En  frusen  sjö 

uppenbarar sig. Följet går försiktigt över samtidigt som saxarnas stridstrummor kommer allt 

närmre. Då stannar de sju riddarna på isen och ser på varandra. De är alla överens om att möta 

saxarna här och nu. 

53 NE, sökord: Aldrig har så många, 2010-12-06
54 Lawrence, Jewett 2002, sid. 6
55 Axelson 2005, sid. 225
56 ibid.
57 King Arthur, 1:13
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Ganis: Men ni är sju mot tvåhundra?

Guinevere: Åtta. Ni kan behöva en bågskytt till. 

Ingen ifrågasätter Guineveres beslut att delta i striden. Byfolket fortsätter mot Hadrians mur. 

Saxarna når fram till isen och börjar gå över den. Riddarna skjuter pilar för att fösa ihop de 

tvåhundra männen mot mitten, i förhoppning att tyngden fördelas där och isen, som tidigare 

knakat,  ska  gå sönder.  De upptäcker  snart  att  isen inte  kommer  att  gå sönder  och att  de 

kommer att bli klart utnumrerade i en närstrid. Då tar Dagonet upp sin yxa, springer fram till 

mitten av isen där han hugger gång på gång för att få sprickbildning. Arthur och de andra 

täcker honom med sina pilbågar men det räcker inte, saxarnas pilar träffar honom. Han hinner 

dock få hål på isen och räddar därmed både riddarna och de andra människorna som flytt i 

förväg.  Stora  delar  av  den  saxiska armén  drunknar,  resten  retirerar.  Dagonet  dör  av  sina 

skador.

    Oddsen är helt klart emot riddarna när de bestämmer sig för att stanna och slåss. Som Ganis 

påpekar är de bara sju mot tvåhundra. Guinevere, vars mod nog ingen räknat med, är med och 

skriver under sin egen dödsruna om en närstrid mot saxarna skulle förekomma. Om vi bortser 

från det faktum att Guinevere och de andra väljer att döda, som ju strider mot den traditionella 

pliktetiken, hur förhåller sig annars deras beslut att stanna och strida gentemot pliktetiken? Vi 

får anta att de stannar därför att de vet att saxarna förr eller senare hinner ikapp dem och att 

det då är prioritet  att  rädda byfolket undan en säker död. Deras uppdrag var dessutom att 

endast rädda en familj och ingen annan men när Arthur såg att det var en hel by som gick mot 

en säker död beslöt han sig att ta med dem alla i säkerhet. Han tog då på sig ett ansvar, som 

han också lade på sina riddare och de alla fullföljde detta ansvar då de valde att ensamma 

möta saxarna på isen. De satte alltså folkets säkerhet före sin egen. Som Pelagius sa: ”Det har 

alltid tillfallit några få att offra sig för de andra.”58 

    En  implicit meaning finns i denna scen där det implicita framkommer i förhållande till 

nedanstående analys. Där symboliken framkommer främst i Dagonets uppoffrande roll. 

    Om vi återgår till Kants universaliserbarhetsprincip, det vill säga Kants gyllene regel att 

handla på det sätt som man vill se som allmän lag, kan vi anta att då riddarna bestämmer sig 

för att stanna och därmed offra sig, anser Guinevere att det också är hennes plikt att stanna. 

Om riddarna är villiga att offra sig för henne, bör också hon vara villig att offra sig för dem. 

Alltså  handlar  hon  helt  enligt  Kants  universaliserbarhetsprincip.  Riddarna  sätter  sin 
58 King Arthur, 05:00
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”grundlag” baserat på sitt handlande och Guinevere följer den. Byfolket, som flyr i säkerhet, 

strider mot den med sin flykt kan tyckas men samtidigt är det deras plikt att göra som deras 

räddare Arthur befaller. Om de stannat och en närstrid blivit aktuell hade de med säkerhet 

stupat allihop och således skulle Arthurs, riddarnas och Guineveres offer varit förgäves. 

    När sedan Dagonet bestämmer sig för att fullt ut offra sig själv för de andra, antar han 

karaktären av messias: 

Messias frälser inte mänskligheten med sitt utgjutna blod i Hollywoods tappning utan genom en 

brutal slutstrid med dödlig utgång för det onda.59

Det  blir  också en  dödlig  utgång för  det  onda,  här  representerade  av  saxarna,  men  vi  får 

faktiskt ta del av Dagonets utgjutna blod. Även om vi kan kategorisera Dagonet som en sorts 

riddarnas  messias,  så  är  han ändock inte  vår  huvudhjälte  och i  de filmer  då messias  och 

huvudhjälten är  densamme kan vi nästan uteslutande räkna med hans överlevnad. Om det 

varit Arthur som gett sig ut på isen och sedermera dött hade filmen fått ett abrupt slut. Det är 

därför upp till Dagonet, att som bikaraktär offra sitt liv för att vi ska få följa Arthur till slutet. 

Dagonet har alltså inte bara en plikt mot Arthur utan också en plikt mot oss åskådare. I ett 

metaperspektiv måste Dagonet, eller någon annan bikarkaraktär, dö för den goda sakens skull 

för att filmen skall fortgå och slutgiltig rättvisa kan skipas. 

