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Abstract 

The following study is an analysis of religious themes within popular culture. The research material 

is the animated DreamWorks film Kung Fu Panda. The study uses a narratological method of analysis 

to investigate themes from the Daoist religion and how they are expressed in the film. Because of the 

difficult-to-comprehend and almost esoteric nature of Daoism, the present study is heavily reliant on 

Louis Komjathy’s book Daoism: A Guide for the Perplexed as a description and explanation of the 

Daoist Religion. It is with consultation to Komjathy’s work that the study’s first research question 

will be analysed: “How does the film represent Daoist themes?”. Also of import for the this study is 

J.J. Clarke’s book The Tao of the West: Western Transformations of Taoist Thought, with which the 

second research question will be analysed: “How can the film be interpreted through Clarke’s theory 

of Western usage of Daoism?”. The study finds that the film Kung Fu Panda heavily uses Daoist 

themes in its narrative, however, these themes are not alone, as Western values regarding 

individualism are also notably present. This, in turn, confirms Clarke’s theory of Western usage of 

Daoism. The film reflects Clarke’s idea that Daoism in the West has a slim possibility of succeeding 

as a whole religious movement. The Daoism of the West is therefore, in Clarke’s view, a disassembled 

and pluralistic one, where a selection of Daoist concepts and themes is taken in by the West so as to 

be combined with already existing Western values. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Filmanalys inom religionsvetenskapen är ett forskningsfält som under en lång tid 

betraktades med skepsis av akademiker, inte minst ”på grund av kulturelitism och 

misstänksamhet mot film som populärkultur”, skriver religionssociologen Tomas 

Axelson (2008: 27). Det är först på senare tid som detta forskningsfält blivit mer 

accepterat och filmens potential inom religionsvetenskapen börjat studeras och 

uppskattas. Axelson menar att ”[e]n anledning till filmens slitstyrka och popularitet 

handlar om den rörliga bildens förmåga att vara många olika saker samtidigt. Film är 

underhållning, verklighetsflykt och en stunds förströelse. Men filmberättande rör sig 

också inom ett moraliskt universum där livets konflikter och dilemman kan komprimeras 

och åskådliggöras under 90 – 120 minuter” (Axelson 2009: 19). 

Enligt Adam Possamai har religion och populärkultur en intim samexistens, vari 

religionen påverkar populärkulturen samtidigt som populärkulturen påverkar religionen. 

Idag är det många människor som praktiserar sin religion genom att använda 

populärkulturella artefakter, såsom bilder, berättelser och sånger, istället för att följa de 

religiösa institutionernas traditioner. “A plethora of distinct popular faiths appear to exist 

alongside more mainstream religions”, skriver Possamai (2009: 27). 

Mia Lövheim, Tomas Axelsson och Marta Axner skildrar samspelet mellan religion 

och medier i antologin Sociologiska perspektiv på religion i Sverige (2015), och hävdar 

att filmer har - mer så än böcker tidigare haft - potentialen att till en bred grupp i samhället 

sprida berättelser med förmågan att få människor att reflektera över stora och svåra frågor, 

såsom “vad är ett existentiellt meningsfullt liv?”, och “hur kan jag finna struktur i 

tillvaron?” (Lövheim, Axelson & Axner 2015 s. 153). Författarna menar att “[f]ilmens 

förmåga att kommunicera genom inte bara ord, utan även ljud och ljus, kan vara en sådan 

resurs för den som är intresserad av andlighet, både genom att stimulera reflektion på ett 

personligt plan och genom att fördjupa engagemanget i vissa sätt att tolka tillvaron” 

(Lövheim et al. 2015: 153). 

Film har sedan dess begynnelse under 1900-talets början haft förmågan att både 

uttrycka och ifrågasätta religion under förevändningen av underhållning. Film har genom 

dess eskapistiska natur förmågan att erbjuda människor en vilopunkt i sina vardagsliv och 
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kan därför - när man har tagit ett steg åt sidan från verkligheten in till filmens fantasifulla 

värld - på ett unikt lekfullt sätt behandla de svåra existentiella frågorna (Lövheim et al. 

2015: 152, 154). 

 

DreamWorks animerade action- och komedifilm Kung Fu Panda, regisserad av Mark 

Obsorne och John Stevenson, hade premiär 2008 och blev en enorm succé. Filmen 

generade över 630 miljoner dollar i biljettpriser och nominerades även till en Oscar i 

kategorin för bästa animerade film (IMDb). Filmens protagonist är pandan Po, som trots 

sin klumpighet och runda figur drömmer om att bli en kung fu-mästare. Filmen är starkt 

influerad av kinesisk kultur och filosofi, vilket inte enbart gör sig påmind av den fiktiva 

version av Kina som filmen utspelar sig i, samt kampsporten kung fus betydande roll, 

utan även i mer subtila exempel, såsom användandet av religiösa symboler som ying och 

yang, och att filmen lånar narrativa händelser från den klassiska kinesiska romanen 

Färden till västern. 

Det har ovan redovisats hur oerhört betydelsefull film är som ett populärkulturellt 

fenomen i dagens moderna västerländska samhälle, och Kung Fu Panda, med dess 

enorma popularitet, utgör därför ett utmärkt material för att undersöka hur religiösa teman 

tar sig uttryck i populärkulturen. 

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka religiös tematik inom populärkulturen. 

Conrad E. Oswalt menar att eftersom populära filmer spelar en så betydande roll för hur 

olika värderingar presenteras för allmänheten, är studium av film och religion en 

nödvändighet: “Hollywood and religion, as cultural forms, have the power to reinforce, 

alter, or challenge our most deep-seated beliefs, values, and hopes” (Oswalt 1998: 8). Det 

primära källmaterialet för denna studie utgörs av filmen Kung Fu Panda. Undersökningen 

har för avsikt att med en narratologisk analysmetod, och med hänvisning till Louis 

Komjathys framställning av den daoistiska religionen, undersöka daoistiska teman och 

hur de tar sig uttryck i filmen. Studien har även för avsikt att analysera filmen utifrån J.J. 

Clarkes teori om västerländskt anammande av daoism, och huruvida detta tar sig uttryck 
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i filmen. För att uppnå dessa syften kommer följande frågeställningar användas som 

utgångspunkt för detta arbete: 

 

● Hur gestaltar Kung Fu Pandas narrativ daoistiska teman? 

● Hur kan Kung Fu Panda tolkas utifrån J.J. Clarkes teori om västerländskt 

anammande av daoism? 

 

1.3 Tidigare forskning 

Film och religion var under en lång tid ett undervärderat forskningsområdet och har 

beskrivits som en “blind fläck” inom religionsvetenskapen (Axelson 2008: 27). På senare 

tid har det emellertid blivit mer uppskattat och ökat i popularitet som forskningsämne, 

vilket författarna som nämndes i uppsatsens inledning utgör exempel på. 

Det finns flera religionsvetenskapliga filmstudier, bland de mer framstående studierna 

finner vi Tomas Axelsons doktorsavhandling Film och mening: En receptionsstudie om 

spelfilm, filmpublik och existentiella frågor (2008). Axelson, som är docent i 

religionsvetenskap vid Högskolan Dalarna, har arbetat inom forskningsområdet film och 

religion i över tio år och utgör ett av de mest prominenta svenska namnen inom detta 

forskningsfält. 

