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Abstract – Japan and the Japanese 

A postcolonial and gender analysis of Swedish travel writings in 

the Japanese society during the 17
th

 and 18
th

 centuries.  

The aim of this paper is to analyse the Japanese women during the Tokugawa shogunate 

through Swedish travel narratives and their perspective of the Japanese culture. This will be 

executed through a qualitative textual analysis with focus on three different categories: 

Occupation, Appearance and Marriage & family. The main source of this essay is the travel 

narrative of the Swedish traveler Carl Peter Thunberg and his journey to Japan. Other 

Swedish travel narratives will be used as comparative material to Thunberg’s diary. The 

analysis will focus on postcolonial theory combined with a gender perspective which will 

serve as a base for this paper. The study argues that the Swedish view will impregnate their 

culture on to the Japanese woman. The paper will also show that a social hierarchy is 

reproduced where the Japanese woman is beneath the men. 

  



 

1 

 

Innehåll 
1. Inledning ............................................................................................................................. 2 

1.1 Syfte och frågeställning ............................................................................................... 3 

1.2 Begrepp ........................................................................................................................ 3 

1.3 Disposition ................................................................................................................... 4 

2. Tidigare forskning .............................................................................................................. 4 

2.1 Japanbilden .................................................................................................................. 5 

2.2 Kina ur svenskt perspektiv .......................................................................................... 5 

2.3 Kvinnosyn .................................................................................................................... 7 

3. Metodologi ......................................................................................................................... 7 

3.1 Metod ........................................................................................................................... 8 

3.2 Material ...................................................................................................................... 10 

3.3 Avgränsningar ........................................................................................................... 11 

4. Teoretiskt utgångsläge ...................................................................................................... 12 

4.1 Postkolonialism ......................................................................................................... 12 

4.2 Genus ......................................................................................................................... 14 

5. Bakgrund .......................................................................................................................... 15 

5.1 Japan .......................................................................................................................... 15 

5.2 Handel & VOC .......................................................................................................... 17 

5.3 Svenska resenärer ...................................................................................................... 18 

5.4 Svenska kvinnor under 1600- och 1700-talet ............................................................ 18 

5.5 Japanska kvinnor under 1600- och 1700-talet ........................................................... 19 

6. Resultat ............................................................................................................................. 20 

6.1 Primärt material - Carl Peter Thunberg ..................................................................... 20 

6.2 Jämförande material .................................................................................................. 25 

6.2.1 Olof Eriksson Willman ....................................................................................... 25 

6.2.2 Peter Salan .......................................................................................................... 26 

7. Analys ............................................................................................................................... 27 

8. Slutsats ............................................................................................................................. 31 

9. Didaktisk reflektion .......................................................................................................... 33 

10.   Referenser ......................................................................................................................... 35 

Internetkällor ........................................................................................................................ 35 

Tryckta källor ....................................................................................................................... 35 

 

 

 



 

2 

 

1. Inledning 

Sverige var under 1600-talet och början av 1700-talet en stormakt och var mycket delaktigt i 

krigen som utspelade sig i Europa. Landet hade några enstaka kolonier men förutom det var 

det ett nordiskt land med gles befolkning och hade ringa betydelse utanför Europa.
1
 Trots det 

valde flera svenskar att göra resor till andra delar av världen, där de skrev ner sina upplevelser 

och möten med andra kulturer och traditioner. En av dessa svenska resenärer var Carl Peter 

Thunberg, som gjorde en lång resa genom orienten och besökte det hemlighetsfulla landet 

Japan. Till skillnad från dagens samhälle fanns det inte samma möjligheter att besöka större 

delar av världens länder för att beskåda dess skönhet och kultur då resan till Japan tog lång tid 

och chansen att överleva var låg. Vissa länder valde tidigare i historien dessutom att stänga 

sina gränser för utomstående och Japan var ett sådant exempel där främlingar inte fick 

tillträda deras mark utan tillåtelse. Från början av 1600-talet till mitten av 1800-talet styrdes 

Japan av Tokugawashogunatet som endast tillät ett fåtal utvalda att besöka landet.
2
 

Européernas kunskap om Japan och dess kultur var mycket begränsat under perioden på grund 

av landets isolering. Den enskilda handelsutposten Dejima var japanernas enda direkta 

kontakt med Europa, där nederländarna bedrev sin handel. Därför var Dejima en avgörande 

faktor för européernas informationsinhämtning om Japan, dock var informationen begränsad 

eftersom de spenderade större delen av sin resa vid handelsutpost i Nagasaki.
3
 Intresset att 

studera just detta ämne kommer ifrån mystiken kring landet Japan och det sättet den svenske 

mannen valt att framställa sin reseskildring.  

Uppsatsen ämnar använda postkolonial- och genusteori där stereotypen pekar på 

västvärlden som den överlägsna, normala och manliga som sedan ställs mot Orienten, vilken 

ofta framställs som underlägsen, avvikande och feminin.
4
 Förutfattade meningar finns i alla 

samhällen framförallt om de ses ur olika kulturella perspektiv, vilket kommer att studeras för 

att uppmärksamma eventuella fördomar som den svenske mannen hyste mot den japanska 

kvinnan.
5
 Att följa den svenska resan blir därför mer intressant då lite eller ingen forskning 

har gjorts angående förhållningssättet till kvinnor i det japanska samhället, sett ur en svensk 

mans perspektiv. Fokus kommer därför ligga på att analysera hur det västerländska svenska 

perspektivet ställs mot det japanska. Ett socialhistoriskt perspektiv hade kunnat berika studien 

                                                 
1
 Lindkvist, Thomas & Sjöberg, Maria (red.). 2009. Det svenska samhället 800-1720. S. 358. 

2
 McKay, John. 2015. A history of world societies. S. 632. 

3
 Suvanto, Mari. 2001 The images of the Japanese in the Western World. S. 22. 

4
 Marandi, Seyyed M. & Shabanirad, Ensieh. 2015. “Edward Said’s Orientalism and the Representation of 

Oriental Women in George Orwell’s Burmese Days”. S. 23. 
5
 Stangor, Charles (red.). 2000. Stereotypes and prejudice: essential readings. S. 17. 
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med ett intressant perspektiv men då det finns begränsningar kring omfattning avgränsas 

studien till att fokusera på postkolonialt- och genus teori. Genom att använda dessa teorier 

inom forskning blir ämnet inte bara bredare utan en underliggande historia kan uppdagas. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen ämnar analysera hur japanska kvinnor framställs i en svensk reseskildring, där 

fokus kommer ligga på vilka arbeten eller arbetssysslor japanska kvinnor hade samt hur 

relationen mellan kvinnor och män fungerade i samhället. Samtidigt kommer analysen även 

att inriktas på kvinnornas yttre utseende och hur de behandlades av männen. De valda 

frågeställningarna är: 

 

 Hur framträder japanska kvinnor i de svenska reseskildringarna?  

 Hur påverkas sättet att skriva utifrån resenärernas normer och värderingar? 

 

1.2 Begrepp 

Japanska begrepp kommer att förtydligas för att läsaren lättare ska kunna följa med i texten 

och för att sammanhanget inte ska gå förlorat.  

 

Shogun & Bakufu/shogunat 

Ordet shogun är av kinesiskt ursprung och betyder general och syftar till de militära ledare 

som styrde i Japan.
6
 Bakufu är ett styrelseskick där kejsaren överlämnar regeringsmakten till 

shogunen, vilket även benämns shogunat. Den syftar inte endast till styrelseskicket utan även 

själva shogunregeringen.
7
  

 

Daimyos 

Länsherrar som hade mark som de styrde över i Japan. De kunde antingen ha blivit tilldelade 

ett område eller utnämnt sig själva som ledare över specifika områden. De hade egna arméer 

bestående av samurajer som de styrde över och kunde därför föra krig mot andra damiyos 

med mål om att utvidga sitt område.
8
 

                                                 
6
 Nationalencyklopedin, shogun. http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/shogun (hämtad 

2017-02-07). 
7
 Nationalencyklopedin, bakufu. http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bakufu (hämtad 

2017-02-07). 
8
 Mckay. 2015. S. 630-631. 
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Dejima 

En konstgjord ö utanför hamnstaden Nagasaki där VOC anställda fick möjlighet att bedriva 

handel med japanerna. Då skeppen inte stannade på haven fick handelsmän och arbetare bo på 

ön och det krävdes ett särskilt tillstånd för att få komma in i Japan, något endast få erhöll. 

VOC:s faktori fanns även på ön där varor som förts med hemifrån förvarades.
9
 

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen kommer först presentera tidigare forskning vilket kommer visa på vad uppsatsen 

kan ha att bidra med för nytt till forskningsområdet. Följt av det kommer ett avsnitt om vilken 

metod, material samt vilka avgränsningar som studien kommer innehålla för att tydliggöra 

tillvägagångssättet i uppsatsen. Därefter kommer en beskrivning om vilka teoretiska 

utgångspunkter som ligger till grund för studien. Bakgrundskapitlet kommer därefter förklara 

den historiska kontexten som ämnet hör till. I resultat kommer sedan materialets innehåll att 

presenteras. Resultatets olika komponenter kommer därefter analyseras i ett eget kapitel med 

stöd i de teoretiska utgångspunkterna och tidigare forskning. I slutsatsen kommer sedan 

sammanställningen av analysens olika delar lyftas fram för att tydliggöra vad uppsatsen bidrar 

med. Dessutom kommer det även framkomma på vilket sätt det går att vidare studera ämnet. 

Slutligen kommer didaktiska reflektioner där en diskussion kommer att framföras kring hur 

ämnet kan integreras i skolans värld. 

 

2. Tidigare forskning 

I inledningen framlyfts det faktum att det inte finns mycket forskning kring frågeställningarna 

under 1600- och 1700-talet, då tidigare studier beträffade endast mannen och inte kvinnan. 

Något som framkommer tydligt under tidigare århundraden då mannen stått i centrum.
10

 

Förhållningssättet till kvinnor i det japanska samhället sett ur en svensk mans perspektiv 

bidrar därför med ny kunskap inom forskningsområdet.  Det finns utöver detta ett intresse att 

kolla på hur synen på Östasien såg ut, då det finns kulturella kopplingar mellan Japan och 

Kina.  