Scen 3.60

Saxarna har kommit till Hadrians mur för att döda alla i sin väg. Byfolket och fem riddare ger 

sig iväg i säkerhet medan Arthur ensam bestämmer sig för att stanna och slåss med Pikterna. 

Lancelot: Arthur, det är inte Roms kamp. Det är inte din kamp. [---] Låt bli. Du går en säker 

död till mötes. Jag ber dig. För vår vänskaps skull. 

Arthur: Var nu min vän och avråd mig inte. Njut av friheten för oss båda. Jag kan inte följa 

med dig. Allt blod jag utgjutit, alla liv jag tagit, har fört mig till denna stund. 

Även här finns tydliga drag av implicit meaning. Symbolik i och med Arthurs val att kämpa 

framkommer.  Han tar  på sig rollen av den uppoffrande världsräddaren,  ställer  sig på den 

59 Axelson 2005, sid. 228
60 King Arthur, 1:30
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inhemska  befolkningens  sida  mot  de  invaderande  saxarna.  Även  en  mer  tydlig  explicit 

meaning finns, om att motstrida talesättet ”hellre fly än illa fäkta”. Här uppmanas vi genom 

Arthurs aktion att stanna och slåss även om en stor risk för att stupa i strid finns.

    Än en gång väljer Arthur att stanna kvar och kämpa. Trots Lancelots vädjan att sätta sig i 

säkerhet, ser Arthur det som hans öde att stanna kvar och slåss tillsammans med pikterna. 

Arthur beter sig som en riktig hjälte bör: Vi kan se hur han ensam står kvar på en kulle och 

stegrar sin häst mot fienden nedanför. Axelson talar om ”den ensamme hämnaren i det godas 

tjänst  […] drag  av  en  apokalyptisk  maktmessias  […] en  hjälteprototyp”61.  Det  är  just  så 

Arthur porträtteras i denna scen. Vi får till en början uppfattningen att han helt ensam ska ta 

sig  an  de  hundratals  saxer  som kommit  för  att  slåss.  Då  han,  klädd  för  strid,  stegrande 

försöker gjuta skräck och förvirring i sina fiender, ser han närmast ut som Döden själv som 

kommit på sin häst för att hämta dem alla. 

    Axelson hänvisar till Jewett då han talar om en underlig blandning av våld och hämnd som 

på något vis rättfärdigas ”av gudomlig rättvisa och messianskt uppdrag”.62 Men kan då en 

sådan apokalyptisk hjälte som har som mål att döda fienden för att ödet har fört honom till 

just denna stund, göra det rätta enligt Kants pliktetik? Nej. Inte ens om det är för att hjälpa 

pikterna och därmed stoppa de onda saxarnas framfart.  Den kommande striden där Arthur 

ämnar döda för att rädda, sätter honom närmast i en situation där han själv skulle förtjäna 

dödstraff, enligt pliktetiken, så som jag uppfattar den. ”Vissa medel kan inte helgas av några 

som helst ändamål [---] inte rätt ens om syftet är att rädda människoliv.”63 Frågan är då vad 

skulle Arthur egentligen göra? Måhända är pliktetikens förbud mot att ta ett liv för att rädda 

andras  i  vårt  moderna  samhälle  numer  en  norm64 men  i  Arthurs  värld  kan  det  tyckas 

oundvikligt. 

3.2. Kort sammanfattning av Robin Hood – director’s cut

Året är 1199. Den Robin Hood vi ska få följa är den innan legenden tar vid. Kung Richard 

Lejonhjärta  är  i  Frankrike  och plundrar.  I  hans armé ingår  bland annat  bågskytten  Robin 

Longstride. Lejonhjärta dör på slagfältet, Robin och hans vänner65 tar sig hem till England. 

Hemma i England tar Lejonhjärtas lillebror John över kronan. John är en ung och girig man 

61 Axelson 2005, sid. 227
62 ibid.
63 Tännsjö 2000, sid. 64
64 Dödstraff kan ej räknas hit, liv räddas tyvärr inte postumt.
65 Allan A´Dayle, Will Scarlett och Little John
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som med hjälp av sin gamle vän Godfrey börjar utarma de redan fattiga engelsmännen på mer 

skatt. Godfrey är dock i maskopi med den franske kungen. Planen är att tack vare den hårda 

skatteindrivningen orsaka sånt missnöje att Englands baroner reser sig i motstånd mot kung 

John.  Landet  hamnar  då  i  inbördeskrig  och  läget  är  perfekt  för  Frankrike  att  gå  in  med 

trupper. 

Huvudpersoner:

Robin Longstride – Bågskytten som sedan blir känd som Robin Hood

Richard Lejonhjärta – Englands kung

John – Kung sedan Lejonhjärta stupat

Little John – En av Robins tre nära män

Scen 1.66  

Frankrike. Lejonhjärta beklagar sig för sin närmste man att han känner sig ”skabbig”. Han ska 

ge sig ut bland sina män, som för närvarande inte är i strid, för att se om han kan finna en ärlig 

man. Robin har just hamnat i slagsmål med Little John, de är ännu inte vänner, när kungen 

råkar komma i vägen för ett slag. Kungen, på för närvarande gott humör, frågar vem som 

startat slagsmålet. Robin ljuger och säger att det var han, för att Little John inte ska hamna i 

onåd. Kungen, imponerad över Robins ärlighet, som egentligen är en lögn, frågar då vidare 

vad  Robin  anser  om hans  korståg.  Bakom  Lejonhjärta  ger  hans  närmste  man  Robin  en 

förebrådande blick och skakar på sitt huvud, för att be Robin att ljuga. Robin å andra sidan, 

suckar och säger sitt hjärtas mening:

Lejonhjärta: Modig och ärlig. Är du modig nog att berätta för en kung nåt han inte vill höra? 