Även om vetenskaplig forskning om filmen Kung Fu Panda är något av en nisch finns 

det fortfarande exempel på studier där filmen analyserats, såsom Chenjun Wangs 

undersökning av filmen utifrån ett postkolonialt perspektiv (Wang 2017), samt Fu-Jen 

Chens undersökning där Kung Fu Panda samt även filmen Juno analyseras utifrån deras 

underliggande ideologier (Chen 2017). Föreliggande uppsats valda ämnesområde är 

således inte obeträdd mark, vare sig när det kommer till forskningsområdet eller valet av 

källmaterial. Det som emellertid ger arbetet värde och relevans för den 

religionsvetenskapliga forskningen är vinklingen av ämnet. Att undersöka religiösa inslag 

i en film är ett populärt ämne för kandidatuppsatser, emellertid undersöker de flesta av 

dem filmerna och deras karaktärer utifrån ett kristet religionsperspektiv, och de flesta har 

en liknande frågeställning: huruvida en filmkaraktär kan klassificeras som en 

“kristusgestalt” (se Andersson 2018; Johansson 2019; Nowak 2019). De vetenskapliga 

artiklar som analyserat Kung Fu Panda gör det sällan utifrån filmens religiösa aspekter. 
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Istället är det vanligare med mer sociokulturella perspektiv, såsom orientalism och 

globalism, vilket Wangs och Chens tidigare nämnda artiklar utgör exempel på. Därför är 

denna uppsats relevant, då dess avsikt är att behandla filmen utifrån ett 

religionsvetenskapligt perspektiv med fokus på en icke-kristen religion, och därmed 

förhoppningsvis kunna bidra med nya observationer till det växande forskningsfältet film 

och religion. 

 

1.4 Metod och material 

Föreliggande studie kommer tillämpa en narratologisk analysmetod för att försöka 

besvara de centrala forskningsfrågorna. Narratologi används för att undersöka berättelser 

- eller narrativ. Dessa narrativ kan vara skriftliga såväl som muntliga, men metoden kan 

även tillämpas på berättelser i ett visuellt medium, såsom film, vilket ger den relevans för 

föreliggande studie. En narrativanalys kan användas för att identifiera olika delar eller 

byggstenar i en berättelse, och därför lämpar sig metoden väl för denna uppsats, som har 

för avsikt att undersöka de underliggande religiösa teman i en berättelse (Robertson 2018: 

222). 

Undersökningens metodik tar avstamp i det Mieke Bal kallar fabula, vilket hon 

beskriver som “a series of logically and chronologically related events that are caused or 

experienced by actors” (Bal 2017: 13). Fabulan består av fyra byggstenar, eller element 

som Bal kallar dem: händelser, aktörer, tid och platser (Bal 2017: 5). Händelser är 

övergången från ett tillstånd till ett annat, och det är aktörerna som åstadkommer eller 

erfar dessa förändringar. Tid är den kronologiska aspekten av fabulan, och berör 

exempelvis ordningsföljden av händelser och deras duration. Det sista elementet av 

fabulan, platser, avser var en händelse äger rum (Bal 2017: 5, 177, 182). 

I denna studie kommer begreppen händelser och aktörer tillämpas för att analysera 

det centrala narrativet. Tid och platser kommer för det mesta att ignoreras, så länge inte 

inkluderandet av dessa är nödvändigt för beskrivandet av en händelse eller aktör. 

Exkluderanet av dessa begrepp beror på min bedömning att de inte hjälper 

undersökningens syfte att studera de religiösa inslagen i en karaktärs narrativ, och Bal 

beskriver själv händelser och aktörer som de mest relevanta elementen i ett narrativ (Bal 

2017: 185). 
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Rent konkret kommer analysen att genomföras följaktligen. Relevanta scener från 

filmen Kung Fu Panda - vilket inbegriper scener i vilka daoistiska teman gestaltas - 

kommer analyseras utifrån de två narrativa elementen händelser och aktörer. Låt oss 

konkretisera dessa två begrepp för att tydliggöra deras roll och funktionalitet för analysen. 

Händelse beskrevs ovan som övergången mellan två olika tillstånd, och Bal använder 

olika begrepp för att belysa hur en händelse uppstår och vad som karaktäriserar den, bland 

annat ”förändring”, ”val”, ”konfrontation” och ”relationer”. Det som sammanbinder 

dessa termer är att det är narrativets aktörer som orsakar eller erfar dem. Bal påpekar att 

händelser inte äger rum i ett vakuum, utan att de åstadkoms av aktörer. Utan aktörer 

uppstår inga händelser i narrativet (Bal 2017: 155). När aktörer i Kung Fu Pandas narrativ 

undersöks avser det filmens karaktärer. För att förhindra missförstånd är det emellertid 

viktigt att åtskilja dessa begrepp något då aktör och karaktär inte är synonyma. Bal 

beskriver åtskillnaden följaktligen: 

 

a character is the effect that occurs when a figure is presented with distinctive, mostly human 

characteristics. In this view, an actor in the fabula is a structural position, while a character 

is a complex semantic unit. As readers, we Characters “see” characters, feel with them, and 

like or dislike them. These characters are only reducible to actors in a process of abstraction. 

(Bal 2017: 104-105) 

 

Att enbart betrakta aktörer som abstrakta strukturer i narrativet gör det svårt att analysera 

hur dessa personifierar och manifesterar religiösa teman. Aktörer kommer därför att i 

denna studie betraktas som filmens karaktärer för att analysen ska bli tillämpar utifrån 

uppsatsen syften. 

Föreliggande studie, som det förmodligen redan framgått, har en starkt tolkande 

karaktär. Även om den religiösa tematiken som arbetet analyseras utifrån har en tydlig 

förankring i vetenskaplig litteratur, är det likväl jag, som författare, som bedömer och 

väljer ut vilka scener från filmen som är relevanta att undersöka. Utväljandet av scener 

med en daoistisk tematik är även fullkomligt avhängig den personliga kunskap som jag 

besitter om religionen i fråga, vilket gör det möjligt att scener som faktiskt innehåller 

daoistiska teman, men som jag inte uppfattar, inte kommer med i studien. Detta är en 

oundviklighet. Emellertid bör det betraktas som hämmande för denna studie, då jag inte 

har för avsikt med detta arbete att presentera en entydig objektiv sanning av det 
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undersökta narrativet. Jag åberopar Sören Dalevis ord med att säga att den narratologiska 

analysmetoden bör för denna studie ses som “ett heuristiskt instrument”, samt att 

“[n]arratologin blir ett verktyg som används för att visa på och tydliggöra de strukturer 

som en berättelse är uppbyggd av (Dalevi 2007: 41). 

Kung Fu Panda ingår i en trilogi, vari den andra och tredje delen utkom 2011 

respektive 2016. Även om dessa filmer anknyter till varandra och utgör delar av ett 

övergripande narrativ, är vardera film i och mångt och mycket fristående berättelser. 

Därför bedömer jag det oproblematiskt att avgränsa detta arbete till endast en film, i detta 

fallet den första. Valet av den första filmen som undersökningsmaterial för denna studie 

resoneras med att analysen – till skillnad från om den andra eller tredje filmen hade 

undersökts – inte behöver ta hänsyn till tidigare narrativ, utan kan fokusera på den 

föreliggande berättelsen och de teman som tar sig uttryck i den. 

Hela filmens narrativ kommer att översiktligt sammanfattas i kapitel 2 för att läsaren 

ska få en sammanhängande bild av narrativet. Endast de scener som anses relevanta för 

arbetets undersökningsområde - vilket inbegriper scener med tydliga daoistiska teman - 

kommer tillägnas större rum för att analys. 