 

                                                 
9
 Tsutsui, William. 2007. A companion to Japanese history. S.108; Mckay, John. 2015. S. 644-645. 

10
 Tosh, John. 2013. Historisk teori och metod. S. 287. 
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2.1 Japanbilden 

I Torsten Burgmans bok Japanbilden i Sverige analyseras synen på Japan utifrån ett svenskt 

perspektiv. En sammanfattning av allt aktuellt material om Japan sammanskrevs i 

bibliografin. Materialet är insamlat på svenska, översatt eller i originaltext. Boken är uppdelad 

utefter olika tider och följer en tidslinje som gör att texten blir överskådlig.
11

 Svenska folket 

hade endast fått höra talas om Japan i berättelser eller via nyhetsartiklar, något som kom att 

öka under mellankrigstiden samt andra världskriget. Dock var det under sommarolympiaden i 

Tokyo 1964 som media förmedlade den japanska kulturen samt den moderna och effektiva 

Japan för det svenska folket. Den svenska bilden av Japan präglas av andra länders syn på 

landet, amerikanska bilden var mest framlysande då denna förmedlats genom press, tidskrifter 

samt television. Sverige blev inte påverkat av varken krig eller handelsmotsättningar med 

japanerna, som amerikanerna blev, vilket tillät att synen på Japan fortsatt var positiv.
12

 

Burgman refererar till amerikanska författaren Sheila K. Johnson som skrev 

boken American Attitudes toward Japan från 1975 om relationen mellan Amerika och Japan 

samt hur händelser inverkat på synen av Japan. Andra världskriget påverkat amerikaners syn 

på landet.
13

 Fientligheten mot Japan startade under handelsprocesser och påverkade 

amerikanska marknaden negativt, vilket lade grunden för synen på Japan. Dock kan motarbete 

av attityder och stereotyper som finns i båda länderna genomföras.
14

  

 Vidare skriver Burgman om britten Richard Storrys bulletin The Image of Japan 

in England som framställer Japanbilden ur ett brittiskt perspektiv. Fyra perioder namnges, alla 

influerade av relationerna länderna emellan. ”Den gallante allierade” 1895 – 1921 framhävde 

den starka alliansen, ”hotet Japan” 1921 – 1945 då japanerna angrep Kina, parallellt med 

begynnelsen av andra världskriget.
15

  

 

2.2 Kina ur svenskt perspektiv 

I Världen bortom västerlandet av Åke Holmberg studeras Sveriges syn på länder och kulturer 

utanför det västerländska samhället. Historiska händelsen, vetenskapliga upptäckter samt 

andra faktorer inverkade på materialinsamlingens tillvägagångssätt. Även epoker påverkade 

vilken sorts material som utvanns. Holmberg uttrycker att Sveriges bild av främmande länder 

                                                 
11

 Burgman, Torsten. 1986. Japanbilden i Sverige 1667-1984. S. 13. 
12

 Burgman. 1986. S. 139-141. 
13

 Burgman. 1986. S. 143-145. 
14

 Burgman. 1986. S. 146. 
15

 Burgman. 1986. S. 161. 
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ofta var ansluten till liknande synsätt som förmedlades av britter, fransmän och tyskar.
16

 

Under 1900-talet tryckte tidningarna fler nyheter beträffande Asien, Afrika och Sydamerika 

vilket bidrog till tillväxten av kommunikation världen över. Dock skrevs det främst om 

nationella och europeiska problem i svensk media.
17

  

 Bilder av Mittens rike av Kenneth Nyberg analyserar resenärers tryckta skrifter 

om Kina mellan 1749-1912 med fokus på kontinuitet jämfört med förändring, uppställt under 

tre tidsepoker. Boken behandlar förutfattade meningar om synen på Kina i jämförelse med hur 

verkligheten ser ut.
18

 Många likheter fanns angående åsikter kring Kina och kulturen dock 

framkom även skillnader trots en mindre mängd analyserade texter. Ingen dominerande bild 

av Kina framkommer utifrån ett västerländskt perspektiv då besökarna haft skilda bakgrund, 

olika intressen och syften med resan.
19

 Exotiska företeelser och beskrivningarna av 

upplevelser värderades högre jämfört med beskrivningen av hur annorlunda Kina var.
20

 

Svenska resenärers bild av omvärlden var till en början mer öppen och de uttryckte en 

beundran för andra kulturer, dock förändrades synen till det negativa i slutet av 1900-talet. 

Under senare perioden framkommer resenärernas bild av Kina som mer komplex. Bilden av 

Kina varken godtas eller förkastas utan upplevda möten, erfarenheter och händelsen ger det 

starkaste intrycket.
21

  

Boken Navigating the foreign quarters av Lisa Hellman fokuserar på Svenska 

Ostindiska Kompaniet och hur arbetarna förde sig dag till dag i Kanton och Macao mellan 

åren 1730-1830.
22

 Aspekter som tillit, rumslighet, gruppformering, kommunikation och 

materialitet studerades.
23

 Etnicitet, genus och klass är tre koncept tidigare forskningen inte 

förhållit sig till.
24

 Skapandet av makt var en del av de vardagliga praktikerna. Européerna och 

andra grupper anpassade sig till de krav och regler som fanns lokalt. Det var dock inte 

frivilligt då det var en ständig maktkamp mellan olika grupper, som skildes åt beroende på 

etnicitet, genus och klass. Motstånd och anpassning hörde till de koloniala miljöerna vilket 

innebar att de utländska handelsmännen i Kantons och Macaos utländska kvarter var tvungna 

att rätta sig efter hur de fick bete sig gentemot hur de önskade föra sig.
25

   

                                                 
16

 Holmberg, Åke. 1988. Världen Bortom Västerlandet. S. 15-17. 
17

 Holmberg. 1988. S. 581. 
18

 Nyberg, Kenneth. 2001. Bilden av Mittens rike. S. 10-11. 
19

 Nyberg. 2001. S. 299. 
20

 Nyberg. 2001. S. 300. 
21

 Nyberg. 2001. S. 306-307. 
22

 Hellman, Lisa. 2015. Navigating the foreign quarters: everyday life of the Swedish East India Company 

employees in Canton and Macao 1730-1830. S. 3. 
23

 Hellman. 2015. S. 289. 
24

 Hellman. 2015. S. 291.  
25

 Hellman. 2015. S. 292. 
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2.3 Kvinnosyn  

I Rukhsana Iftikhars artikel Images of Oriental Women in the Travel Writings of 17
th

 Century 

India berättar hon om hur indiska kvinnor framkommer i reseskildringar under 1600-talet. 

Dessutom uttrycker hon att ur västvärldens synvinkel var öst en omvänd spegel där allt var i 

motsats till hur västvärlden såg ut.
26

 I reseskildringarna försökte författarna korrigera 

motsatserna för att passa mer det europeiska perspektivet. Skildringarna framvisade även att 

de indiska kvinnorna befann sig under maskulin kontroll, som subjektiva varelser utan 

möjligheten att styra sina egna liv.
27

  

 Ensieh Shabanirad och Seyyed Mohammed Marandi skriver artikeln Edward 

Saids´s Orientalism and the Representation of Oriental Women in George Orwell’s Burmese 

Days. I den beskriver de Orientalismen utifrån Said samt representationen av de orientaliska 

kvinnorna i Orwells Burmese Days.
28

 Sammanfattningsvis förklarar de att Saids modell 

angående stereotyper om Orientaler upprätthålls gällande kvinnorna. Europeiska resenärer 

ansåg att icke-europeiska folkgrupper var lustdrivna, lösaktiga och suktade efter det vita 

folket.
29

 Således har kvinnor i asiatiska kulturer tenderat att ses utifrån ett tydligt 

motsatsförhållande till västerländsk normbildning och detta kan förväntas ge utslag även i 

synen på japanska kvinnor. 

 

3. Metodologi 

En analys kommer att göras av en reseskildring där en svensk fått möjligheten att besöka 

Japan under Tokugawashogunatets tid. Fokus kommer främst att sättas på fakta och 

information i reseskildringen som berör de japanska kvinnorna och hur deras liv kunde se ut 

under denna tid. Analysen kommer att uppmärksamma kvinnornas arbeten och livsstil i det 

japanska samhället. Uppsatsen kommer att sammanställas utifrån en kvalitativ textanalys då 

den ämnar studera reseskildringens innehåll.  

 

                                                 
26

 Iftikhar, Ruskhsana. 2013. Images of Oriental Women in the Travel Writings of the 17
th

 Century India. S. 45. 
27

 Iftikhar. 2013.  S. 59. 
28

 Shabanirad & Marandi. 2015. S. 22. 
29

 Shabanirad & Marandi. 2015. S. 32. 
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3.1 Metod 

En kvantitativ analys fokuserar på summan av delarna medan en kvalitativ analys ämnar 

analysera helheten i texter vilket leder till att vissa delar får större betydelse än andra. När en 

kvalitativ textanalys användes är det därför viktigt att läsa texter noggrant i delar, helhet och 

utifrån de kontexter de befinner sig i för att på så sätt skapa en bredare analys. Vidare är det 

viktigt att ställa frågor till texten för att i största mån kunna besvara dessa utifrån litteraturen. 

Genom att gå igenom texterna ett flertal gånger blir det lättare att utvinna det mest 

väsentliga.
30

 Inom denna analysform finns det två inriktningar kring uppbyggandet av 

frågeställningar, dessa är systematisera samt kritiskt granska. Inom dessa inriktningar finns 

det vidare olika slags undersökningar som kan användas i analysen. En systematisk inriktning 

kommer att ligga till grund för undersökningen där fokus ligger på att klargöra 

tankestrukturen i texterna. Inom denna inriktning ska aktörens tankestruktur klargöras, vilket i 

detta fall kommer att innebära författarens tankar och idéer kring den japanska kvinnan utifrån 

dennes reseskildring.
31

 Dessutom kan denna inriktning lyfta fram hur aktörens svenska 

identitet inverkar i tolkningen av ett annat lands kultur och levnadssätt.   

 Vid användning av en kvalitativ textanalys är syftet att finna lösningen till en 

problemställning, vilket är fundamentalt för all forskning. För att åstadkomma detta 

formuleras frågor som har till funktion att besvara problemformuleringen, vilka ställs till 

materialet. I Metodpraktikan står det skrivet att när en kvalitativ textanalys används ska det 

inte endast vara en sammanfattning av texterna utan; ”Det är du som berättar en historia med 

hjälp av texten, det är inte texten som berättar en historia för dig”.
32

 Vidare är det viktigt att 

tänka på validiteten i de frågor som väljs för att besvara problemställningen vilket medför att 

frågorna ställs med underlag i tidigare forskning och dess insatser i forskningsområdet. 