Vad tycker du om mitt korståg? Kommer Gud att glädjas åt mitt offer?

Robin: Nej. 

Lejonhjärta undrar varför och Robin berättar  hur de dödat män, kvinnor och barn, när en 

bunden kvinna vid hans fötter sett upp på honom med enbart medlidande i blicken. De blev 

alla gudlösa då, kungen som gav orden och de som utförde den. 

Lejonhjärta: Ärlig, modig och naiv.

66 Robin Hood, 13:00

23



Med de orden hamnar Robin och hans tre vänner i stupstocken.

    En tydlig explicit meaning går här att finna. En uppmaning om att alltid tala sanning även 

om det står en dyrt. Att alltid stå upp för det man tror på. På ett mer implicit plan finns också 

en tanke att kungar och andra ledare är fega män som inte tål  att hör sanning och utövar 

maktmissbruk. 

    En intressant fråga är hur en sådan modig och ärlig man som Robin tycks vara ändock 

utförde order där han mördade män, kvinnor och barn? Visst visar Robin prov på ärlighet och 

mod när han ger Lejonhjärta ett ärligt svar. Vi kan inte veta om det är hans plikt att ge sin 

kung ett ärligt svar eller att säga det han helst vill höra. Därför ser Robin till en högre instans 

än sin kung. Kanske blev han gudlös vid dödandets ögonblick och nu försöker gottgöra detta 

genom sin ärlighet. Tännsjö menar att i Kants etik så är god vilja mycket viktigt, det är alltid 

värdefullt oavsett omständigheter.67 Tännsjö talar vidare om handlingar som utförs, inte bara 

för att de bör utan ”också görs av rätt skäl (nämligen vår pliktkänsla).”68 Någon bör i detta fall 

tala om för Lejonhjärta att hans order gör honom och dem alla gudlösa. Det var ju dessutom 

en ärlig man han eftersökte. Om vi ser det utifrån karaktärerna, som är troende kristna, bör 

Lejonhjärta få chans att sona sina synder, i detta fall mord och då bli en gudfruktig man igen. 

Det är alltså Robins otacksamma plikt att framföra detta budskap. Trots detta lyder tyvärr inte 

Lejonhjärta efter ordspråket ”skjut inte budbäraren”. Lejonhjärta letar efter en ärlig man, får 

det han ber om men väljer inte en ärlig och modig mans väg när han bestraffar Robin och 

hans följe, som endast blir bestraffade för att vara Robins vänner.

Scen 2.69 

Baronerna  har  samlats  för  att  gå  ut  i  krig  mot  Kung  John.  Robin  rider  till  mötet  som 

representant  för  Nottingham.  På  vägen  dit  finner  han  en  plats  från  barndomen  med  en 

inskription på en stenplatta: Rise and rise again. Until lambs become lions. Robins vän Will 

undrar vad det betyder:

Robin: Det betyder att man aldrig ger upp.

Väl på mötet, dit Kung John nu också anlänt, ber Robin om ordet:

67 Tännsjö 2000, sid. 61
68 ibid.
69 Robin Hood, 1:44
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Robin: [---] Lagarna i det  här landet  förslavar  folket under dess kung. En kung som kräver 

lojalitet men inte erbjuder nåt tillbaka. [---] I tyranni finns bara misslyckande. [---] Gör varje 

man myndig och ni vinner styrka. [---] Om ers majestät skulle erbjuda rättvisa. Rättvisa i form 

av ett frihetsbrev som ger varje man tillåtelse att sörja för sig och sitt hem [---] Den kungen 

skulle vara en storartad kung. Han skulle inte bara vinna folkets lojalitet, utan även deras kärlek.

John: Så vad vill ni ha? Ett slott till varje man?

Robin: Varje  engelsmans  hem  är  hans  slott.  Det  vi  skulle  be  om,  Ers  majestät,  är  frihet. 

Lagstadgad frihet!

 

Också här finns en tydlig explicit meaning. Genom Robin själv får vi veta att man aldrig ska 

ge upp. Han visar också prov på detta när han sedan proklamerar för frihet inför kung John.