 

1.5 Teoretiska perspektiv 

 

Den Tao som kan beträdas 

är inte den eviga Tao 

Det namn som kan nämnas 

är inte det eviga namnet 

Det namnlösa är himmelens och jordens begynnelse 

Det nämnda är de tiotusen tingens moder 

 

Därför: 

Den som är fri från begär ser mysteriet 

Den som är fylld av begär ser manifestationerna 

Dessa två har samma ursprung men skiljer sig i namn 

 

Där är hemligheten  

hemligheternas hemlighet 

porten till alla mysterier. 
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(Stenudd 2012: 11) 

 

Detta är det första versen från den klassiska texten Daodejing, traditionellt attribuerad till 

den daoistiske vishetsläraren Laozi (Komjathy 2014: 32). Detta urplock från texten 

illustrerar väl hur esoterisk och svårtolkad den daoistiska läran kan vara. 

Att genomföra en analys utifrån en daoistisk tolkningsram är således inte 

oproblematiskt. Daoismen har inte någon motsvarighet till ett kristologiskt forskningsfält 

som inom kristendomen. Det finns ingen “dao-ologi” att utgå ifrån. Emellertid är det inte 

en omöjlighet att konstruera en teoretisk utgångspunkt, och denna uppsats kommer göra 

det genom att utgå ifrån Louis Komjathys Daoism: A Guide for the Perplexed (2014), 

samt J.J. Clarkes The Tao of the West: Western Transformations of Taoist Thought 

(2000). 

 

1.5.1 Louis Komjathy 

Louis Komjathy, fil. Dr. i religionsvetenskap, är en religionsforskare vid University of 

San Diego i Kalifornien med kinesiska religioner, i synnerhet daoism, som 

specialområde. 

Komjathy har med sin bok avsikten att bidra med en koncis introduktion till den 

daoistiska religionen och vad som karaktäriserar den (Komjathy 2014: 14). Komjathys 

bok kommer huvudsakligen att hänvisas till när det rör sig om att beskriva daoismens 

läror. Clarke kommer istället att hänvisas till när det rör sig om relationen till daoism i 

väst. 

Innan vi går vidare är det först av yttersta vikt att reda ut en utbredd missuppfattning 

om daoism, nämligen att det finns två olika typer av daoism. Daoismen sägs ibland kunna 

indelas i två olika “daoismer”: “filosofisk daoism” och “religiös daoism”. Enligt denna 

uppfattning existerade ursprungligen ett rent filosofiskt uttryck av daoism som utgick från 

de klassiska texterna såsom Daodejing och Zhuangzi. Denna rena lära ska sedan ha 

transformerats till en religiös institution (Komjathy 2014: 3-4). Detta synsätt har en tydlig 

partiskhet, där “religiös daoism” ses i ett negativt ljus medan “filosofisk daoism” ses i ett 

positivt ljus, detta för att den “religiösa daoismen” anses ha korrumperat och misstolkat 

den ursprungliga läran (Clarke 2000: 19). Denna uppfattning säger sig ha stöd i den 

kinesiska traditionen, då man i Kina pratar om daojia och daojiao, där den förstnämnde 
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attribueras till “filosfisk daoism” och den sistnämnda till “religiös daoism”. Detta är 

emellertid en felläsning av begreppen, då de aldrig i kinesisk historia använts för att 

beskriva två olika typer av daoism. Daojia refererade till en kategori av daoistisk 

litteratur, medan daojiao uppkom för att skilja mellan den daoistiska religionen och den 

buddhistiska, som kallades fojiao. Att särskilja mellan två olika typer av daoism är således 

ohållbart, och texter från den tidigaste perioden av daoismens historia bevisar att det alltid 

rört sig om en religiös gemenskap (Komjathy 2014: 4). 

Kärnbegreppet för daoismen är just Dao, som oftast översätts till svenska som 

“Vägen” (Komjathy 2014: 95). Dao beskrivs bland annat som mörk, otydlig och tyst: 

“While ultimately unknowable, the Dao may be experienced. This is because the Dao 

pervades the world and being; from a Daoist perspective, it is oneself” (Komjathy 2014: 

2). Vad inbegriper då Dao? Komjathy beskriver dao som “the sacred or ultimate concern 

of Daoists” (Komjathy 2014: 1). Denna beskrivning av Dao sammanfaller väl med 

översättningen av ordet som Vägen, då det kan ses som den rätta vägen att följa för att 

leva ett gott liv enligt den daoistiska läran (Komjathy 2014: 95). Detta ger oss en bild av 

konceptets betydelsefullhet och roll inom religionen, men hur följer man då denna väg? 

Här gör ett annat centralt begrepp inom daoismen entré. 

För att leva i enlighet med dao bör man efterleva det daoistiska idealet wuwei, vilket 

ofta översätts som “icke-handlande” (Komjathy 2014: 84-85). Wuwei bör inte ses som 

synonymt med likgiltighet, eller att inte göra någonting överhuvudtaget, utan bör istället 

ses som att handla utan ansträngning och överflödighet (Komjathy 2014: 84-85). David 

Loy utvecklar hur detta tar sig uttryck genom att beskriva wuwei som “action which does 

not force but yields. Rather than being a version of doing nothing, this might be called 

“the action of passivity”. Under the weight of a heavy snowfall, pine branches break off, 

but by bending, the willow can drop its burden and spring up again” (Loy 1985: 75). 

Genom att leva enligt wuwei uppnås ett tillstånd som inom daoismen kallas ziran 

(Komjathy 2014: 85). Komjathy översätter ziran som “self-so” och “being-so-of-itself” 

(Komjathy 2014: 85). Begreppet inbegriper naturlighet och spontanitet - att vara sig själv. 

“It is simultaneously one’s “natural” condition and the manifastation of the Dao through 

one’s being”, skriver Komjathy (2014: 85). 

En av de förenande tankarna hos olika daoistiska läror är tanken om klarhet och 

stillhet. Innan dessa begrepp kan utvecklas måste emellertid två andra begrepp först 



9 

 

beskrivas, nämligen xin och shen. Inom daoistisk psykologi är begreppet xin, eller 

“hjärtsinnet”, centralt. Hjärtsinnet är människans emotionella och intellektuella kärna. 

Begreppet anspelar på ordet hjärta som organ såväl som tankar och känslor, med andra 

ord sinnet. Komjathy anser därför att xin bäst översätts som hjärtsinne och inte enbart 

sinne, då den psykosomatiska kopplingen mellan det fysiska och mentala annars går 

förlorad (Komjathy 2014: 115). Inom daoismen ses hjärtsinnet som “förvaringsplatsen” 

för shen, eller själen. (Komjathy 2014: 115-116). 

Låt oss nu återvända till begreppen klarhet och stillhet. Själen värdesätter klarhet, 

medan hjärtsinnet värdesätter stillhet. Begär förhindrar emellertid hjärtsinnet att finna 

stillhet, och eftersom själen befinner sig i hjärtsinnet förhindrar det stillhetsberövade 

hjärtsinnet själen från att finna klarhet. Därför att det av yttersta vikt inom daoismen att 

befria sig själv från begär, för att kunna uppnå ett tillstånd av klarhet och stillhet 

(Komjathy 2014: 117). 