Genom att leta reda på tidigare forskning kan studiens tillförlitlighet öka då en kritisk 

förhållningsätt upprätthålls samt att det visar på om analysen bidrar med nytillkommen 

information inom forskningsområdet.
33

 Fortsättningsvis bör även det tas ställning till hur val 

av material ska behandlas för att förstå hur frågorna ska formuleras. Det finns olika 

förhållningsätt som är användbara i uppsatsskrivning; antingen ett öppet eller ett 

förhandsdefinierat förhållningssätt. När förhandsdefinierande förhållningssätt används ska det 

tidigt finnas en relevant analys kring vilka svarsalternativen kan vara. Om det öppna 

                                                 
30

 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.). 2012. Metodpraktikan. S. 

210. 
31

 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (red.). 2012. S. 211. 
32

 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (red.). 2012. S. 215. 
33

 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (red.). 2012. S. 216. 
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förhållningssättet används styrs undersökningen främst av innehållet i materialet och texterna 

som används i analysen.
34

 För denna uppsats kommer det öppna förhållningssättet att 

användas då ingen tidigare relevant analys av svarsalternativen kommer att göras utan 

materialet kommer främst vara det som styr analysen.  

Det finns även två olika tillvägagångssätt vid val av materialet, antingen en snäv 

eller en bredare ställning. Om en snäv ställning till materialet väljs kommer främst vissa delar 

av materialet att vara i fokus men all material bör ändå framkomma i undersökningen. När en 

bredare analys används kommer all material till användning i en större utsträckning.
35

 Då det 

endast finns ett mindre utbud av material att tillhandahålla uppsatsen leder det till att en snäv 

analys är mer passande trots att större delen av materialet som införskaffas kommer att 

användas. Den snäva analysen kommer att framvisas då en djupare analys av materialet blir 

genomförbart. För att skapa struktur i resultatet kommer olika kategorier att användas, dessa 

är Sysselsättning, Utseende samt Äktenskap & familj. Genom att gruppera informationen från 

materialet har olika gemensamma nämnare framkommit som har blivit ledande i valet av 

kategorierna. 

Bild är ett begrepp med olika definitioner och i denna uppsats kommer den att 

fastställas utifrån Kenneth Nybergs avhandling där han utgår ifrån Kenneth Bouldings 

definition. Bilden innebär samlad kunskap kring värderingar, fakta och känslomässiga uttryck 

som en person har gällande olika företeelser.
36

 En bild som berör värdering och uppfattning 

av ett folk, kultur eller religion betecknas som omvärldsbild. En individs samlade summa av 

alla bilder utgör en världsbild, vilket påverkas av miljö och uppväxt. Människor kan ha 

liknande bild av samma företeelse men deras bild kan inte vara identiska.
37

 Detta blir relevant 

då resenärens skildringar tolkas utefter dennes värderingar. Dessutom är det relevant att lyfta 

fram tolkningen av stereotyper som kommer att användas i uppsatsen, vilket är delad 

övertygelse om utmärkande egenskaper och beteenden som rör en grupp människor.
38

 

Kategorisering av yrkesroller, kön, ras, nationalitet samt etnicitet är vanligt förekommande
39

. 

Fördomar går steget längre då en negativ känsla gentemot andra människor eller grupper 

tillkommer.
40
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35
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3.2 Material 

Bentley beskriver reseskildringar som en källa för information om det land som besöktes och 

kan innehålla fakta eller information angående befolkningen som befolkningen själva inte 

kunnat uppfatta som särskiljande. Att ta del av reseskildringarna speglar författarens kultur 

som påtvingas den Andre då reseskildringen inte är opartisk vilket är ett antagande om att 

deras egna tankar kan återspeglas i texten.
41

 Detta innebär även att det svenska idealet 

påtvingas den japanska befolkningen. Trots den opartiska formen reseskildringen för med sig 

kan den fortfarande ge en inblick i historia och hur samhället såg ut samt fungerade. Som 

historiker måste man se bortom deras tankestruktur för att kunna urskilja de väsentliga delarna 

i texten som tillför något till historiska undersökningar. Dessutom är reseskildringarna inte 

bara ett fönster utan även en spegel som reflekterar författarnas egna intressen samt sina egna 

samhälleliga bekymmer.
42

 

Uppsatsens material kommer att delas in i två olika grupper, där ena fokuserar 

på huvudmaterialet medan den andra innefattar jämförelsematerial. Huvudmaterialet för 

uppsatsen kommer att vara en engelsk översättning av Carl Peter Thunbergs reseskildring om 

sin resa till, i och från Japan. Thunbergs reseskildring har ett mer rikt innehåll jämfört med 

andra svenska reseskildringar och är därför bäst lämpad som den primära källan. Andra 

reseskildringarna kommer istället att användas som jämförande källor med Thunbergs 

material. Thunberg var en framgångsrik vetenskapsman och upptäcktsresande som var en av 

Carl von Linnés lärjungar, vilket kan vara en anledning till varför hans reseskildring är mer 

utförlig.
43

 Den engelska översättning är skriven av Timon Screech år 2005 vilket innebär att 

innehåll och betydelser kan ha ändrats eller försvunnit från originaltexten. Däremot uppfattas 

författaren som en seriös forskare då det sedan tidigare finns flera böcker skrivna av 

författaren om Japan samt att han är lektor på Londons Universitet inom Orientaliska och 

Afrikanska studier sedan 1991. År 1795 översattes första boken till engelska och Screech är 

den förste som återskriver boken till modern engelska.
44

 

Jämförelsematerialet kommer att innefatta två andra svenska reseskildringar 

skrivna av Olof Eriksson Willman och Peter Salan. Olof Eriksson Willman skrev en dagbok 

om sina upplevelser i Japan. År 2014 blev dagboken översatt till engelska av Catharina 

Blomberg som skrev boken The Journal of Olof Eriksson Willman. Precis som nämnt ovan 

kan den engelska översättningen medföra att textens betydelse försvunnit eller ändrats på ett 
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felaktigt sätt. Det finns däremot en tidigare modern svensk översättning av dagboken, skriven 

av Michaelisgillet och blivit redigerat samt kommenterad av John Bernström och Tore Wretö 

år 1992. Blomberg kritiserar starkt denna bok då hon menar på att det är ett amatörarbete.
45

 

Vid en jämförelse av båda böckerna finns det mycket likheter, den engelska versionen har 

dock anpassat språket till nutiden och blir därför lättare att följa vilket förhindrar 

misstolkning. Således kommer Blombergs bok om Willman att användas i uppsatsen. 

 Peter Salans skrev sin bok år 1764 men han namngav aldrig sig själv som 

författaren. Efter spårning av hans avtryck i historien har det framkommit att Salan är 

författaren till En resa til Africa och Ost-Indien. Han var en lärd man som hade studerat i 

Uppsala samt hade gjort ett flertal studier i utlandet. Det finns dessutom vetskap om att han 

befunnit sig i Amsterdam 1729 och seglat till Ostindien med VOC.
46

 Till skillnad från de 

andra författarna har Salan inte gjort resan själv utan återberättar någon annans erfarenheter i 

dagboksform.
47

 Trots detta kommer hans skildring att användas som jämförelse då han som 

svensk författare fortfarande förmedlar sina normer och värderingar kring det japanska 

samhället ur sitt eget perspektiv. 

  

3.3 Avgränsningar 

För att specificera sökningen och utvinna korrekt material har avgränsningar gjorts. Som 

tidigare nämnt är skildringen begränsade till endast svenskar som återrapporterade sina 

upplevelser gällande Japan, trots att andra européer lyckats göra samma resa. På grund av ett 

skevt informationsutbud har Thunbergs reseskildring valts som det ledande materialet där 

Salan och Willman används som jämförande material. Fredrik Coyet var en samtida resenär 

som även skrev en reseskildring från sitt besök i Japan dock kommer denna skildring inte att 

användas. Dels på grund av att originaltexten om Coyets upplevelser endast finns på 

nederländska vilket leder till att det uppstår ett språkhinder då författaren till denna uppsats 

inte behärskar språket. Dessutom då Gunnar Müllerns har skrivit en bok om Coyet, Den första 

svensken i Japan, där han endast återberättar delar av Coyets upplevelser så att de passar 

Müllers berättelse flera århundraden senare. Tokugawashogunatet fortsatte ända in på 1800-

talet, dock är endast 1600- och 1700-talet relevant för studiens syfte och kommer således 

endast inkludera reseskildringar genomförda mellan dessa århundraden. Anledningen till detta 

                                                 
45

 Blomberg, Catharina. 2014. The Journal of Olof Eriksson Willman. S. 11. 
46
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hottentotterne, uti flere delar af Ost-Indien, och på Japan, hemsänd ifrån Batavia til sine anhörige här i Swerige, 

af en swensk man, som fölgt. S. 92. 



 

12 

 

är att under 1800-talet förändrades människors värderingar som betonar det västerländska 

samhället som ännu mer överlägset och med en tydligare rasistisk bild.
48

 Dessa begränsningar 

banar väg för en tydligare bild på hur synen på den japanska kulturen såg ut utifrån tidigare 

svenska kunskaper och värderingar.  

 

4. Teoretiskt utgångsläge 

I uppsatsen kommer två teorier att behandlas, postkolonialism och genus. Dessa teorier 

fokuserar på människor som tidigare inte fått mycket plats igenom historien. Detta leder till 

ett ifrågasättande av den tidigare framlagda historian baserat på vilket tillvägagångssätt som 

använts samt dess giltighet. Dessutom leder dessa teorier inte endast till att ämnet blir bredare 

utan även att en underliggande historia kan uppdagas.
49

 Detta bidrar med ny kunskap inom 

forskningsområdet.  Nedan kommer en djupare beskrivning kring de olika teorierna. 

 

4.1 Postkolonialism 

Postkolonialism är ett forskningsfält som har uppkommit av en följd spänningar som råder 

mellan dominerande västmakter och de tidigare koloniserade delarna av världen. Det är ett 

ganska spretigt fält, men mycket av den teoretiska diskussionen har betydelse för denna 

uppsats.
50

 Japan var aldrig någon koloni, men postkolonial teori erbjuder redskap för att 

studera européers sätt att förhålla sig till länder som Japan.  

Den postkoloniala studien Orientalism av Edward Said framställer kulturella 

representationer som en funktion av makt, vilket betyder att en kultur pålägger en annan 

kultur en konstruerad bild. En sådan bild blir en del i en diskurs om den Andre. Kulturella 

konstruktioner av det slaget står i motsättning till det som i sig finns i den studerade kulturen 

och kan ha förödande följder.
51

 Said förklarar att den västerländska Orientalismen har 

förknippats med den muslimska världen, men även bland annat Indien och Östasien, vilket 

huvudsakligen fokuserade på Kina och Japan. Trots att han fokuserar på ett annat område och 

en senare tid kommer ändå delar av hans idéer vara relevanta för det asiatiska som fanns 

tidigare.
52
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Begreppet Orientalism förklaras som synen på Orienten, något som bildats 

utifrån den stereotyp som den västerländska historian har frambringat. Den tidigare bilden av 

Orienten var ett område för romantik, exotiska platser och upplevelser.
53

 Vidare beskriver han 

att det utöver finns en mer allmän innebörd för denna akademiska tradition där tanken 

grundas i ontologisk och kunskapsteoretisk uppdelning mellan ”Västerlandet” och 

”Orienten”.
54

 Relationen mellan dessa regioner, kulturellt sett, är i fokus inom Orientalismen. 