    Än en gång är det upp till Robin att tala om för en kung vad som är rätt och fel. Robin har 

antagit något av en samvetes röst där han påminner Kung John om att sättet han regerar på 

liknar tyranni. Sigurdson menar att frågan om vad som är gott måste få ställas.70 Han menar 

att om den inte ställs, skulle makt – frihet och manipulation – argumentation bli svårare att 

skilja mellan.71 Vidare hävdar han att frågan om det goda är en av våra viktigaste.72 Vem är då 

mer lämplig att ställa frågan om det goda än mannen som tar från de rika och ger till  de 

fattiga? Robin Hood har blivit något av en sinnebild för godhet i vår tid. Vare sig han är en 

rent fiktiv person eller har historiska rötter spelar han en lika stor roll för godheten som John 

Blund gör för sömnen eller Rödluvan för oskuldsfullhet i vår kultur. ”Djupast sett är hjälten 

skapad av oss”73,  menar May och på samma sätt som förnumstiga fabler som  Pojken och 

Vargen är  till  för  vår  sensmorals  skull  är  hjältarna,  skapade  av  oss,  till  för  att  föra  en 

diskussion om Sigurdsons godhet vidare. 

    Gällande Robins storartade tal menar Lena Roos att en härförares tal ”tjänar […] till att 

lyfta fram härföraren som en moraliskt högtstående människa.”74 Robins tal är inte bara till för 

att gjuta mod i sina medkaraktärer utan för att öka vår respekt för honom som en människa att 

lita på och beundra.

    Diskussionen om godhet är givetvis ändlös och emellanåt nästintill lönlös, som vi sedan ska 

se i nästa scen då John utdelar sin vedergällning för Robins modiga ord. Då lyder filmens 

budskap till oss, samma som till Robin: Rise and rise again. Until lambs become lions. 

70 Sigurdson 2003, sid. 49f
71 ibid.
72 ibid.
73 May 1994, sid. 58
74 Roos 2008, sid. 42
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Scen 3.75 

Kung John har gått med på Robins förslag om frihetsbrev och baronerna har på så sätt enats 

under kungen. De marscherar nu för att möta den franska invasionen. Robin tar kommandot i 

striden istället för en smått generad och överkörd kung John, som saknar erfarenhet av strid. 

England vinner striden, fransmännen drar sig tillbaka och engelsmännen hurrar för Robin som 

den som förde dem till seger. Kungen blir mycket förnärmad och i nästa scen ser vi hur han 

bryter sitt löfte till baronerna, bränner frihetsbrevet och förklarar Robin Hood laglös. 

    Likt sin bror, som bad om Robins ärlighet, sviker John sitt ord och hans avundsjuka och 

girighet tar över. John, som haft en ärlig chans att vinna sitt folks popularitet, låter just sin 

avundsjuka över Robin styra hans aktioner när han väljer att göra honom till martyr genom att 

benämna honom som fredlös. Robin, som tagit på sig härförarerollen i striden och dessutom 

dödat förrädaren Godfrey,  hade kanske vunnit  sitt  liv och sin frihet  om han tagit  ett  steg 

tillbaka  och låtit  John leda trupperna.  Frågan är  då om striden ens  hade vunnits?  För  att 

återknyta till Pelagius ord i King Arthur, är det några som måste offra sig för godhetens skull 

och denna gång är det Robin Longstride. 

    Om vi återgår till monomyten:

 

[---]  a selfless superhero emerges to renounce temptations and carry out the redemptive task; 

aided by faith,  his decisive victory restores  the community to its  paradisiacal  condition;  the 

superhero then recedes into obscurity.76 

Scenen har drag av implicit meaning då Robins agerande visar oss att en sann ledare visar sig 

i stridens hetta. En glorifiering av det anarkistiska livet, utan kung och stat som styr, visas då 

det är i och med Robins dom som laglös han blir till en sann legend som lever det ljuva livet 

utanför statens gränser.

    Robin  agerar  osjälviskt,  han  åtar  sig  och  utför  uppdraget  att  rädda  England  från 

fransmännen. Vad som dock strider mot monomyten är att samhället inte återgår till något 

paradis utan hårda skatteindrivningar fortlöper. Hjälten försvinner inte heller in i okändhet 

utan tvärtom – det är  nu legenden och Robins stora kamp för godhet och rättvisa  tar  sin 

början. 

    Robin, om vi bortser från dödandet, upprätthåller sig vid Kants universaliserbarhetsprincip 

då han handlar på det sätt som han vill se alla engelsmän, framförallt kungen, handla. Han 

visar en tydlig ledarroll när det behövs, han tar sitt ansvar, försvarar sitt land och sin frihet och 

75 Robin Hood, 2:04
76 Lawrence, Jewett 2002, sid. 6
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står upp mot tyranni. Likväl bestraffas han för detta. På ett sätt blir orden rise and rise again.  

Until lambs become lions Robins gyllene regel.

3.3. Kort sammanfattning av Gladiator

Romarriket, år 180 e.kr. Kejsare Marcus Aurelius har med hjälp av general Maximus utvidgat 

det romerska riket genom att erövra Germanien. Kejsaren är gammal och döende. Han har en 

son som förväntas ärva tronen, Commodus. Commodus är dock en illvillig, girig och falsk 

man, helt  olikt  sin far.  Kejsaren förstår att  om Commodus,  som inget hellre vill,  tar  över 

tronen så får Rom ett diktatoriskt styre. Kejsaren vill istället ge tillbaka makten till Senaten 

och därmed folket. Hans sista önskan är att Maximus tar vid när han dör och ser till att makten 

återgår till Senaten och på så sätt ärver inte Commodus tronen. 