 

1.5.2 J.J. Clarke 

J.J. Clarke arbetade som docent i idéhistoria vid Kingston University i London när han 

författade The Tao of the West, och hade tidigare författat andra böcker rörande 

österländska religioner och filosofier, såsom Jung and Eastern Thought: A Dialogue with 

the Orient (1994), och Oriental Enlightenment: The Encounter Between Asian and 

Western Thought (1997) (Clarke 2000). 

Clarke skildrar i sin bok hur daoismen uppkommit, utvecklats och tolkats i sitt 

inhemska Kina som en av “de tre lärorna” tillsammans med konfucianism och buddhism 

(Clarke 2000: 22). Han undersöker även hur daoismen tolkats och assimilerats inom 

västerländsk forskning och kultur: allt ifrån hur religionen tolkats av kristna missionärer 

under upptäcktsresornas epok, forskare och filosofer under upplysningstiden, till hur den 

anammats av ekologister och postmodernister under 1900-talet (Clarke 2000). 

När västerlänningar först kom i kontakt med Kina och dess kultur ignorerades 

daoismen mestadels. Istället intresserades de mer av konfucianismen som betraktades 

som rationalistisk och kompatibel med den kristna läran, medan daoism betraktades som 

hednisk vidskepelse som inte berättigades uppmärksammade (Clarke 2000: 37-38). 

Denna försummande syn på daoism har förändrats drastiskt under den moderna tiden. 

Clarke skriver att daoism har genomträngt det västerländska medvetandet, från det 
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populärkulturella till det akademiska. Ord som Dao, yin och yang och feng shui är för 

många inte exotiska eller luddiga termer utan begrepp som används vardagligen, och över 

hundra böcker betitlade The Tao of... har publicerats som behandlar allt från relationer till 

företagande (Clarke 2000: 3). 

Clarke menar att daoismens ökade popularitet i väst kan härledas till människors 

strävan efter en holistisk andlighet, med andra ord en andlighet som omfattar livets 

fysiska såväl som psykiska aspekter. Daoismen, med dess fokus på naturen och det 

naturliga, tilltalar även många människor i vårt alltmer ekologimedvetna samhälle, där 

människor söker efter tillvägagångssätt för att återkoppla sina rötter till naturen (Clarke 

2000: 3). 

Enligt Clarke kommer daoismens framtid inom den västerländska kulturen vara en 

präglad av pluralism och individualism. Clarke menar att eftersom daoism kan sägas vara 

ett sinnestillstånd snarare än en enhetlig livsåskådning, kommer det förmodligen 

tillämpas som en samling relaterade men spridda insikter och övningar om livet för den 

enskilde individens liv, och inte som en religiös rörelse (Clarke 2000: 205). Clarke skriver 

följande: 

 

In brief, we are likely to be inheritors of a disassembled, plural Daoism that will touch 

increasingly on different aspects of our lives without necessarily providing us with a single, 

clear and alternative philosophy or with a focus for collective action. It is a prospect which 

is surely appropriate for a ‘way that cannot be told’, which ‘stands on the edge of chaos’ and 

which ‘gives rise to the ten thousand things’. 

(Clarke 2000: 205) 

 

Det som ovan har skildrats, dao som den rätta Vägen att följa; wuwei och ziran som 

manifestationer av att följa Vägen; samt den västerländska kulturens anammande av 

daoismen, utgör föreliggande studies teoretiska utgångspunkt, och det är utifrån dessa 

teorier och begrepp som undersökningsmaterialet kommer analyseras och tolkas. 
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2. Analys 

Filmen inleds med att en mystisk vandrare, bärande en mantel och en rishatt, uppenbarar 

sig. Detta är vår protagonist, Po, en panda som är den störste kung fu-krigaren som 

världen någonsin skådat. Krigaren vandrar landskapet sökandes efter värdiga 

motståndare, men ingen kan mäta sig med hans skicklighet och “asgrymhet”. Po besegrar 

alla sina motståndare, försvarar de hjälplösa, vanliga människorna och respekteras av alla 

stora kung fu krigare i landet. Sedan vaknar han från sin dröm. Tillbaka i verkligheten 

arbetar Po i en liten nudelrestaurang som ägs av hans pappa, gåsen Ping. Samtidigt som 

Pos händelselösa liv fortskrider är det allt livligare i en annan del av staden - nämligen 

vid det stora Jadepalatset, där De Fruktade Fem, de skickligaste kung fu-krigarna i hela 

Kina, tränar tillsammans med deras mästare, Shifu. Träningen avbryts dock när Shifu får 

ett meddelande om att hans mästare, den gamle och vise sköldpaddan Oogway, söker 

honom (Osborne & Stevenson 2008). 

 

2.1 Mästare Oogway gör entré 

Det är i denna scen som filmens daoistiska influenser börjar framträda. Scenens 

huvudkaraktärer är Shifu och Oogway, medan det endast finns en sekundär karaktär, 

budbäraren Zeng. Scenen består mestadels av en konversation mellan Shifu och Oogway, 

som inleds följaktligen efter att Shifu anlänt till Oogways rum: 

 

Shifu: Mästare Oogway, ni kallade på mig. Är något fel? 

Oogway: Varför måste något vara fel för att jag vill träffa min gamle vän? 

Shifu: Så… det är inget fel? 

Oogway: Det sa jag inte.1 

(Osborne & Stevenson 2008) 

 

Här kan en daoistisk karaktäristik förnimmas i Oogways tal. Oogways en aning 

missvisande och humoristiska svar på Shifus frågor speglar bilden av den daoistiska 

mästaren som något av en spjuver, som använder humor för att förhindra att det han säger 

ska fullkomligt förstås (Komjathy 2014: 2; Clarke 2000: 17-18).  

 
1 Citaten från filmen är tagna från de svenska undertexterna. 
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I det som följer uppenbarar sig en kontrast mellan mästare och lärling. Oogway börjar 

blåsa ut de levande ljusen i rummet. Detta förfärar Shifu, då det inte rör sig om tio ljus, 

utan snarare tusen ljus i rummet. För att påskynda processen frambringar Shifu en kraftig 

vindpust med sina bara händer som blåser ut alla ljusen i rummet på en gång. Här 

kontrasteras den lugne Oogway med den brådskande Shifu. Oogway kommenterar 

sedermera på detta. Han berättar för Shifu om en vision han har haft - att Tai Lung, en 

ondskefull kung fu-krigare som sitter inspärrad i fängelse, kommer rymma. Detta gör 

Shifu ytterst uppskakad, men Oogway försöker lugna honom: 

 

Oogway: Ditt sinne är som vattnet här, min vän. När det är upprört är det svårt att se. Men 

om du låter det stilla sig blir svaret tydligt. 

(Osborne & Stevenson 2008) 

 

Oogways kommentar till Shifu kan ses som en anspelning till det tidigare beskrivna 

daoistiska begreppen xin, eller hjärtsinnet och shen, eller själen, då han beskriver Shifus 

sinne som i behov av att stilla sig. Shifus hjärtsinne finner ingen stillhet efter den 

skakande visionen om Tai Lungs återvändo, vilket gör att hans själ inte finner klarhet och 

han kan därför inte se någon lösning. Detta betyder också att Shifu är fylld av begär, 

eftersom hans hjärtsinne inte finner stillhet. Detta återkommer vi till under rubriken “2.3 

Oogways farväl”. 