Maktrelationerna och krafterna i skärningsfältet mellan kultur och historiska processer bör 

studeras för att skapa en större förståelse kring samspelet mellan Västerlandet och Orienten. 

Alltså att framhäva att det finns ett dominerande maktförhållande mellan Västerlandet och 

Orienten där den sistnämnda inte bara var och blev orientalisk utan tvingades in i den rollen.
55

 

Att européerna är mer överlägsna än andra utomeuropeiska kulturer är en idé som finns inom 

den europeiska kulturen. Said förklarar idén som en viktig komponent till varför kulturen har 

blivit hegemonisk, vilket innebär att européerna såg sig själva som ”oss” gentemot alla andra 

”dem”. Européernas överlägenhet framlyfts i detta tänk och sätts i motsats till Orientens 

efterblivenhet.
56

 Orientalismen fungerar som en diskursiv formation där fritt tänkande kring 

Orienten inte är möjlig då den europeiska kulturen lyckades kontrollera synen på Orienten och 

kunskapen kring den. Detta bidrog till att Orientalismen hamnade i en auktoritativ ställning 

och styrde människors tankar och handlande när de utförde arbeten kring Orienten.
57

 

 

”Orientalismen är alltså kunskap om Orienten som förlägger det orientaliska till en skolklass, en 

domstol, fängelse eller en handbok för att granskas, studeras, bedömas, disciplineras eller 

styras.”.
58

 

 

Då européerna ansåg sig överlägsna Orienten gjordes det försök till förbättring av den genom 

att antyda infödingar som underlägsna relaterat till deras ursprungliga kultur samt deras 

oförmåga att ta till sig den västerländska kulturen.
59

  

De svenska resenärerna präglades av tidigare europeiska och svenska 

förhållningsätt gentemot Japan och dess kultur då de tidigare själva inte besökt landet. Den 

europeiska och svenska kulturen delar förmodligen samma tanke om Orienten, alltså Japan, 

som den Andre där de påverkas av tidigare kunskapsproduktion från andra européer. Japan 
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blev inte koloniserat men den underliggande ideologiska maktkampen som utspelats då två 

länder med olika kulturer interagerade med varandra kan framkomma här med. Dessutom kan 

den europeiska idén om överlägsenhet följa med resenärerna till Japan. Detta kan fungera som 

en spegel då resenärerna framställer sin egna västerländska tillhörighet genom att definiera 

den japanska kulturen. På så sätt är postkolonialismen en relevant teori att arbeta utifrån för 

att kunna svara på frågeställningarna.  

 

4.2 Genus 

Idag sammanfattas genus som skillnaden mellan kvinno- och mansrollen i samhället, något 

som tidigare i historien inte varit genomförbart då kvinnohistoria inte varit lika centralt. I 

samband med detta tillskott i historian uppdagades det att de så kallade naturliga skillnader 

egentligen är ett resultat av en historisk process, påverkad av den sociala och kulturella 

konstruktionen. Genushistoria utgår alltså från samspel mellan kvinno- och mansrollen, 

således ingår inte fokus på endast ett kön. Då kontexten sammanställs i relationella termer 

utvinns kunskap om teori kring förändringsprocesser i historien samt sociala strukturer.
60

  

Tosh beskriver att det finns två olika dimensioner kring genusskillnader. Den 

första fokuserar på tanken kring genusskillnader, då det inte längre handlar om natur eller 

instinkt, innebär det att kunskapen behöver upprättas hos barnen. Vid barnuppfostran tror 

människor som har ansvaret att det är deras individuella uppgift att förmedla genusskillnader 

till sina barn men föräldrarna påverkas även av kulturen. Deras värderingar och idéer influeras 

av kulturen och samhället som de lever i, vilket påverkar de uppfattningar kring 

könsskillnader och personlighetsutveckling som de sedan väljer att förmedla vidare till 

barnen. Den andra dimensionen lägger större vikt på skillnadsfrågan i sig. I ett samhälle 

definieras personer utefter vilka egenskaper personerna har samtidigt som de definieras utefter 

vilka egenskaper de inte innehar. Majoriteten av barn i lägre ålder bygger ofta upp sitt sociala 

medvetande efter grunden att det finns vissa saker som är manliga medan andra saker är mer 

kvinnliga. Den distinktionen leder till att barn ofta ställer sig med definitionen ”jaget” som 

sedan ställs i relation till ”den andre”, vilket framhäver könsskillnaden. Alla genusdefinitioner 

blir därför relationella i och med att de uppstår ur ett samspel mellan båda könen och 

antaganden mellan dem uttrycks.
61

 Då en undersökning görs av hur den japanska kvinnan, 
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jaget, framställs i samhället kommer det omedvetet att ställas emot den japanska mannens, 

den andre, framställning i samhället och på så sätt lyfts könsskillnaderna fram.   

Vidare berättar Tosh om Joan Scott och hennes resonemang kring två utsagor 

som enligt henne finns med i genusdimensionen och hur de existerar i alla maktrelationer.  

Först beskriver Scott att genus är strukturella element inom sociala relationer, vilket både kan 

vara intima respektive opersonliga saker. Vidare förklarar hon att på grund av dessa 

strukturella element så finns det alltid antaganden om uteslutning av det ena könet eller att 

könen anpassat relationen sinsemellan. Den andra utsagan fokuserar på beteckning kring 

maktrelationer inom kulturella termer, vilket syftar på legitimiteten att vissa saker sker på 

grund av maskulinitet och femininitet. Exempel hon använder är att maskulinitet legitimerar 

offrandet av unga män i krig samt det feminina attributet ”sentimentalitet”, en fördömd idé för 

statligt bekostad välfärd.
62

 På samma sätt framställs Västvärlden som aktiv och maskulin 

medan Orienten skildras som den passiva och feminina, vilket visar på samspelet med 

postkolonialismen.
63

 Författarna förklarar att Saids analys av Orientalismen framvisar en 

negativ bild eller stereotyp av kvinnan vilket även samvarierar med den intellektuella 

underordningen av Orienten.
64

 Betraktelsen av den asiatiska kvinnan blir därigenom 

avvikande från den egna normen vilket förstärker bilden av Orienten som den mindervärdige 

eller kulturellt depraverade Andre. Detta perspektiv ger anledning till varför den empiriska 

undersökningen av manliga resenärers beskrivning av japanska kvinnor under 1700-talet ska 

genomföras samt att kvinno- och mansrollen är relativ med kulturen som präglar deras 

värderingar och idéer.   

 

5. Bakgrund 

5.1 Japan 

Européer besökte Japan först i mitten av 1500-talet då ett portugisiskt handelsskepp hamnade 

ur kurs på grund av en tyfon.
65

 Det var en slump att de hamnade där och om det varit under 

andra omständligheter hade de inte fått möjlighet att besöka landet eftersom det fanns strikta 

regler som inte tillät utomstående att tillträda japansk mark. Däremot var det inte lätt att 

upprätthålla förbudet då landet var uppdelat i olika områden där daimyos styrde. Om någon av 
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dessa ledare önskade insamla något från utlandet förbi såg de reglerna. Till exempel fanns det 

en daimyo som hette Takeda Shingen som valde att införskaffa sig arkebuser, vilket var ett av 

de första gevären som främst brukades inom handelsflottorna från Europa.
66

 Länsherrarna 

försökte ständigt hitta nya sätt att erhålla mer makt, både ekonomist och militäriskt, för att 

kunna utmana de andra länsherrarna och ta över deras områden. Den första av daimyos som 

fick större maktinflytande i Japan var Oda Nobunaga som valde att samla ihop samurajer från 

de lägre klasserna och använde dem för att förstöra andra militära makter som kunde motsätta 

sig honom. Under hans styre bestämde han att hamnstaden Nagasaki skulle öppnas för 

utomstående dock endast inom handeln. När Nobunaga blir mördad tog generalen Toyotomi 

Hideyoshi över styret och lyckas under den tiden ena den södra och den norra delen av Japan. 

Något som inte åstadkommits på över två hundra år. Generalen införde många förändringar i 

mån om att ingen motsattes honom samtidigt som att han hade full kontroll över landet.
67

 

Hideyoshi fick berättat för sig hur det spanska imperiet införskaffade sig stora landområden. 

Här framkom det att den kristna tron användes för att omvända lokalbefolkningen som sedan 

hjälpte till vid erövringen. Därför begränsades den katolska trosutövningen i landet, jesuiterna 

utvisades och spanska munkar samt japanska konvertiter avrättades. Detta var bland annat
 
på 

grund av att de portugisiska jesuiterna och de spanska munkarna predikade fred men levde 

inte efter sina egna ord och var villiga att ta till våld för att få sin vilja igenom samt 

information kring det spanska imperiet.
 68

 Hideyoshi införskaffade sig information om landets 

olika områden för att kontrollera produktion, jordbruk och annan fakta som ansågs var 

relevant för att upprätthålla makten i landet. Några år efter Hideyoshis död tog Tokugawa 

Iyeyasu över landstyret och med honom startade Tokugawashogunatet.
69

 

Denna period varade mellan åren 1603-1867 under denna tid befann sig landet i 

fred under större delen av tidsperioden, både inom och utanför landet.
70

 Det japanska 

samhället gynnades mycket av fredstiden då städer och byar utvecklades och bildade 

mötesplatser där de kunde bedriva handel och teater.
71

 Det blev dock striktare omständigheter 

för befolkningen då samurajerna tvingades bo inne i städerna och inte fick äga mark, vilket 

även gällde handelsmän och hantverkare. Shogunen ville hålla bönderna separerade från 

resten av befolkningen för att begränsa deras möjlighet att mobilsera sig. Dessutom var 
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samurajerna de enda som fick bära vapen.
72

 Shogunen Tokugawa Iyeyasu höll jesuiterna 

under ständig kontroll och begränsade portugisernas inflytande. Fler kristna begick brott och 

det ledde till att Iyeyasu helt förbjöd kristen religionsundervisningen strax innan sin död.
73

  

När efterträdaren Hidetada tog över styret ställde han det avgörande kravet; alla 

kristna skulle avsvära sin tro eller möta sitt öde.
74

 Detta kom att kosta 300 000 japanska 

kristna liv.
75

 Kristna japanska bönder gjorde uppror då tortyren av kristna gått överstyr. 