    Commodus  har  dock andra planer,  när  han hör  kejsarens önskan,  mördar  Commodus 

honom, beordrar  Maximus avrättning,  samt  avrättningen på hans fru och son.  Commodus 

inleder  sedan  sitt  styre  med  att  återöppna  Colosseum och  dess  gladiatorspel.  Där  korsas 

Commodus väg med en hämndlysten Maximus som lyckats fly sina avrättare endast för att se 

sin familj mördad och sedan tillfångatas som slav för att bli såld som gladiator.  

Huvudpersoner: 

Maximus – general som blir slav som blir gladiator

Commodus – Roms nye kejsare efter Aurelius, son till densamme 

Marcus Aurelius – Far till Commodus, mödad kejsare

Scen 1.77 

Kejsare Aurelius har bett att få tala med Maximus, som just vunnit ett stort slag åt honom. 

Aurelius: Jag är döende, Maximus. [---] En gång fanns det en dröm om Rom. Man kunde bara 

viska om den. Annars skulle den försvinna. Så skör var den. [---] Maximus… låt oss nu viska… 

Du har ju en son. Berätta om ditt hem.

 

Maximus ger en mycket kärleksfull och detaljerad beskrivning av sitt hem. 

Aurelius: Minns du när du senast var hemma?

Maximus: För två år och 264 dagar sedan, idag. 

77 Gladiator, 23:20
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Aurelius: Jag avundas dig, Maximus. Det är ett gott hem. Värt att kämpa för. En tjänst har du 

kvar att göra… innan du reser hem. [---] Jag vill att du blir Roms beskyddare när jag är död. Jag 

bemyndigar dig att som den ende ge makten tillbaka till folket i Rom… och göra slut på den 

korruption som har förlamat det. Accepterar du denna ära? 

Maximus: Av hela mitt hjärta, nej. 

Aurelius: Maximus… det är därför det måste bli du. 

Denna scen skulle jag vilja kategorisera att ha en symptomatic meaning. Jag återknyter till 

det exempel som gavs under denna rubrik78; Hur Aragorn motvilligt blir kung, där tidigare 

kungar korrumperats av makt. Jag talar då om ett samtida problem som belyses i filmen, men 

inte alltid  är  omtalat.  I  Sagan om konungens återkomst fall,  hur Aragorn får vara ett  gott 

exempel på en ledare som världen hoppas på. Detta är ingen ny företeelse. Vi har sett det, 

kanhända inte lika tydligt, i de två ovan analyserade filmerna också. Arthur, född ledare på 

grund av sitt rättspatos och sitt mod eftersträvar ändå inte ledarrollen. Emellanåt tycks den bli 

mer  av  en  börda  för  honom.  Robin,  som  tar  ledningen  i  den  slutgiltiga  striden  mot 

fransmännen och därmed förlöjligar kung John men vinner slaget. Robin gör aldrig anspråk 

på att leda, män och kvinnor följer honom ändå, då han genom sina handlingar visar sig vara 

en ärlig och modig man. 

    I denna scen av Gladiator blir det mycket tydligt. Kejsare Aurelius förklarar för Maximus 

att  det  är  just han som bör inneha makten då det  är  han som eftersträvar den minst.  Allt 

Maximus vill, är att återvända hem. Han söker inte ära och makt, han önskar hinna hem till 

det är dags att så fälten och att lära sin son att rida. 

    Med Aurelius enkla förklaring kan också ett frö av misstro sås; hur är det med de ledare 

som styr i vår verkliga värld? Eftersträvar de makten och är såldes inte lämpade att ha den? 

J.K. Rowlings karaktär Albus Dumbledore79 sa det kanske bäst: 

Det är konstigt Harry, men de som är mest lämpade för makt är kanske de som aldrig sökt efter 

den. De, som i likhet med dig, plötsligt tvingas att ta ledningen och som tar upp manteln därför 

att de måste och till sin överraskning finner att de bär den väl.80

Att som Dumbledore säger ”tar upp manteln” kan efterliknas vid en plikt som måste göras. 

Kejsare Aurelius har också en uppgift kvar för Maximus innan han får resa hem, en plikt 
78 Läs under rubrik Metod och teori
79 Som förekommer i bokserien Harry Potter
80 Rowling 2007, sid. 743

28



läggs på honom att styra Rom mot en mer demokratisk hållning. 

    Kamm menar att hos icke-konsekventialism81 är personliga syften inte alltid av intresse: 

Mål i sig sägs ha ovillkorligt värde, ett värde oberoende av om det tjänar någons personliga 

syften [---]82

Kamm menar att en del av attraktionen finns hos Kant när han talar om hur: 

vi alltid bör behandla det rationellt mänskliga hos oss själva och hos andra som ett mål i sig 

[---]83

Min tolkning blir att  Maximus sista plikt  är ett  mål,  där det rationellt  mänskliga finns att 

bortse från sina egna önskningar för att genomföra sin plikt. Maximus egna syften tjänar inget 

på  att  följa  kejsare  Aurelius  sista  önskan,  tvärtom  förlorar  han  på  det.  Han  utsätts  för 

Commodus vrede, får inte träffa sin familj så snart som han önskade och han måste bege sig 

in i de politiska spelen, något han inte eftersträvar.  Detta är vad Maximus anar, dock ska 

konsekvenserna för kejsarens sista önskan bli än större.