I mitten av rummet som denna scen och dialog utspelas befinner sig en vattenbassäng, 

vars närvaro framkallar Oogways ord “Ditt sinne är som vattnet här, min vän” (Osborne 

& Stevenson 2008). Vatten utgör en betydande symbol inom daoismen (Loy 1985: 75), 

bland annat liknas Dao själv vid en ocean (Komjathy 2014: 167). Följande är från vers 

78 i Daodejing: 

 

I hela världen finns inget mjukare 

och mer undfallande än vatten 

Ändå, för att angripa det hårda och starka 

är ingenting bättre 

Ingenting kan ta dess plats. 

(Stenudd 2012: 91) 
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Oogway vet emellertid vad som måste göras. Efter att Shifu beordrat budbäraren Zeng att 

flyga till Chor-Gomfängelset och meddela vakterna att dubbla säkerheten för att förhindra 

Tai Lungs rymning, berättar Oogway att det är dags att utse Drakkrigaren, den kung fu-

krigare som ska försvara Fridens dal. 

Nyheten om att Drakkrigaren kommer utses sprider sig, och när den kung fu-älskande 

Po får nys om detta beger han sig till Jadepalatset. Han kommer dock för sent, och 

palatsportarna stängs rakt framför ögonen på Po. Han lyckas dock till slut ta sig in genom 

att sätta fyrverkerier till en stol och flyga över palatsets murar. Det visar sig dock att Po 

inte valt den säkraste metoden för att ta sig in palatset, och hans fyrverkeristol skjuter 

honom högt upp i himmelen och han kraschlandar mitt i palatsgården. När Po uppvaknar 

efter denna smäll ser han ett finger peka på honom. Fingret tillhör Mästare Oogway, som 

till allas förvåning utropar Po till Drakkrigaren. 

En motvillig Shifu får då till uppgift att träna denna stora panda till en kung fu-krigare. 

Han håller det emellertid inte hemligt för Po att han inte har några som helst 

förhoppningar på att denne kommer bli en skicklig kung fu-krigare. Även De Fruktade 

Fem, som hade förväntat sig att en av dem skulle utnämnas till Drakkrigaren, visar ingen 

tilltro till Po, och en av dem, Tigrinnan, säger till och med till Pos ansikte att han “är en 

skam för kung fu” (Osborne & Stevenson 2008). 

 

2.2 Po och Mästare Oogway 

Denna scen utspelar sig mellan Po och Mästare Oogway, som samtalar vid den 

Himmelska Visdomens heliga persikoträd. Po berättar för Oogway att varken Shifu eller 

De Fruktade Fem har minsta tillstymmelse av tilltro eller respekt för honom som 

Drakkrigaren, och att även Po själv betvivlar sin potential som kung fu-krigare: 

 

Po: Maybe I should just quit and go back to making noodles. 

Oogway: Quit, don’t quit. Noodles, don’t noodles. You are too concerned with what was and 

what will be. There’s a saying: Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a 

gift. That is why it is called the present.2 

(Osborne & Stevenson 2008) 

 
2 Här citeras filmen med engelska, originalspråket, för att ordvitsen inte ska gå förlorad i den svenska 

översättningen. 
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Pos samtal med Mästare Oogway kan tolkas som ett begrundande över det som tidigare 

nämnts, nämligen Dao som den rätta vägen att gå, det korrekta existentiella levnadssättet 

(Komjathy 2014: 95). Det som emellertid är Pos dilemma är att han inte vet vilken väg 

som är den rätta för honom att vandra. Frågan blir då vad är Pos Dao? Scenen kan tolkas 

tvåfaldigt. Den första tolkningen är att det naturliga händelseförloppet, wuwei, för Po, 

vore att återgå till att laga nudlar i sin pappas nudelrestaurang, vilket hittills varit Pos 

vanliga liv. Utifrån detta perspektiv utgör kung fu och rollen som Drakkrigaren en 

onaturlig väg för Po att vandra, och kan således sägas gå emot Dao. Den andra tolkningen, 

vilket är den som filmen till synes anammar, är att det naturliga för Po, den rätta vägen 

för honom, faktiskt är kung fu, eftersom han själv inte vill laga nudlar resten av sitt liv. 

Det naturliga för Po skulle därför vara att följa sin dröm om att bli en stor kung fu-krigare, 

att sträva efter detta är alltså hans Dao. 

 

Förbrytaren Tai Lung lyckas befria sig själv från Chor-Gomfängelset, trots budbäraren 

Zengs varnande meddelande från Shifu. Tai Lung besegrar fängelsets alla vakter, men 

låter Zeng flyga tillbaka till Jadepalatset för att varsko Shifu om Tai Lungs återvändo 

(Osborne & Stevenson 2008). 

 

2.3 Oogways farväl 

I denna scen samtalar Mästare Oogway och Mästare Shifu vid den Himmelska Visdomens 

heliga persikoträd. En upprörd Shifu berättar för Oogway att Tai Lung har brutit sig ut ur 

fängelset och är på väg mot Fridens dal. Oogway säger till Shifu att detta endast är dåliga 

nyheter om han inte tror att Drakkrigaren kan stoppa Tai Lung, till vilket Shifu uppvisar 

sin bristande tro på Po. Oogway besvarar Shifus misstro följaktligen: 

 

Oogway: Käre gamle vän pandan kommer aldrig att fullborda sitt öde och inte du heller ditt 

förrän du släpper illusionen av att ha kontroll. 

Shifu: Illusionen? 

Oogway: Ja. Titta på det här trädet, Shifu. Jag kan inte få det att blomma när jag vill eller få 

det att bära frukt innan det är dags. 

(Osborne & Stevenson 2008) 
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Shifu motsätter sig då sin mästares ord: 

 

Shifu: Men det finns saker vi kan kontrollera. Jag kan kontrollera när frukten ska falla. Och 

jag kan kontrollera var jag ska plantera kärnan. Det är ingen illusion, Mästare. 

(Osborne & Stevenson 2008) 

 

Till vilket Oogway svarar följaktligen: 

 

Oogway: Men vad du än försöker göra så kommer kärnan växa till ett persikoträd. Du kan 

önska dig ett äppel- eller apelsinträd men du kommer att få ett persikoträd. 

(Osborne & Stevenson 2008) 

 

Under rubriken “2.1 Mästare Oogway gör entré” redogjordes det för att det kunde skönjas 

att Shifu led av begär, emedan han saknade klarhet. I denna scen utvecklas detta och det 

tydliggörs av Mästare Oogway vad det är som Shifu begär: kontroll. Med en daoistisk 

tolkningsram säger Oogway i denna scen att anledningen till att Shifus hjärtsinne är 

berövat stillhet och hans själ klarhet, är för att han lider av begär (Komjathy 2014: 117). 

Ett begär av kontroll, och Oogway menar att tanken om att saker och ting kan kontrolleras 

är ett självbedrägeri, en illusion. Detta kan kopplas till wuwei, eftersom wuwei handlar 

om att släppa taget av kontroll. Att handla genom att inte handla, att åstadkomma genom 

att ge vika (Komjathy 2014: 84-85; Loy 1985: 75-76). 

 

Efter att ha givit sin elev sina sista visdomsord säger Oogway till Shifu att han nu måste 

fortsätta utan sin mästares vägledning, och tar farväl. Efter detta berättar Shifu för Po och 

De Fruktade Fem att Tai Lung har rymt från sitt fångenskap och är på väg till Fridens dal. 