Många kristna stängde in sig i en fästning som shogunen lyckades överta med hjälp från 

holländarna.
76

 Detta kom att ha stor avgörande betydelse när det senare kom till vem som fick 

möjlighet att bedriva handel med japanerna.  

 

5.2 Handel & VOC  

Handeln från Europa till Östasien ökade drastiskt, inkluderat Japan, från och med 1500-talet 

och framåt. Det blev svårare och farligare att resa runt på haven.
77

 Det stoppade dock inte 

européerna från att fortsätta resandet till öster för att handla exotiska och ovanliga varor som 

inte gick att införskaffa i Europa. Japan var stängt för utomstående och endast utvalda länder 

fick bedriva handel med japanerna.
78

 Det enda sättet att på ett lagligt sätt ta sig in i landet var 

genom handeln, något japanerna endast bedrev med Kina och det Nederländska Ostindiska 

Kompaniet (Vereenigde Oost-Indische Compagnie, VOC).
79

 För att européer som inte 

tillhörde dessa kategorier skulle kunna ta sig in i Japan krävdes det att de lärde sig 

nederländska, gick med i kompaniet samt att de innehade en profession som var användbar för 

skeppsresan dit samt vistelsen i landet.
80

 VOC bedrev större delen av handeln med Asien. 

Under 1600-talet ökade deras dominans över handeln på haven i världen och under 1700-talet 

uppnådde de denna dominans.
81 
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5.3 Svenska resenärer  

Tre av de svenskar som rapporterade om Japan under 1600- och 1700-talet har skrivit 

reseskildringar som senare har översatts till modernt språk. Olof Eriksson Willman åkte till 

Japan 1651 som maior domus och sergeant. Enligt nationalencyklopedin syftar maior domus 

till en hovmästare, vilken har till uppgift att vara hemmets uppsyningsman.
82

 I det här fallet 

betyder det att Willman hade uppsyn över skeppet och såg till dess behov. Peter Salan 

påbörjade sin resa 1729 i Nederländerna.
83

 Ett år senare anlände han till Batavia där VOC:s 

högkvarter låg och där han befann sig under större delen av sin resa.
84

 Carl Peter Thunberg 

anlände år 1775 i Japan.
85

 Han var en botaniker och upptäcktsresande men erhöll kunskaper 

om anatomi för att ta sig an yrket som läkare på skeppet.
86

  

 

5.4 Svenska kvinnor under 1600- och 1700-talet 

I 1600-talets Sverige var kvinnor och män tvungna att uttrycka löften om äktenskap innan 

samlag. Löftet gavs mellan paren, med vittnen och föräldrarnas godkännande eller inför en 

präst. Vid brutet löfte om att ingå äktenskap fick mannen betala böter, kvinnan hade hedern i 

behåll men var nu sårbar. Om det skedde upprepning från kvinnans håll kallades hon ”kona” 

och händelsen kallades lönskaläger. Kvinnan var skyddad från möjligheten att bli lurade in i 

samlag enligt lag under början av 1600-talet dock fick mannen böter om de hade samlag utan 

att ingå löften men inte om de ingick i äktenskap därefter. Insikt om att kvinnorna hade delat 

ansvar vid samlag framkom under senare del av 1600-talet och även de fick betala böter då 

samlag skett utan äktenskapslöfte. Om formalia inte följdes och ett löfte inte ingåtts innan 

samlag eller att paret ingått äktenskap utan löfte efter samlag fick båda parterna i slutet av 

1600-talet betala böter.
87

  

En kvinnas civilstånd vägde in inför lagtexten. Maken var målsman och en 

förmyndare insattes till ogifta kvinnor dock fick en änka tala för sig själv. Kvinnorna hade 

inte rätt att sitta med i nämnder eller svära på eder och de fick endast vara förmyndare till sina 
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barn när de blev änkor.
88

 Om hor uppstod kunde den bedragne begära skilsmässa och om 

kvinnan blev bedragen fick mannen dessutom betala böter.
89

 

Kekke Stadins artikel Kvinnoideal under stormaktstiden beskriver vilka ideal 

som skulle uppnås beroende på vilken klass kvinnan tillhörde. En kvinna inom bondeståndet 

skulle till fördel vara stark, vacker och ha möjlighet att ärva mycket pengar. Styrka hos 

kvinnorna ansågs vara kvinnligt och sensuellt. De skulle visa ansvarsfullhet och utföra de 

arbeten som krävdes av dem. Adelskvinnornas ideal hörde samman med godsekonomin och 

skulle visa på klokhet och diplomatik samtidigt som de skulle var goda, förståndiga samt 

dygdiga. Klädseln uppvisade den samhällsklass kvinnorna tillhörde. En kvinna från 

bondeklassen skulle se ut som en bonde medan adelskvinnan bar på fina klänningar av bra 

kvalitet.
90

 Utöver fanns det även gemensamma ideal för alla kvinnor att följa. Att vara moder 

var högt prioriterat, förhållandet med maken
 
framhävdes då kvinnan skulle vara undernådig 

och tålmodighet lyda mannen i allt. Genom klädsel och frisyr skulle det framkomma om 

kvinnorna var gifta eller inte, gifta kvinnor skulle inte visa håret offentligt vilket gällde alla 

stånden utom adeln. Adliga kvinnor kunde ha håret utsläppt utan att förlora sin ärbarhet.
91

 

Kvinnorna utbildades hemma medan män fick läsa på universitet, således skildes 

utbildningarna ifrån varandra.
92

 I det svenska bondesamhället förväntades både männen och 

kvinnorna arbeta hårt. Arbetsuppgifterna var väldigt tunga och krävde därför att de var fysiskt 

starka. Kvinnorna fokuserade främst på djuren, att mjölka kor samt göra smör och ost som 

sedan såldes. Att mjölka kor ansågs mycket kvinnligt. Om dragdjur inte fanns på gården fick 

kvinnan ta det ansvaret. Adelskvinnorna administrerade godshushållen samt övervakade de 

anställdas arbete. Om det uppstod tvister mellan maken och anställda kunde kvinnan bistå 

med hövlighet och på så sätt försöka se till allt blev bättre.
93

 

 

5.5 Japanska kvinnor under 1600- och 1700-talet 

För att hålla länsherrarna under kontroll tvingade Shogunen deras fruar och barn att bo i 

huvudstaden som gisslan, vilket ledde till att länsherrarna lydde honom.
94

 När städerna växte 

sig större skapades det fler jobbmöjligheter då bland annat människor från de högre klasserna 
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önskade ha tjänare och tjänarinnor. Människor utan arbete på landsbygden kunde istället flytta 

in till städerna, erhålla en sysselsättning samt egen inkomst.
95

 För kvinnas del kunde det 

innebära att de tvingades arbeta som prostituerade då det inte alltid fanns annan sysselsättning 

för dem.
96

 I varje stad fanns det institutioner för prostitution och var därför inte något 

ovanligt.
97

 

 Giftermål mellan de olika samhällklasserna var i Japan förbjudet då de ville 

förhindra möjligheten att beblanda sig mellan klasserna och på så sätt skapa möjligheten till 

mobilisering.
98

 I det japanska samhället använde människorna liknande kläder, oberoende på 

vilken klass eller vilket kön de tillhörde. Däremot skilde kvinnorna och männen på vad de 

använde för att skydda sitt underrede, där kvinnorna främst använde bomullstrosor och 

männen höftskynke.
99

 För att visa vilken samhällsklass de tillhörde använde människorna 

olika material på sina kläder.
100

 Vissa familjer hade inte alltid råd med kläder och valde därför 

under sommarhalvåret att inte använda lika mycket kläder och var då mer lättklädda. Detta 

var även för att underlätta rörligheten vid tungt arbete, något som inte bara gällde männen 

utan även kvinnorna som utförde manuellt arbete. Den japanska kulturen ansåg det vackert att 

måla tänderna svarta eller rycka bort ögonbrynen. Kvinnorna använde även smink för att 

framhäva sin skönhet.
101

  

 

6. Resultat 

Nedan presenteras resultatet av materialinhämtningen med fokus på första frågeställningen 

under de utvalda kategorierna. 

 Hur framkommer japanska kvinnor i de svenska reseskildringarna?  

 

6.1 Primärt material - Carl Peter Thunberg 

Sysselsättning 

                                                 
95

 Hall (red.). 1991. S. 526. 
96

 Hall (red). 1991. S. 539. 
97

 Hall (red). 1991. S. 123. 
98

 Hall (red). 1991. S. 123. 
99

 Hall (red). 1991. S. 690. 
100

 Hall (red). 1991. S. 693. 
101

 Hall (red). 1991. S. 692. 



 

21 

 

I majoriteten av Japans städer fanns det hus som ägnade sig åt prostitution, hit var alla som 

önskade bli underhållna välkomna. Kamrater kunde samlas för samtal och dricka sake. 

Institutionerna beskyddades av den japanska lagen samt staten, vilket bidrog till att det inte 

sågs som något negativt.
102

  Anläggningarna var exklusiva och bland de finaste i alla städerna 

och det kunde finnas upp till fyra stycken av dessa i större städer där det arbetade runt 50 

kvinnor i vardera. Verksamheten startades upp av tjänarinnor till en föregången kejsare då de 

hamnade i en situation som tvingade dem att hitta ett sätt att försörja sig.  Dessa tjänarinnor 

kallades för yoruchi, som är ett av benämningarna för prostituerade. Varje kvinna hade en ung 

tjänarinna som hjälpte till med hushållssysslorna samt de sysslor som krävde av dem. 

Flickorna såldes till institutionen tidigast vid fyra års ålder av fattiga familjer eller familjer 

med många barn. Vid femton års ålder började de jobba som de andra kvinnorna och fick en 

egen ung tjänarinna som hjälpreda.
103

 Efter ett antal år inom verksamheten fick de avgå. 