Scen 2.84 

Commodus har nyss fått veta sin fars planer. Commodus är mycket upprörd över Aurelius 

önskan att Maximus istället för honom själv ska få överta styret och att det sedan ska återgå 

till Senaten. 

Commodus: Du skrev en gång till mig… om de fyra viktigaste dygderna. Visdom, rättvisa… 

mod… och måttfullhet.  Jag har  ingen  av dem. Men jag  har  andra  värden.  Ärelystnad.  [---] 

påhittighet. Kurage, kanske inte på slagfältet men… det finns många typer av kurage. Jag är 

hängiven min familj… och dig. Ingen av mina dygder stod på din lista.

Efter att Aurelius beklagat sig över sina misslyckanden som far, dödar Commodus honom. 

81 Innefattar den traditionella pliktetiken
82 Kamm 2004, sid. 42
83 ibid.
84 Gladiator, 31:39
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En explicita meaning framkommer tydligt och den talar till kriterierna för hur en riktig ledare 

ska vara: vis, rättvis, modig och måttfull. Vi får anta att då Aurelius just bett Maximus att bli 

den ledare som Commodus inte får bli, Maximus vara en värdig innehavare av dessa fyra 

dygder. Ser vi till Arthur och Robin så kan ett snabbt konstaterande göras att även de innehar 

dessa fyra dygder: De är visa då de fattar beslut som gynnar folket framför dem själva, de är 

modiga då de står upp för och följer dessa beslut. De är rättvisa i sina handlingar, räddar de 

oskyldiga och straffar de skyldiga. Kanhända tar de på sig väl stora uppdrag men i sin strävan 

efter makt och att få styra är de måttfulla. 

    Commodus egna dygder är tydligen inte lika önskvärda. Att ärelystnad och påhittighet inte 

är det kan enkelt  förstås. Att  som ledare vara just  ärelysten samt inneha ett  stort mått  av 

påhittighet kan tänkas bli en farlig kombination då den kan leda till att makten ska uppnås till 

vilket pris som helst. Commodus ”kurage” kan betecknas som brist på större mod, han säger 

också  själv  att  i  strid  –  då  det  verkligen  gäller  –  har  han  inget  kurage.  Till  sist,  hans 

hängivenhet mot familjen, är högst ironisk, då han sedan mördar sin far och under resten av 

filmen hotar sin syster. Men Maximus har ju också en stor, och äkta, hängivenhet mot sin 

familj. Han är dock villig att sätta den åt sidan då hans tjänster behövs för högre syften än att 

så fälten och lära sin son att rida. 

    May menar att ett uppdrag som vi har ”är att återupptäcka heroisms grunddrag”85, jag skulle 

vilja drista mig till att påstå att Aurelius fyra dygder är något som ingår i heroisms grunddrag. 

Om vi  då  söker  efter  heroisms  grunddrag,  önskar  efter  samma  hjälte  som Bonnie  Tyler 

sjunger om var ska vi då vända oss? Till filmens värld: 

[---] de ideal som förs fram av dessa äventyrsfilmers härförare i hög grad samspelar med ideal 

som även kan omfattas av en avsedd publik.86

Hjälten har givetvis sina ideal och sina dygder, som båda är något vi i vår kultur kan tänkas 

eftersträva.  En  tydlig  komponent  som  talar  för  detta  är  den  omåttliga  popularitet  som 

berättelser om unga trollkarlar, små hobbitar och unga män med lasersvärd faktiskt har i vår 

kultur.87 Det  må vara filmer  om tunga familjedramer  eller  miserabla  samhällsförhållanden 

som vinner de stora filmpriserna men kön till stadens bio talar för sig själv när en ny Harry 

Potter film utkommer.

85 May 1994, sid. 60
86 Roos 2008, sid. 42
87 Jag syftar här på böckerna/filmerna Harry Potter, Lord of the Rings och Star Wars
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Scen 3.88

Maximus och Commodus ska strida mot varandra på Colosseum. Maximus, nu en omåttligt 

populär  gladiator,  vill  ha  sin  hämnd  på  Commodus.  Commodus,  vill  inget  hellre  än  se 

Maximus död, men kan inte lönnmörda honom då det skulle göra honom till martyr. Innan 

striden sårar Commodus en fjättrad Maximus dödligt för att få ett övertag i den kommande 

striden. Maximus, bejublad av folket under stridens gång, lyckas till slut döda Commodus. 

Under striden har han varit nära att falla ihop och vi har sett, vad som endast kan tolkas som 

hans blivande övergång till livet efter detta. Han ser porten som leder till sitt hem. Hans sista 

ord lyder:

Maximus: Befria mina män89. Återinsätt senator Gracchus. Rom var en gång en dröm. Den skall 

förvekligas. Dessa är Marcus Aurelius önskningar. 

Maximus  ser  sin  döda  fru  och  son,  faller  ihop  och  dör.  Hans  kropp  bärs  ut  under  stor 

värdighet medan Commodus, som varit avskydd av både folket och politikerna, blir lämnad 

ensam kvar på Colosseums sandiga mark. 