Po gör då ett försök att fly Jadepalatset för att undvika en strid med Tai Lung, men stoppas 

av Shifu innan han hinner nå trapporna ned till byn. Shifu säger till Po att han inte kan 

fly, då han kommer besegra Tai Lung eftersom han är Drakkrigaren. Po påpekar då att 

Shifu aldrig trott på honom som Drakkrigaren och frågar honom hur han någonsin ska 

kunna förvandla Po till en kung fu-krigare. Shifu har inget svar på Pos fråga (Osborne & 

Stevenson 2008). 
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2.4 Pos träning 

Scenen som följaktligen kommer analyseras kan sägas bestå av ett flertal olika scener, 

men eftersom de alla utgör ett enda fortlöpande och sammanhängande narrativ (Pos 

träning) kommer de här betraktas och analyseras som en enhetlig scen. Scenen i fråga 

innehåller flera plats- och miljöbyten men karaktärerna Po och Shifu är de enda aktörerna, 

och det är de som sammanbinder hela scenen. 

Shifu upptäcker Pos inneboende talang för kung fu när han upptäcker pandan i 

palatsköket. Po sitter tre meter över marken i perfekt spagat på den översta hyllan, där 

han glufsar i sig kakorna som befann sig där. En förbluffad Shifu frågar Po hur han lyckats 

med det hela, till vilket han svarar att endast ville ha en kaka och att hans fysiska 

prestation endast är en tillfällighet. Shifu erinrar sig då Mästare Oogways ord: “Det finns 

inga tillfälligheter” (Osborne & Stevenson 2008). Shifu tar Po upp i bergen där de börjar 

träna kung fu: 

 

Shifu: Jag kan inte träna dig på samma sätt som jag har tränade De Fem. jag ser nu att det 

enda sättet att nå fram till dig...är med det här. 

(Osborne & Stevenson 2008) 

 

Shifu tar fram en skål med dumplingar, till vilket en lättad Po utbrister att han är utsvulten. 

Han får dock inget att äta, då Shifu talar om för honom att han endast får äta när han har 

tränat. Det som följer för Po är hård träning med mat som incitament för hans framsteg 

inom konsten av kung fu, och sakta men säkert blir han mycket skicklig. 

Detta kan tolkas utifrån det som Yong Huang beskriver i sin artikel Respecting 

Different Ways of Life: A Daoist Ethics of Virtue in the “Zhuangzi” (2010), vari 

författaren skriver att Dao, den rätta livsvägen, inte är en allomfattande existentiell väg 

som ser lika ut för alla. Huang ger som exempel en viktig åtskillnad mellan människor 

och ålar från Zhuangzi. För människor är det lämpligt att leva på land, medan det för ålar 

är lämpligt att leva i vatten. Huang skriver: 

 

from the perspective of the dao, the perspective of humans and the perspective of eels are 

equally right if they are referring to good places to live for these two different animals, 

respectively, but they are equally wrong if they are referring to good places to live for both 

humans and eels or even for all animals. 

(Huang 2010: 1058) 
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Utifrån detta perspektiv finns ingen enda väg som leder till ett gott liv, ingen “one-size-

fits-all”, utan det som gör individen unik måste beaktas för att finna individens Dao. 

“What is important is that we must treat others according to their natural tendencies [...] 

follow their inherent nature [...] and observe their inborn nature”, skriver Huang (2010: 

1059), och det är just detta som Shifu slutligen förstår. Han kan inte träna Po till en kung 

fu-krigare på samma sätt och med samma metoder som med tidigare elever. Han förstår 

att han måste se till Pos unika karaktärsdrag och tala hans språk så att han kan förstå, och 

detta gör Shifu med mat som incitament till den matglade Pandan. Således tillgodoser 

Shifu Pos “inneboende natur” (Huang 2010: 1059). 

Genom att använda det som gör Po unik till träningens fördel – istället för att se det 

som hinder – kan kopplas till det daoistiska tillståndet ziran, som karaktäriseras av 

naturlighet och spontanitet. Med Shifus oortodoxa träningsmetod lär sig Po kung fu på 

ett för honom fullkomligt naturligt sätt, och han lyckas således manifestera och följa sin 

Dao och fullföljer sitt öde att bli en kung fu-krigare (Komjathy 2014: 85). 

Den individuella Dao är inte det enda daoistiska tema i denna scen. I slutet av scenen 

slåss Po och Shifu om den sista dumplingen, och Po segrar - och bevisar att han har 

överträffat sin mästare. Po kastar dock tillbaka dumplingen till Shifu, som ser frågande 

på pandan som aldrig tidigare nekat mat: “Jag är inte hungrig. Mästare”, svarar Po (Kung 

Fu Panda 2008). Den daoistiska tematik som kommer fram här är idealet av 

återhållsamhet (Komjathy 2014: 117), eller som Budriūnaitė skriver i sin artikel med 

samma namn: “the art of stopping when it is time to stop” (Budriūnaitė 2014: 6). Po kan 

äta dumplingen, han har till och med förtjänat att äta den, men han väljer att inte göra det. 

Han avvisar begär vilket tyder på att han vunnit självkontroll under sin träning. 

 

Efter de återvänt till Jadepalatset från sin träning anser Shifu att Po har blivit redo för att 

läsa Drakrullen, och således verkligen bli Drakkrigaren. Men när Po öppnar rullen visar 

sig någonting häpnadsväckande - den är är blank. Inte ett enda ord finns skrivet i den 

legendariska Drakrrullen. En besviken Shifu beordrar då Po och De Fruktade Fem att 

evakuera byborna i Fridens dal för att undkomma Tai Lungs vrede. Shifu själv gör sig 

redo att möta Tai Lung för att uppehålla honom medan byborna flyr. Po och De Fruktade 

Fem säger farväl till sin mästare och beger sig till byn för att informera byborna. Väl nere 
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i byn möter Po sin pappa, gåsen Ping. När han ser sin nedstämda son bestämmer sig Ping 

för att uppmuntra Po med att berätta för honom den hemliga ingrediensen i restaurangens 

hemliga-ingredienssoppa, vilket är: ingenting! Hemligheten är att man endast behöver tro 

att den speciell för att den ska vara speciell. Po blir minst sagt överraskad när han får reda 

på att den hemliga-ingredienssoppan inte har någon hemlig ingrediens, men då förstår 

han hemligheten bakom den blanka Drakkrullen. Han tar fram den igen och tittar 

noggrannare. Po ser inga ord, endast sitt eget ansikte reflekterat tillbaka av den blanka 

rullen, och han förstår då det hela: “Det finns ingen hemlig ingrediens” - varken i 

nudelsoppan eller i Drakrullen, och precis som med soppan behöver Drakkrigaren bara 

tro på sig själv för att denne ska vara speciell (Osborne & Stevenson 2008). 

 

2.5 Po och Tai Lung 

Denna scen innehåller karaktärerna Shifu, Tai Lung och Po. Emellertid spelar Shifu 

endast en mindre roll i scenens början, och det är Po och Tai Lung som är scenens fokus. 

Tai Lung anländer till Jadepalatset, där Shifu inväntar honom. De slåss, men Tai Lung 

visar sig vara för stark för Shifu. Då anländer Po. När Tai Lung får reda på att den stora 

pandan har utnämnts till Drakkrigaren förlöjligar han Po, då han inte förstår hur denna 

runda björn någonsin skulle kunna besegra honom. De börjar strida för kontroll över 

Drakrullen, och trots Tai Lungs tidigare kommentar är det Po som har övertaget under 

större delen av striden. 