Kvinnorna behövde inte skämmas för utövning av yrket och flera av dem gifte sig senare med 

välbärgade män samt bildade familj.
104

  

 Européer fick ta del av verksamheten genom att beställa besök från kvinnorna 

till Dejima. Kvinnorna var tvungna att stanna på ön i minst tre dagar men det kunde även 

gälla en längre tid. Om de stannade en längre tid var kvinnorna tvungna att dagligen 

uppdatera sin status vid vaktstationen på ön. Kvinnornas insamlade pengar gick till deras 

makar exklusive de gåvor kvinnorna fick, till exempel sidentyger och smycken. Kvinnorna på 

Dejima fick även tjänarinnor som främst gjorde ärenden till staden då de själva inte hade 

möjligheten att lämna ön.
105

 Thunberg ansåg att hela verksamheten var en skam i det annars 

vettiga och kloka japanska samhället.
106

 Här förklarar han att genom religionen har de kristna 

blivit upplysta och skulle därför inte utföra handlingar som var mot sin tro och ha samlag med 

de olycksamma unga japanska kvinnorna. Därmed menar Thunberg på att japanerna var 

hedningar och hade därför inga problem med sådan lidelse.
107

 Trots detta framkom det 

kvinnor som blev gravida på Dejima med européer, vilket enligt lag skulle leda till barnens 

död. Han försäkrade om att barnen fick växa upp på ön och vid femton års ålder skickades de 

till Batavia. Thunberg berättar om en liten flicka som levde tillsammans med sin utländska far 

på Dejima.
108
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 När japanerna ville bjuda på underhållning var det ofta inkluderat dans och 

musik som var mycket unikt inom den japanska kulturen och uppträdandet utfördes av 

kvinnor och ibland småpojkar som införskaffades från värdshus.
109

 Kvinnorna fick även spela 

instrument som de behärskade.
110

 En nyårsdag bjöd japanarna på underhållning och tog med 

sig vackra kvinnor från staden. Kvinnorna fick till uppgift att servera sake, dansa samt umgås 

med kvinnorna som redan fanns på ön. Kvinnorna fick även hålla i ett större 

dansframträdande som varade till klockan fem på morgonen.
111

 Musik var ett ämne som 

kvinnor fann intressant vilket även framkom vid landets enda universitet där kvinnorna främst 

studerade musik.
112

 Både män och kvinnor konsumerade tobak i Japan.
113

  

 Vid en resa fick Thunberg beskåda tiggarnunnor som följde dem med förväntan 

att erhålla allmosa trots redan erhållna silver mynt. Nunnorna bedömdes vara mellan sexton 

till arton år med mycket fina kläder och det framkom att de var döttrar till präster.
114

 

Nunnekloster hade byggts i Japan i tusen år men i jämförelse med Europa var de fortfarande 

få.
115

 Vid en risodling sågs arbetande kvinnor ute på fälten. Arbetssysslorna gick ut på att 

skörda plantor samt bunta ihop risplantor som de sedan stack ner i den blöta jorden i 

vattenbäddar.
116

 

 

Utseende 

Den japanska kulturen ville skilja på gifta och ogifta kvinnor med hjälp av utseendet. De 

europeiska kvinnorna använde färg på kinderna medan de ogifta japanska kvinnorna målade 

läpparna med beni. Mängden färg visade på vilken samhällsklass de tillhörde, mer färg på 

läpparna hade de som tillhörde de högre klasserna. Röda läppar symboliserade låg status 

medan violett hög status, då den färgen ansågs vara vackrast. Gifta utmärkte sig genom att 

måla tänderna svarta vilket de gjorde med en blandning av järn och sake som etsade fast i 

tänderna. Skyddades inte läpparna och gommen när färgen lades på kunde dessa bli blåaktiga. 

Denna process kunde de redan påbörjas när de blivit trolovade. Inom den japanska kulturen 

var detta väldigt vackert men Thunberg ansåg att detta var väldigt fult samt att de gav 

kvinnorna ett obehagligt utseende.
117

 I Hizen, en provins i Japan, använde gifta kvinnor en 
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annan metod, vilket var att dra bort hår från ögonbrynen.
118

 Vita japanska kvinnor var enligt 

idealet vackrast. Japaner och kineser hade samma ögonform som framhävde deras nationella 

tillhörighet. Ögonen beskrevs som avlånga och små samt att de var intryckta i huvudet, vilket 

Thunberg jämför med utseendet av någon som hade ögoninflammation.
119

 Japanerna 

upplevdes inte som blygsamma och lidelse sågs som något normalt och universellt. Kvinnor 

badade nakna offentligt utan bekymmer att täcka över sig på öppna platser, där både landsmän 

och nederländarna kunde se dem.
120

 

 Japanernas klädsel var unika och gick inte att finna på någon annan plats i 

världen, liknande dräkter användes av män och kvinnor i hela nationen, från de lägsta 

klasserna till shogunen själv. Det som skilde dräkterna åt var materialet, där de lägre klasserna 

använde kläder av bomull medan de högre klasserna använde siden. Kvinnornas kläder 

sträckte sig ner till fötterna medan männens stannade i höjd med hällarna för att underlätta 

rörlighet och männens dräkter var enfärgade medan kvinnornas kunde vara mönstrade och 

utsmyckade med olika blommotiv som kunde innehålla guldbrodering. Dräkterna var 

vanligtvis mycket tunna och skyddade inte mot kyla under vinterhalvåret. De valde då att 

fodra kläderna med antingen bomull eller silkesvadd. Alternativt kunde kvinnorna bära upp 

till 50 plagg samtidigt för att hålla värmen medan männen höll sig till ett fåtal plagg. 

Thunberg uppmärksammade att dräkterna avrundades vid halsen och framhävde bröstet. 

Dräkterna hade oftast stora ärmar med insydda påsar där de kunde gömma händerna när det 

var kallt och förvara mindre föremål. På unga kvinnor kunde ärmarna vara mycket långa och 

nå ner till marken. Kläderna var öppna framtill därför användes bälten så att de hölls ihop. 

Männens bälten var bredare medan kvinnornas var längre därför bands bältet flera varv runt 

midjan för att slutligen knyta en större knut än männens. Gifta kvinnor placerade knuten 

framåt medan de ogifta knöt den bakåt.
121

  

 Kvinnorna hade långt hår som ofta balsamerades samt oljades in för att skapa 

glans, håret sattes sedan upp i formen av vingar vilket gjordes olika beroende på giftasstatus. 

Frisyren avslutades med att vingarna fästes vid huvudets mitt med en knut. I denna knut 

kunde en hårdprydnad sättas, så som en blomma eller en kam. Hårprydnaden visade på vilken 

klass de tillhörde genom användandet av olika material. De lägre klasserna hade ofta kammar 

av lackerat trä medan de högre klasserna använde material som sköldpaddsskal.
122
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Huvudbonader var inte vanligt förekommande bland kvinnor inom den japanska kulturen men 

användes under vinterhalvåret, de täckte pannan och båda sidorna av ansiktet, för att försöka 

hålla inne värmen men enligt Thunberg såg det inte ut att uppfylla sin funktion. En annan 

huvudbonad som uppmärksammades var en som såg formmässigt ut som en lergryta med 

sammanvävd guldbrodering. Japanerna använde sig främst av parasoll för att täcka över 

ovansidan av deras kroppar.
123

   

 I det japanska samhället fanns det inga speglar då de själva inte tillverkade glas. 

Istället tillverkade de plattor av koppar och zink som polerades för att skapa en reflekterande 

yta. Metallplattorna satte de sedan fast på trästativ med en vinkel som gjorde det möjligt för 

kvinnorna att beskåda sin egen reflektion.
124

 

 

Äktenskap & familj 

När daimyos inte var i huvudstaden eller inte skötte sig togs familjerna tillfånga så att 

daimyos inte misskötte sig och hölls under kontroll. Under sin resa till huvudstaden passerade 

resenärerna ett flertal vaktportar som fanns till för att förhindra flykt eller smuggling av 

vapen.
125

 Vid ett tillfälle under resa sågs en resande familj på endast en häst. Mannen satt på 

sadeln med fötterna framför sig medan kvinnan och barnet satt i varsin korg på vardera sidan 

av hästen. Längst fram var det någon som ledde hästen.
126

 Efter ett besök hos shogunen i 

huvudstaden skulle de även samma dag besöka alla rådgivare som satt vid hovet. Då flera av 

dessa män inte hunnit hem fick Thunberg istället träffa andra representanter av de olika 

hushållen, vilket kunde vara barnen eller hustrun.
127

  

 Ett bröllop börjar med att både brudgummen och bruden tillsammans vandrade 

fram till altaret medan prästen sjöng böner. Paret bar hela tiden på varsin fackla och när de 

kommit fram till altaret tände kvinnan sin lykta. Därefter tände mannen sin fackla med elden 

från hennes låga vilket följes av att de blev vigda av prästen. När ceremonin var över kom alla 

gäster fram för att önska dem all lycka i sitt nya liv tillsammans. Till skillnad från Kina var 

det endast lagligt att ha en fru i Japan förutom kejsaren som var gift med tolv stycken. Av 

dessa tolv var endast en av dem kejsarinna.
128

 Utöver detta hade männen konkubiner som ofta 
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även var tjänarinnor i hushållet. Om dessa kvinnor blev gravida hade barnen ingen arvsrätt 

hos fadern.
129

 Under måltider åt män och kvinnor åtskilt vilket även gällde inom familjer.
130

  

 I Japan var sexuellt umgänge vanligt förekommande bland både gifta män samt 

ungkarlar men utöver detta var kvinnornas kyskhet högt värderat. Om en kvinna på något sätt 

blev vanärad på grund av sexuellt umgänge kunde det leda till att hon skadade sig själv 

fysiskt.
131

 En annan vanära som kvinnorna kunde uppleva var om mannen bestämde sig för att 

skilja sig. Det hände att männen rakade av kvinnorna håret för att visa upp att de gjort något 

ont som avvek från deras äktenskapsförord. Thunberg såg en kvinna med håret bortrakat som 

försökte be om hjälp hos ambassadören då hon inte längre hade något hem.
132

 Dock var det 

ovanligt med skilsmässor i Japan över lag.
133

 

 Om en familj fick många döttrar med ett vackert utseende fanns möjligheten att 

de kunde bli rika. Män som ville be om döttrarnas hand kom ofta med fina gåvor till familjen i 

ett försök att övertala fadern.
134

 Namn på döttrar var inte lika varierade som sönernas, då 

flickorna ofta namngavs efter namn efter vackra japanska blommor.
135

 Under begravningar 

gick alla tillsammans, både män och kvinnor, i ett tåg där de följde de som bar den avlidne. 

Änkan och barnen gick tillsammans med en grupp präster som under vandringens gång sjöng 

olika heliga sånger. Därefter lades den avlidne på en bål som sedan tändes av en nära anhörig. 