    En implicit meaning är synlig i denna scen då symboliken med Axelsons messias som i sin 

slutstrid tar död på det onda går att finna.90 Axelson menar att Hollywoods messias inte frälser 

med att offra sitt eget liv91, här ser vi dock prov på annat. Både Arthur och Robin har varit 

beredda att offra sina liv i strid för den goda sakens skull men det är endast Maximus som gör 

det.  Maximus  är  också  den  som förlorat  mest,  sin  familj,  sitt  hem,  sitt  goda  namn  som 

general, sin frihet. Egentligen har han inget annat val än att dö en martyrs död, vad ska han 

annars göra? Fortsätta sitt liv som gladiator eller återvända till sitt nedbrända hem? Vi ser 

också i denna scen att han uppfyller Marcus Aurelius dygder; han är modig då han, haltande, 

ger sig in i striden och han är rättvis då han håller sitt löfte till Aurelius och framför hans sista 

önskan om senatens återtåg. 

    Måhända har Maximus inget att förlora på att framföra Aurelius sista önskan och även om 

han vägrar strida kommer han att dö av sina skador. Vi kan ändå anta att Maximus gör det han 

gör för att annat beteende skulle strida mot den uppfattning som givits oss om honom, hans 

ideal och värderingar. 
88 Gladiator, 2:12
89 Syftar på de andra gladiatorerna som troget stått vid Maximus sida
90 Axelson 2005, sid. 228
90

91 ibid.
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    Tännsjö talar om handlingar som görs av rätt skäl och inte bara därför att de bör göras.92 

Maximus genomför de handlingar som bör genomföras, det vill säga han dödar Commodus, 

då hans styre med största sannolikhet blir ett diktatoriskt. Maximus framför också Aurelius 

sista önskan. Detta är inget som Maximus varken vinner eller förlorar på, vad spelar Roms 

framtid för roll när hans liv inom sekunder tar slut? Det skäl som verkar mest troligt är att 

Maximus framför Aurelius sista önskan därför att det är det  rätta att göra. Det är den sista 

tjänst som kejsare Marcus Aurelius ber Maximus om innan han får återvända hem. Det blir 

också Maximus sista handling i detta liv innan vi får se honom återförenas med sin döda fru 

och son. 

 

4. Resultat  

Jag ska här kort sammanfatta resultatet utifrån mina fyra frågeställningar.

• Hur gestaltas det etiska kravet – plikten – i de tre filmerna och är detta förenligt med 

den traditionella formen av pliktetik?

Hos de tre karaktärerna, Arthur, Robin och Maximus finns det etiska kravet i att göra sin plikt 

att kämpa mot ondskan, gestaltade av antagonisterna saxarna, kung Richard och kung John 

samt kejsare Commodus.  Våra tre hjältars  uppgift är att  stå upp för folket: en hel by och 

pikterna i Arthurs fall. Nottinghams och Englands underkuvade folk i Robins fall samt hela 

Romarriket i Maximus fall. En förenlighet med den traditionella formen av pliktetik finns, då 

det är det goda våra hjältar  kämpar för, samt att oavsett konsekvenserna fullföljer de sina 

plikter. Förenlighet med den traditionella pliktetiken finns dock inte när medlen för att uppnå 

sina plikter är dödandet av fiender. Att inte dräpa är en absolut plikt, denna följer dock inte 

våra tre hjältar.

• Vilka  specifika  moraliska  pekpinnar  riktas  mot  oss  genom  huvudkaraktärernas 

handlingar?

Att stå upp för de svaga i samhället, att säga sanningen även om det kostar dig dyrt, att det 

finns saker värda att dö för samt att hålla sina löften. Våra tre hjältars aktioner gynnar folket i 

landet där de bor. Robin talar om beska sanningar till kung Richard, blir straffad för det men 

vågar sedan stå upp mot Richards bror John. Arthur räddar en hel by från en säker död när han 

tar de med på flykt från saxarna. Han sätter då sig själv och sina riddare i stor fara när de 

92 Tännsjö 2000, sid. 61
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sedan oundvikligt måste möta den stora armén. Dagonet offrar sitt liv för att de andra riddarna 

ska undkomma och Guinevere stannar kvar och slåss, trots att ingen ber henne. Maximus har 

visserligen inget att förlora när han är döende men framför ändå kejsare Aurelius sista önskan 

om att skapa ett mer demokratiskt Rom. De specifika moraliska pekpinnarna blir då: Att stå 

upp för de svaga, att tala sanning, hålla sina löften och att det finns saker värda att dö för.

• Finns det en gemensam moralisk anda för de tre utvalda filmerna?

Genom de ovan nämnda moraliska pekpinnarna kan ett mönster utrönas där den moraliska 

andan blir en kämparanda/kämparglöd. Att stå på sig så att ingen annan står på en, kan kort 

sammanfatta den moralanda som finns hos våra hjältar.  Ett exempel på detta är när Robin 

talar om en bitter sanning för Lejonhjärta, trots att han blir avrådd av Lejonhjärtas närmste 

man. Också Arthur står på sig när han, trots Lancelots bedjande, väljer att stanna kvar och 

slåss i underläge. Maximus trotsar Roms mäktigaste man, kejsare Commodus,  då han inte 

låter sig underkuvas utan väljer att kämpa till döden. 