Hela denna scen, kampen mellan Po och Tai Lung, kan tolkas som en metafor för 

wuwei. Genom att följa wuwei och ta kraft från sin inneboende natur (Huang 2010: 1059), 

lyckas Po besegra Tai Lung. Det förekommer flera tydliga exempel på detta i scenen. Det 

vanligaste förekommande exemplet är att Pos stora runda figur nästan gör honom till en 

studsboll. Kampen inleds med att Tai Lung slår Po in i en pelare, men Po, på grund av 

allt fett på hans kropp, bara studsar tillbaka och istället slår Tai Lung in i en pelare, och 

eftersom han inte har lika mycket fett på sin kropp som den store Po får han sig en riktig 

smäll. Det är det första av flera kommande tillfällen under denna scen där Pos 

kroppshydda studsar runt honom och gör det svårt för Tai Lung att strida mot honom som 

med andra motståndare. Detta kan ses som en referens till wuwei som en kraft som inte 

påtvingar utan istället ger efter (Loy 1985: 75). Po behöver inte anstränga sig, han ger 
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efter och låter sin kropp naturligt göra jobbet åt honom. När Tai Lung knuffar iväg honom 

studsar han helt enkelt tillbaka. Sålunda lyckas Po besegra Tai Lung och bringar fred till 

sin hemby (Kung Fu Panda 2008). 

 

2.6 Clarke om daoismen i väst 

 

In the current postmodernist climate there are few who would imagine that Daoism could 

become a fully-fledged religious movement reconstructed in the West in anything like its 

original indigenous form, let alone acquire the status of a new grand narrative or cultural 

orthodoxy to replace those we are busily discrediting. 

(Clarke 2000: 204) 

 

För Clarke är det osannolikt att daoismen som en enhetlig religion kommer slå rot 

i det västerländska samhället. När allt kommer omkring såg tiden och platsen som 

födde daoismen drastiskt annorlunda ut från det västerländska samhället idag: 

“Daoism was a product of a closed agrarian society, very different from the 

industrial commercial society of today, and we could hardly expect the values of 

the former to match precisely the problems arising from the latter” (Clarke 2000: 

204). Emellertid är det ändå många av daoismens idéer och tankegångar som 

tilltalar flera västerlänningar, i synnerhet tilltalar daoismen de människor som söker 

andligt självförverkligande i denna värld istället för en transcendental värld bortom 

vår egen (Clarke 2000: 3). Eftersom det ändå finns vissa aspekter av religionen som 

kan tilltala västerlänningar menar Clarke att den därför kommer anammas på ett 

pluralistiskt och sönderdelat sätt, där vissa idéer och tankar väljs ut för att sedan 

kombineras med redan existerande västerländska värderingar (Clarke 2000: 204-

205): 

 

[Daoism] will probably appeal as a set of loosely related insights and practices which will be 

subject to considerable variation and transformation as they become absorbed into Western 

ways of thinking and into modern global preoccupations, and remain largely a matter of 

personal choice and lifestyle rather than aspire to being a mass religious movement. 

(Clarke 2000: 204) 
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Kung Fu Panda, med dess rikliga källa av daoistiska teman, reflekterar Clarkes synsätt 

på daoismens roll i väst, och utgör ett tydligt exempel på det anammande av daoism som 

ägt rum i väst de senare decennierna (Clarke 2000: 85-87). Filmens amerikanska ursprung 

maskeras dock inte fullkomligt av dess kinesiska och daoistiska influenser, och Chenjun 

Wang beskriver Po som en typiskt “amerikansk hjälte” som segrar genom individualism 

(Wang 2017: 10). Wang menar även att kung fu används i filmen som en metafor för 

individuell frihet, då Po drömmer om att bli en kung fu-krigare istället för att göra det 

som hans pappa vill och fortsätta arbeta i nudelrestaurangen: “Finally, under an 

“American Dream”-like plot, Po became a kung fu master and a hero who saved China, 

by ignoring Mr. Ping’s traditional Chinese “noodle dream” obstacle” (Wang 2017: 10). 

Det är även värt att poängtera att i en scen i filmen försöker De Fruktade Fem besegra Tai 

Lung tillsammans, men de misslyckas. I slutet av filmen är det emellertid Po själv som 

lyckas besegra Tai Lung. Wang ser De Fruktade Fem som en metafor för kinesisk 

kollektivism, medan Po står för västerländsk individualism, vilket är det som segrar 

(Wang 2017: 10-11). 

Ett annat exempel på en västerländsk prägel i filmen är Pos trotsighet, i synnerhet 

gentemot Mästare Shifu. Den frodiga pandan har ovan beskrivits som en tydligt 

västerländsk karaktär, och hans förmåga att stå upp för sig själv och motsätta sig de som 

står honom högre i rang utgör ett annat exempel på detta. Detta åskådliggörs när Shifu 

försöker stoppa Po från att lämna Jadepalatset när han fått reda på att Tai Lung har rymt. 

Po ifrågasätter både sin mästares uppriktighet och förmåga. Po poängterar att Shifu inte 

har någon tilltro till Po, så hur ska denne då kunna träna till att bli en kung fu-krigare, och 

Po ifrågasätter även om Shifu överhuvudtaget är kapabel till att träna Po, inte minst på 

grund av att mästaren inte har något förtroende för sin elev. Detta är en seriös motsättning 

av en elev till sin mästare, en motsättning som är svår att föreställa sig utifrån Komjathys 

beskrivning av den rigida och hierarkiska strukturen som rådde i daoistklostren, där 

respekt för de äldre och visare munkarna och nunnorna var oerhört viktigt (Komjathy 

2014: 75). 

Pos fadersrelation kan också ses som ett exempel på inflytande från den västerländska 

kultur inflytande, då relationen kan liknas vid ett oidipuskomplex, i den mån att Pos 

relation till sin pappa, gåsen Ping, inte är oproblematisk. Po har en helt annan 

framtidsvision än sin pappa, och de båda har svårt att kommunicera med varandra, då Po 
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har svårt att prata om sin avvikande dröm med sin pappa, och Ping själv är helt omedveten 

om att hans son har en helt annan dröm än han själv – och det är inte att fortsätta i pappans 

fotspår med nudelrestaurangen. Denna skiljaktighet mellan far och son åskådliggörs 

tydligast i att de är två helt olika djur – en liten gås och en stor panda. 

Kung Fu Panda kan således säga reflektera Clarkes teori om daoism i väst, där vissa 

aspekter och teman ur religionen väljs ut och tillämpats, samtidigt som dessa daoistiska 

influenser kombineras - eller kanske snarare kompletteras - med västerländska 

värderingar och kulturella referenser (Clarke 2000: 204). 
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3. Avslutning 

Utgångspunkten för denna studie var följande forskningsfrågor: “Hur gestaltar Kung Fu 

Pandas narrativ daoistiska teman?”, samt “Hur kan Kung Fu Panda tolkas utifrån Clarkes 

teori om västerländskt anammande av daoism?”. Utifrån dessa frågeställningar har filmen 

Kung Fu Panda tolkats, med principiellt stöd i Louis Komjathys och J.J. Clarkes böcker 

rörande daoism. 

Undersökningen av källmaterialet visade på att Kung Fu Panda ofta gestaltade 

daoistisk tematik, och att flera centrala daoistiska begrepp såsom Dao, wuwei och ziran 

kunde skönjas genom en tolkning av filmen. Dessa gestaltningar av daoism var mest 

tydliga i karaktärerna Po och Mästare Oogway. Protagonisten Pos narrativ i filmen kunde 

med stöd i Komjathys framställning av daoistiska begrepp och tankegångar tolkas som 

en övning i att följa sin väg, ens egen individuella Dao, samt att göra det genom att leva 

i enlighet med wuwei, helt naturligt. Karaktären Oogway personifierade den vise och 

mystiske men även humoristiske daoistmästaren. Även konflikter hos filmens karaktärer 

kunde tolkas utifrån daoistiska begrepp, såsom Mästare Shifus upprördhet under rubriken 

“2.1 Mästare Oogway gör entré”, och Pos uppgivenhet under rubriken “2.2 Po och 

Mästare Oogway”. 