Efteråt skrapade de ihop askan som sedan begravdes i jorden.
136

 Tillskillnad från kineserna 

kunde kvinnor i Japan röra sig fritt offentligt utan att vara i en mans sällskap och Thunberg 

berättar att han ofta såg kvinnor både inne i husen och ute på gatorna.
137

 

 

6.2 Jämförande material  

6.2.1 Olof Eriksson Willman  

Sysselsättning 

I Fujieda följdes resenärerna av en grupp tiggande flickor som sjöng med låg stämma.
138

 När 

gruppen lämnade huvudstaden möte de 100 tiggande kvinnor som hade insjuknat i lepra.
139
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Mästare hade all rätt att bestraffa sina anställda oavsett kvinnliga eller manliga sådana. De 

hade rätt att döda dem om de ansåg det nödvändigt oberoende av anledning.
140

 

 

Utseende 

Kvinnor ses först under en resa till Edo då vackra flickor kommer in i ett gemensamt utrymme 

och låter sig bli sedda. Ytterligare under en resa syns fler kvinnor till i Akasaka, de var 

mycket vita till utseendet med tänder och hår som var helt svarta. Detta ansågs som något 

vackert och prydfullt dock av japaner.
141

  

 

Äktenskap & familj 

Gruppen besökte hustrun till Nagasakis nya guvernör. De fick dock inte träffa henne 

personligen utan sönerna stod för underhållningen. Frun önskade skapa sig en egen 

uppfattning om européerna och bad om att få in deras hattar samt sändebudets svärd till sitt 

rum.
142

 En årlig lek som hålls under deras andra nyårsdag firar alla nygifta genom att 

översköljda paret med vatten, ett par fick femton hinkar med vatten över sig.
143

 Willman 

bevittnade en avrättning av en hel familj på grund av anklagelser om att de var kristna. Hela 

familjen blev eskorterade till avrättningsplatsen i en lång rad, den äldste i familjen gick först, 

svärsonen och sonen gick bakom, två kvinnor gick efter och sist i ledet gick en liten pojke. 

Mellan varje person gick en vakt som ropade ”kristna” för att tydliggöra bestraffningen. Två 

av männen blev korsfästa upp och ner medan resten blev halshuggna.
144

 

  

6.2.2 Peter Salan 

Utseende 

Kvinnor gick runt med parasoller eller solfjädrar som i Kina, vilket var ett tecken på att de 

tillhörde en högre samhällsklass. Upptill var män och kvinnors kläder liknande då båda bar på 

sidendräkter, nertill hade dock kvinnorna på sig flera kjolar, vilket bildade en trappliknande 

konstruktion. Håret sattes ofta upp i en knut baktill vilket till viss del liknade männens hår. 

Kvinnorna visade inte sig ofta offentligt, framförallt var det i sällskap med sina makar samt 
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flera kammarpigor och drängar.
145

 Kvinnorna framhävde sin graviditet genom att binda starka 

bindlar över sina liv som kännetecknande för graviditeten. Ogifta samt icke gravida gick 

osnörda och med lössittande kläder.
146

 

  

Äktenskap & familj 

Vigseln påbörjar med att paret tände varsin lykta och prästen förklarar dem vigda. Parets 

familjer önska dem god lycka i sina liv tillsammans sedan bränndes brudens barnspel som 

offergåva. Det var acceptabelt för män att ha konkubiner i ett äktenskap dock var det strängt 

förbjudet för kvinnorna att vara otrogna. Blev kvinnorna påkomna med otrogenhet hade 

männen rätt att bestraffa dem som de önskade. De hade rätten att döda sina fruar eller begära 

skilsmässa. Giftermålen kunde vara anordnade sedan tidigt, från det att barnet låg i magen.
147

  

Paren kunde få många barn vilket innebar fler munnar att mätta och när det blev 

problematiskt kunde kvinnorna ta starka drycker för att ta fostrets liv. Detta fick de endast 

göra om de skulle få döttrar då pojkarna kunde skickas till kejsaren och fostrades till 

soldater.
148

 

 

7. Analys 

Resultatdelen kommer att brytas ner för att besvara den sista frågeställningen. Teorierna och 

syftet kommer att kopplas samman med analysen. 

 Hur påverkas skriften utifrån resenärernas normer och värderingar? 

 

Mycket inom tidigare forskning stämmer överens med informationen som framkommer i 

resultatet trots att den tidigare forskningen även handlat om andra länder. Den patriarkala 

strukturen i samhället framlyses då främst mannen stod i centrum och kvinnorna gästspelade 

till att passa in på mannens behov, något som även framkommer i Iftikhars artikel om de 

indiska kvinnorna.
149

 Japanska kvinnor som äktades skulle representera maken och skulle ge 

honom en familj. Detta visade på maktrelationer där relationen mellan könen låg på att 

kvinnan skulle skydda mannens heder liknande Stadins artikel där den svenska kvinnan skulle 
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lyda, vara tålmodig och undernådig honom.
150

 Följdes inte detta kunde dock den japanska 

kvinnan bestraffas. 

 Thunberg lägger även fram likheter mellan Japan och Kina då deras utseende 

samt olika accessoarer stämmer överens med varandra och på så sätt stärker han bilden av 

Japan då det upplevdes som att resenären hade en viss erfarenhet gällande kineserna. Detta är 

något som även framkommer i Holmbergs studie där inflytandet av andra europeiska länder 

präglade den svenska bilden av Orienten.
151

 Liknelserna som görs upplevs vara för läsaren 

lättare ska kunna göra sig en bild av hur japanerna såg ut. Överlägsenheten som Said talar om 

framkommer i en beskrivning av japanernas samt kinesernas ögon då de målas upp som fula 

och jämfördes med en västerlänning som hade ögoninflammation. De framställdes som 

mindre tilldragande då svenskarna använde sig av den bild de hade av den svenska kvinnan 

vid bedömning av japanerna. De japanska kvinnornas ideal var att locka fram de egenskaper 

som bäst visade upp deras klass och som framhävde kvinnornas skönhet samt civilstatus. Den 

vita hyn var mest eftertraktad då det innebar att kvinnorna till större del vistades inomhus och 

inte utsattes för fysiskt arbete utomhus, något som även kläderna påvisade. Dessutom bar de 

runt på parasoller för att inte bränna sin hy vilket även framkommer i Salans återberättelse. 

För att häva sitt välstånd utmärktes de kläder samt accessoarer som kvinnorna valde att bära 

på liknande sätt kunde den svenska kvinnans utstyrsel framhäva vilken samhällsklass hon 

tillhörde dock skilde de sig åt vad gällde klädesplaggen. En bondekvinna i Sverige skulle inte 

gå i sidenklänningar utan skulle ha slitstarka material som tålde vädret och arbetet till skillnad 

från de japanska kvinnorna där dräkterna hade liknande konstruktion och var dåligt anpassat 

till vissa årstider.
152

 Utseendet anpassades dessutom till att visa på vilket civilstatus kvinnan 

innehade. Ogifta kvinnor målande läpparna och bar frisyren på ett visst sätt, dessutom följde 

de direktiv om hur de skulle bära bälte för att visa på sin ogifta status. De gifta kvinnorna 

däremot färgade tänderna svarta eller ryckte bort hår från ögonbrynen samt att frisyr och bälte 

även här anpassades på rätt sätt. Kvinnornas tillvägagångssätt för att upprätthålla ett visst 

utseende innebar mycket plåga och i slutändan framkom hon inte som vackrare i resenärernas 

ögon. De använde sig av mått från hemlandet där japanernas eftersträvande utseende inte 

passade in på den svenska bilden. På så sätt präglas resenärerna av stereotyper och den 

dominerande bilden av västerlandet lyfts fram som den bättre medan den japanska kvinnan 

tvingas in i rollen som den Andre. Två negativa ting enligt Thunberg var att kvinnornas 
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urringning ansågs vara för avklädande något som fördömdes då kvinnoidealet i Sverige 

eftersträvade prydhet. Dessutom sågs det inte skamfullt ut att japanska kvinnor gick runt 

nakna offentligt i samband med bad utomhus. Återigen uppdagas det hedniska beteendet som 

visar på den europeiska överlägsenheten något som även framkommer i Shabanirads & 

Marandis artikel där icke-européer ses som lustdrivna och lösaktiga.
153

  

Endast kejsaren hade möjligheten att ta flera fruar, andra män fick inte samma 

möjlighet däremot fick de ha flera konkubiner men kvinnan fick endast ha en man. Detta visar 

på den hierarkiska skillnaden i landet där mannen hade en dominerande ställning samtidigt 

som han hade all rätt att göra vad som önskades om kvinnan blev påkommen med att begå 

äktenskapsbrott. Detta skilde sig från Sverige där båda könen kunde bli fällda för brottet. Hor 

betraktades som skamfullt och bestraffades med böter samt eventuell skilsmässa där den 

kränkte fick ansöka om det.
154

 Att begära skilsmässa var lika rättsligt för kvinna som man i 

Sverige men i Japan var det endast mannen som fick skiljas och kvinnan blev utskämd genom 

att få håret avklippt för att allmänheten skulle kunna bevittna vad som inträffat. Dock ansågs 

inte den japanska kvinnan begå något brott mot äktenskapet då utövning av prostitution 

föregick. Mannens rättigheter överglänste kvinnans i det japanska samhället där kvinnan var 

underordnad och hade således inte samma rättigheter vilket framkommer i Tosh text då det 

kvinnliga könet blir uteslutet ur de strukturella elementen. I och med att både lagen och staten 

godkände prostitution innebar det att kvinnor uppmuntrades till att sysselsätta sig. Enligt 

Thunberg var det småflickor som såldes till horhus och började jobba som tjänarinnor vid ung 

ålder, något som bestämdes av föräldrarna och inte flickorna själva. Dock framkommer det i 

Halls bok att kvinnor som sökte sysselsättning inte alltid hade flera val utan var tvungna att ta 

jobb som prostituerade för att kunna försörja sin familj.
155

 Thunbergs fokus på att småflickor 

tvingas in i det livet präglas av den fördomen om att det japanska samhället var depraverad 

samt att särskilja på ”oss” och ”dem”. Däremot fanns det ingen skam kring utövandet av yrket 

och det visades på då kvinnor som inte redan var gifta fick möjlighet till detta efter att de 

avgått då de hade hedern i behåll. Då både prostitution och hor var olagligt i Sverige 

upplevdes det som skamfullt enligt Thunberg då hans tro talade för trohet och otukt blev 

bestraffat, då de hade blivit upplysta genom sin religion. Då icke-européer avvek från de 

kristna riktlinjerna enligt det västerländska tänket framkommer en godtrogen självbild som 

starkt överrepresenteras i texten, något som framhäver den dominerande ställningen i 
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förhållande till japanerna. Trots det önskade de europeiska männen att få sällskap av dessa 

kvinnor på Dejima oavsett om deras religion talade emot detta. Då de japanska kvinnorna blev 

gravida med europeiska mäns barn bröt de mot landets regler samtidigt som männen bröt mot 

sin religion, trots detta bestraffades ingen av parterna och barnet blev inte mördat. Detta 

förmodligen för att visa sin medmänsklighet gentemot barnen något som även framkom i 