• Vad vill dessa tre filmer lära oss gällande moral?

Förutom det som ovan sagts, finns en viktig punkt kvar att nämna: Enligt de tre filmerna är de 

sanna ledarna inte dem som eftersträvar makt utan naturligt antar den rollen när det krävs. 

Ingen av våra tre hjältar eftersträvar makt, tvärtom vill de alla tre helst leva ett lugnt liv. De 

har alla sett tillräckligt med krig och önskar inte efter mer blod och död. Ändå tar de på sig 

uppdraget som världsfrälsare när det behövs och riskerar därmed sina egna liv och sin frihet. 

Vad vi då får lära oss är att det finns vissa saker värda att kämpa för och man ska resa sig igen 

och igen tills lamm blir lejon.

5. Avslutande diskussion

Då jag sedan länge varit bekant med denna typ av film och berättelse bjöd själva materialet 

inte  på  några  större  överraskningar.  Att  sedan  knyta  an  till  den  traditionella  pliktetiken 

försvårade  mitt  arbete  men  bjöd  också  på  den  fördjupning  som  krävdes.  Att  tolka  den 

traditionella  pliktetiken  krävde  sina  filosofiska  funderingar  men  visade  sig  fungera 

tillsammans med både monomyten och hjältemyten. 

    Den egentligt stora frågan i denna uppsats är måhända varför de flesta av oss i västerlandet 

lockas av denna typ av film. En del av svaret finns i denna uppsats inledning; populärkulturen 

fyller  en roll  sedan sekularisering  skett  och  religionen  blivit  förpassad till  några  timmars 
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religionsundervisning i  skolorna samt julottan på juldagen. En annan del av svaret  finns i 

Bonnie Tylers sång – önskan efter en hjälte. Det verkar finnas ett behov djupt inom oss efter 

en hjälte som gör allt till  det bättre. Varför detta behov? Den som jag anser ger det mest 

troliga svaret är May, när han talar om att hjältar är nödvändiga för oss, det är av dem vi får 

våra ideal och vårt mod.93 Kanske bli hjältarna därför aldrig omoderna, de ändrar bara form, 

från Jesus till He-Man till Harry Potter.

    Det finns ju också hjältar som gör heroiska insatser i vår verkliga värld, Dr Marthin Luther 

King, Aung San Suu Kyi, Oscar Schindler för att nämna några. De har alla satt ner foten, visat 

mod och riskerat sina liv för den goda sakens skull. Vad är då den goda sakens skull? Baserat 

på de filmer och berättelser jag växt upp med skulle jag vilja drista mig till en egen definition: 

Frihet  från  förtryck  och  tyranni,  inte  bara  för  ens  egen  del  utan  framförallt  för  sina 

medmänniskors skull. Det är vad Arthur, Robin och Maximus kämpar för. Det är deras plikt 

och deras sätt att nå dit, att aldrig ge upp. Det blir också detta som blir den stora moraliska 

kakan för oss att svälja – ge inte upp. Det är bara fega förlorare som ger upp, även om pannan 

stångas blodig så visar du åtminstone att du kämpar. 

    Axelson skriver om hur Kung David före Kristus var ”prototypen för en messias,  en 

rättfärdig  härskare  [---]”94 och  hur  längtan  efter  denna  typ  av  härskare  funnits  i  judiska 

traditioner långt innan Jesus tid.95 Han fortsätter sedan på samma spår då han medger att vi 

inte längre lockas av kyrkans budskap men att ”tanken på en frälsargestalt präntats in i djupet 

av  den  västerländska  kulturen”.96 Jag  är  helt  inne  på  Axelsons  linje  och  anser  att  denna 

frälsargestalt  som  fortfarande  eftersökes  av  oss  går  att  finna  i  berättelser  som  de  tre 

analyserade filmerna i denna uppsats. Däri finns också svaret på filmernas popularitet. Om 

ärligheten ska fram, så är män som Robin Hood, Arthur och Maximus svåra att finna i dag. 

Om vi då bortser från att de bär svärd och kanske har en del förlegade syner på exempelvis 

jämställdhet mellan könen så har deras jobb tagits  över av instanser och institutioner.  Dit 

vänder vi oss när något är fel i hopp om att få hjälp att ordna upp det. Det blir lätt opersonligt 

och inte så glorifierat att klaga till skatteverket istället för att klaga till Robin Hood. 

    Svaret på de moraliska pekpinnar vi får till oss i dessa filmer ligger i hjältens handlingar. 

Hjälten avgör, med hjälp av antagonisten som motpol, vad som är gott och rätt i världen. Hos 

de flesta av oss försvinner säkerligen kämparglöden när popcornen tagit slut och eftertexterna 

93 May 1994, sid. 57
94 Axelson 2005, sid. 222
95 ibid.
96 Axelson 2005, sid. 224f
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rullat färdigt. Hos andra blir det ett ouppnåeligt ideal, förlegat eller kanske rentav töntigt. Och 

hos några få, kanske det ger mod nog att stå på sig så att ingen annan står på en och att resa 

sig. Igen och igen. Tills lamm blir lejon.
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