Tabellen nedan åskådliggör hur de olika daoistiska begreppen beskrivs av Komjathy 

och jämför hur dessa tar sig uttryck och manifesterar sig i Kung Fu Panda. 

 

 Dao Wuwei Ziran Xin och shen 

Komjathy Vägen att följa 

för att leva ett 

gott liv. 

Handling 

genom icke-

handling. 

Naturlighet och 

spontanitet – att 

vara sig själv. 

Hjärtsinne och 

själen. 
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Kung Fu 

Panda 

Po vill inte 

arbeta i sin fars 

nudelrestaurang, 

han vill träna 

kung fu. När 

Oogway utser 

honom till 

Drakkrigaren 

blir kung fu hans 

öde. Kung fu 

blir Pos Dao, 

hans väg att 

vandra. 

Oogways säger 

till Shifu att 

kontroll är en 

illusion. Inget 

åstadkoms med 

att påtvinga, utan 

att först när man 

ger vika kan man 

handla i enlighet 

med Dao. 

 

Po besegrar Tai 

Lung med att 

använda sin 

naturliga 

disposition – 

hans stora 

kroppshydda – 

till sin fördel. 

Shifu lär Po kung 

fu på ett sätt som 

inte går emot 

pandans natur. 

Istället för att 

förtrycka Pos 

naturliga 

disposition – hans 

runda figur och 

förkärlek till mat – 

används det till 

träningens fördel. 

Således blir 

träningen naturlig 

och sker i 

samklang med Pos 

personlighet och 

det som gör 

honom unik. 

Oogway säger 

till Shifu att hans 

sinne behöver 

stillas för att 

finna klarhet. 

Detta kan 

översättas 

följaktligen med 

daoistisk 

terminologi: 

Shifus xin, 

hjärtsinne 

behöver stillhet 

för att hans shen, 

själ ska uppnå 

klarhet. 

 

Tabellen ovan åskådliggör att flera daoistiska teman återfinns i filmens narrativ. Eftersom 

inga av dessa begrepp, såsom wuwei och ziran, nämns explicit i filmen måste emellertid 

en tolkning göras för att skönja den daoistiska tematiken. Att så många olika exempel 

som ändå tydligt överensstämmer med daoistiska tankegångar tyder emellertid på att 

kopplingen till daoism varken är långsökt eller saknar bäring. Exempelvis Oogways 

introduktion och första samtal med Shifu i filmen; även om begreppen xin och shen inte 

nämns explicit använder karaktären likväl ord som stillhet och klarhet – centrala begrepp 

för xin och shen – vilket gör kopplingen till daoism tydlig. Filmens daoistiska inflytande 

gör sig även påmind i mindre inslag, såsom användandet av vatten som en betydande 

symbol, samt att Mästare Oogway gestaltar den vise och mystiske men även humoristiske 

daoistmästaren. 

Kung Fu Panda kan även tolkas som ett exempel på Clarkes syn på västvärldens 

anammande av daoismen, karaktäriserat av ett utväljande av enstaka idéer och ritualer 

som kombineras med bekanta västerländska värderingar. Kung Fu Panda är en 
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västerländsk film beprydd med kinesisk estetik, vari den västerländske, individualistiske 

hjälten Po lyckas besegra den onda motståndaren med hjälp av österländsk filosofi. 

När arbetet med denna uppsats först inleddes hade jag för avsikt att besvara 

forskningsfrågan “I vilka avseenden är filmens narrativ oförenlig med daoistiska 

teman?”, men under arbetets gång fann jag tillämpandet av denna frågeställning 

ovidkommande för föreliggande studie, då dess syfte var att undersöka huruvida daoistisk 

tematik kunde skönjas i filmen överhuvudtaget. Därför överlåter jag min oanvända 

forskningsfråga till framtida forskare som har för avsikt att kritisera filmen Kung Fu 

Pandas tillämpning av religiösa teman. Forskningsfrågan kan då användas som 

utgångspunkt för en studie som undersöker huruvida filmen misstolkar eller missbrukar 

dess daoistiska tematik. 

Jag vill ge två rekommendationer till för framtida forskning som har för avsikt att 

undersöka filmen Kung Fu Panda. För det första föreslår jag att analysera filmen utifrån 

en annan kinesisk religion. Daoismen var ju trots allt en av “de tre lärorna” i Kina (Clarke 

2000: 22), tillsammans med konfucianismen och buddhismen. Denna uppsats 

begränsades till en religion för att inte blir för omfattande, därför behövs andra 

undersökningar av filmen utifrån ett konfucianistiskt eller buddhistiskt perspektiv för att 

fylla hela bilden av religiositet i Kung Fu Panda. Mitt andra förslag till framtida forskning 

är att undersöka uppföljarna i Kung Fu Panda-trilogin. Används religiösa teman 

annorlunda i Kung Fu Panda 2 och 3 i jämförelse med den första? Gör sig den daoistiska 

prägeln mer eller mindre påmind i uppföljarna? Flera intressanta frågeställningar kan 

tänkas uppkomma från en jämförelse av filmerna. 

Den narratologiska metoden som tillämpats i denna studie har visat sig vara adekvat 

för att besvara uppsatsens forskningsfrågor. Emellertid kan jag tänka mig att en semiotisk 

analys av något slag, som sätter fokus på tecken och symboler, också hade varit relevant, 

och i vissa avseenden kanske mer lämplig för att förtydliga vikten av den religiösa 

symboliken. Tillämpandet av en semiotisk analysmetod hade dock resulterat i en väldigt 

annorlunda uppsats med andra syftesformuleringar, då föreliggande studie inte betonar 

tecken i källmaterialet för att skönja de religiösa inslagen, utan istället ser till vad som 

utspelar sig i berättelsen (händelser) och mellan filmens olika karaktärer (aktörer). Detta 

kan vara ännu ett förslag till vidare forskning, att tillämpa en religionsvetenskaplig analys 

av Kung Fu Panda med fokus på filmens religiösa tecken och symboler. 
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Det är på grund av filmens järnhårda grepp om populärkulturen som en av de mest 

dominerande konstformerna som gör den så viktig att förstå och analysera, och det är 

även just därför en filmanalytisk studie såsom den föreliggande är relevant. Som 

avslutning till denna studie vill jag lämna dig, kära läsare, med dessa ord från Tomas 

Axelson som belyser filmens magi: 

 

Historien som rullas upp på vita duken, ges kött och blod av åskådaren själv. I biomörkret 

pågår således en mångfacetterad och kreativ tolkningsaktivitet på olika nivåer, med olika 

känslomässig återklang. I vissa benådade ögonblick kan en filmupplevelse beröra oss mer än 

tillfälligt och enbart för stunden. Berättelsen slår an något svårfångat inom oss. En stark 

filmberättelse kan beröra konflikter och dilemman i vårt mest personliga inre. Det tycks som 

om biomörkret för många människor fungerar som ett intressant laboratorium för personliga 

processer. 

(Axelson 2009: 19-20) 
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