Hellmans studie där motstånd och anpassning hörde till relationen mellan folkgrupper.
156

 

Dock fick inte barnen bo med sina japanska mödrar utan de fick endast vara med sina fäder 

och vistas på Dejima för att senare förflyttas till ett annat land. Att Thunberg lyfter fram detta 

kan ha präglats av att det kvinnliga svenska idealet var att bli moder.
157

  

Enligt Thunberg såldes flickor till prostitutionsinstitutioner och Salan berättar att 

pojkarna värvades till soldater och familjerna fick en mindre rekompensation för barnens 

överlämning. Enligt Salan kunde även oönskade barn bli dödade som foster men endast om 

det gällde flickor då staten drog större nytta av pojkar. Tosh framlyfter den tydliga 

maktrelationen mellan manligt och kvinnligt där flickor kan offras men pojkar värderas högre 

då de kan fylla andra manliga roller i samhället. Salan berättar om en symbolik för kvinnans 

övergång från flicka till kvinna som utförs vid vigselceremonin då hennes barnspel bränns 

som offergåva. Innebörden var att en kvinna endast blev kvinna i det japanska samhället om 

hon tog sig en man. Alltså kunde hon inte självständigt vara kvinna utan måste höra samman i 

ett äktenskap för att få värde. På liknande sätt kunde den svenska kvinnan framläggas då hon 

inte fick representera sig själv utan maken fick vara målsman åt frun tills hon blev en änka.
158

 

Det framkommer i Thunbergs text att sönerna tog efter då fadern inte kunde representera 

familjen således fick inte frun sin rättmätta plats inom familjen.  

Tiggeri framkom i relation med sjukdom enligt Willman samt religion enligt 

Thunberg, han väljer dessutom att poängtera att Europa hade övertaget vad gällde kloster 

vilket underförstått även tyder på fler trosföljare. Thunbergs positionella överlägsenhet kan 

spåras i den centrala och fundamentala roll som lutheranismen har som måttstock. Said 

påtalar det ensidiga europeiska perspektivet vilket förpassar japanerna till en underlägsen 

position. Kvinnor arbetade även på risodlingar och kan jämföras med svenska bondekvinnan 

då båda hade fysiskt krävande yrken. Däremot framkommer det inte i den japanska kvinnas 

ideal att vara fysiskt stark något som ansågs vara vackert för den svenska bondekvinnan.
159

 

Japanska kvinnor fick till skillnad från den svenska kvinnan utbilda sig på universitet men de 
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utbildade sig till det yrke som ansågs vara feminint, alltså studerade de musik.
160

 

Genusuppdelningen framkommer tydligt då kvinnorna endast valde att studera musiken som 

enligt kulturen var feminint och passade då in i den japanska stereotypen. 

Utövande av den kristna tron i Japan ledde inte endast till ens egen död utan 

kunde även falla på släktingar och familj. Barnen erhöll samma bestraffning, vilket alltid var 

döden. Japanerna framställs som monster när de väljer att döda inte bara männen och 

kvinnorna utan även barnen, vilket leder till att de åter igen framställs som hedningar. Som i 

Saids modell ställs den västerländska kulturen mot den orientaliska och bekräftar synen av att 

Orienten borde disciplineras och läras.  

Bentley förklarar att innehållet i reseskildringar oftast anpassas efter vilka 

intressen som resenärerna har, vilket kan vara anledning till att Thunberg väljer att gå djupare 

i beskrivningen av sin reseskildring. Han säger vidare att reseskildringarna inte är opartiska då 

resenärerna är präglade av sina egna känslomässiga uttryck och fakta som bildar dennes 

omvärldsbild.
161

 Dessutom var det inte resenärens enskilda bild som sammanställde 

omvärlden utan även andra länder och berättelser influerade den bild resenären skapade sig 

inför sin första resa till det mystiska landet.
 162

  Det är enligt Thunberg fortsatt samma positiva 

bild av Japan som Burgman framlägger då japanerna upplevs som duktiga och rediga förutom 

prostitution som bihang.
163

 

 

8. Slutsats 

Informationsinhämtningen om Japan var begränsat då det inte var garanterat att resenärerna 

fick tillträda Japan. På så sätt kan informationen blivit manipulerad men då reseskildringarna 

överensstämmer till större del blir den tillförlitlig. En orientalistisk åskådning präglar 

resenärerna på ett tydligt sätt vilket framkommer på det sättet de väljer att uttrycka sig på 

angående landet. Japan blev aldrig koloniserat men postkolonialismen har trots detta bidragit 

med mycket relevant fakta kring Japan och den japanska kvinnan, tack vare maktkampen 

mellan dessa två länder som integrerade med varandra. Resenärernas informationsinsamling 

om de japanska kvinnorna liknade till stor del dock är materialet beroende av resenärernas 

insamlingsförmåga samt vad som lockade deras intresse. Detta hade en stor påverkan på 
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reseskrifter, vilket Bentley uttrycker. Thunbergs skildring är mycket omfattande och på så sätt 

kan mer material utvinnas. Det finns även underlag för den framlagda informationen i 

referenstexter. Bilden som framlyses av analysen på de japanska kvinnorna är att de var 

underlägsna männen och skulle inte på något sätt vanära sin familj. Kvinnan skulle alltid göra 

rätt för sin familj samt make och blev dessutom bestraffad om hon avvek från idealt. Inom 

kategorierna framkommer mannen i centrum och kvinnan som bihang, hon fanns för att 

behaga mannens olika nöjen. Kvinnorna skulle finnas till för mannen fysiskt, psykiskt, 

sexuellt och moraliskt. Genusbilden mellan man och kvinna var mycket tydligt framlagt under 

alla stadier i livet, det fanns dock en liknelse mellan man och kvinna vilket var att dräkterna 

liknade varandra till modell. Undersökningen framhävde även likheter och skillnader mellan 

den japanska och den svenska kulturen där kvinnorna i båda länderna hade vissa rättigheter 

som det andra landet inte hade. Detta skapade en förståelse för vilka normer och värderingar 

som de svenska resenärerna utgick ifrån i sina reseskildringar. Genusskillnaden framkom 

även hos barnen där flickor endast var eftertraktade när familjen fick något i utbyte på 

flickornas bekostnad. De japanska kvinnorna var mycket måna om sitt utseende men då det 

inte var en attraktiv syn enligt de västerländska männen kan fundering kring varför denna 

utseendefixering fanns. Var det så att skönheten låg i betraktarens ögon eller försämrades 

kvinnans utseende med mål om att inte tilldra andra män än sin egen make. 

 Den svenska reseskildringen utgick ifrån den västerländska bilden vid 

framställningen av materialet. Precis som Said uttrycker påverkade dess kulturella måttstockar 

framställningen av detta material genom att uttrycka åsikter kring den japanska kulturen och 

vad som ansågs vara rätt och fel. Thunbergs position som en representant för en västerländsk 

strävan att kategorisera och kartlägga sin utomeuropeiska omgivning är ledande under resans 

gång. Han faller dessutom in i en fas av stark europeisk maktexpansion i Asien i slutet av 

1700-talet som ytterligare påverkar framläggningen av den japanska bilden han erhållit. Det 

fanns fler fel än rätt relaterat till den skeva bilden då västerlandet tedde sig som det 

överlägsnare landet. Under sina vistelser möts de inte endast av nya platser och människor 

som väckte nyfikenhet utan även andra hemskheter som avvek från deras hemkultur. 

Diskurser så som kristendomen framkommer tydligt i texten då religionen influerat sättet att 

se på den japanska kulturen. Det europeiska idealet kring religionen skulle inte frångås 

eftersom den kristna tron ansågs mer överlägsen då den inte tillät skamliga aktiviteter, som 

japanerna utövade. Däremot framkom det i texten att vissa européer avvek från religionens 

vägledning då de fick barn med japanska prostituerade, vilket då framhäver en brist i den 

västerländska idén i samband med att inte alla följde det ideal som skildringarna framvisar. 
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Den västerländska kulturen har ett givet övertag då européerna ser sig själva på ett överlägset 

sätt och det ger endast utrymme för japanerna att inta den underlägsna rollen. Detta leder till 

att japanerna inte ges möjligheten att erhålla övertaget i relationen mellan länderna då en 

uteslutning redan har skett. Den japanska kulturen, Orienten, blir således den undergivna och 

feminina medan den västerländska kulturen förblir den dominerande och maskulina. 

Fortsatta studier skulle kunna utgå från hur de japanska kvinnorna framkommer 

i andra nationers reseskildringar för att sedan jämföras med den svenska bilden som 

framkommer i uppsatsens analys. Dessutom går det även att undersök hur kvinnor i andra 

världsdelar porträtteras för att analysera om det finns likheter och skillnader mellan vilka 

länder de svenska resenärerna besökte.  

 

9. Didaktisk reflektion 

I Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 under 

ämnet historia står det skrivet att eleverna ska ges möjligheten att skapa sig förståelse kring 

olika tiders levnadsvillkor samt att villkor och värderingar ska förstås utifrån varje människas 

egen tid. Dessutom ska eleverna få möjligheten att söka, granska, tolka och värdera olika 

slags källor med mål att utveckla sin förståelse kring olika tolkningar och perspektiv.
164

  

Reseskildringar kan därför vara bra verktyg att använda i undervisningen då det både kan ge 

insikt i hur levnadsvillkoren kunde se ut för olika människor i världen under olika tider 

samtidigt som eleverna granskar texterna med ett kritiskt öga.  

Det går även att legitimera användningen av reseskildringar i det centrala 

innehållet för historia 1b, vilket uttrycker att undervisningen ska innefatta historiskt 

källmaterial som reflekterar kring kulturella förändringar samt olika perspektiv utifrån 

etnicitet, kön och bakgrund. Vidare ska eleverna kritiskt granska, tolka och använda sig av 

källmaterial av olika slag med ett källkritiskt tänkande.
165

 Genom att låta eleverna analysera 

flera olika reseskildringar som fokusera på ett land men som är skrivna under olika tider kan 

de analysera förändringsprocesser mellan vissa tider. Det går även att låta eleverna läsa olika 

reseskildringar kring samma ämne och tid för att källkritiskt analysera texternas innehåll.  

Dessa uppgifter går slutligen att förankra i kriterier som används vid elevers 

betygsättning. Kriterierna syftar på att eleverna ska redogöra olika tolkningar kring 
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förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tidsperioder. Dessutom ska 

eleverna visa att de kan granska och tolka källmaterial för att sedan besvara frågor om 

historiska skeenden samt reflektera kring relevansen materialet har till ämnet.
166
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