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Abstract 
 

Toriyama Sekien and his legacy 

An analysis of Toriyama Sekien's yōkai catalogues, their "kawaii" 

aesthetics and Sekien’s influence on the imagination of the Japanese 

people 

 
In this essay, I study Toriyama Sekien’s yōkai (supernatural beings) catalogues and 

undertake a diachronic examination surrounding Sekien's imprint on his contemporaries 

and modern times, striving to highlight the aesthetic dimension that adds to the 

popularity of yōkai today. Through an image analysis based on a modified version of 

Roman Jakobson's communication model and a diachronic examination of Sekien’s 

influence on the imagination of the Japanese people, I have investigated how and why 

Sekien chose to depict yōkai in his catalogues as kawaii (cute). The questions that have 

driven my study are as follows: 
1. Why does Toriyama Sekien kawaii use aesthetic codes in his four catalogues? 

2. In what ways have Toriyama Sekien's catalogues influenced the Japanese 

people's imagination and world view? 

   The study is anchored in cute studies theories, and with the theory Displacement of 

Meaning, I have identified possible answers to how Sekien has influenced the Japanese 

people's imagination: (1) kawaii aesthetic codes are found in Toriyama Sekien's work, 

because Sekien tried to make his creations as attractive as possible. To accomplish this, 

he used aesthetic elements which cute studies theories have found control what we 

perceive as kawaii and thus attractive. (2) Toriyama Sekien demystified the 

supernatural, took it out of context and allowed Japanese people to take the supernatural 

out of its traditional setting. This paved the way for yōkai as consumer items and (3) 

allowed modern creators to fill the yōkai (consumer items) with nostalgia and 

reintroduce them as symbols of a lost and idealized past. 

 

Nyckelord 
Toriyama Sekien, yōkai, bildanalys, föreställningsvärld, japansk folktro, religion, 

kawaii, cute studies  
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Kommentarer kring översättningen  

Japanska ord och namn har transkriberats enligt Hepburns system. Genom uppsatsen 

kommer jag att hänvisa till japanska personer på japanskt vis med familjenamnet först, 

med undantag för de författare och historiska personer som är vida kända under sina 

pseudonym eller första namn (t.ex., Toriyama Sekien, blev berömd under namnet 

Sekien istället för familjenamnet, Toriyama). 

   Japanska ord med långa vokaler skrivs med makroner (ā, ē, ō, ū) för att förenkla 

läsningen (t.ex., yōkai, istället för: youkai) Detta för att förhindra hopklumpningar av 

långa vokaler som: aa, ee, oo, ou och uu.  

   Japanska ord som förekommer i texten blir endast kursiverade första gången de 

introduceras. För enkelhetens skull kommer inga japanska teckensnitt (hiragana, 

katakana och kanji) att användas i texten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

1 
 

1 Inledning 
Dagens Japan upplever vad ett antal forskare har valt att kalla: en ”yōkai-boom” (Foster 2009, 

2012 och Komatsu 2017).  De har valt detta uttryck för att beskriva det brinnande intresset för 

övernaturliga väsen i Japan, yōkai. Bevis för detta påstående kan hittas i otaliga manga, 

anime, tv-filmer, böcker och spel från Japan, som är fyllda med yōkai klädda i ömsom 

traditionella och moderna skrud. Vissa forskare refererar till detta som yōkai-kultur (Komatsu 

2017). Nya tappningar av gamla yōkai dyker upp i media-franchises som Pokemon och Yōkai-

watch, medan nya skapelser etableras i filmer som Min granne Totoro och Spirited Away, 

manga som Gegege no Kitarō och Mushishi et cetera. Dessa underliga väsen med sin 

bakgrund i japansk folktro och religion har spritt sig över hela jordklotet. Yōkai har blivit så 

världskända att de har sökt sig in i våra mobiltelefoner och Samsung och Apple produkter 

bland sin samling av emoji har en ”Japanese goblin” och ”Japanese ogre”, mer kända under 

namnen: tengu, en fågel liknande gestalt vars ansikte ofta blir präglad av en stor, röd näsa och 

oni, ett stort trolliknande varelse med kannibalistiska tendenser, två av de mest kända yōkai 

som ofta förekommer i folksägner, litteratur, film och populärkultur (Foster 2015; Komatsu 

2017; Reider, 2010). 

    Den amerikanska folkloristen och yōkai-forskaren Michael Dylan Foster (född 1965) 

föreställer sig i sin bok The Book of Yōkai (2015), att forskare om hundra år kommer att 

blicka tillbaka på 2000-talets början på samma sätt som vi nu blickar tillbaka på den japanska 

Edoperioden (1603–1867) och se en era då intresset för det övernaturliga, och yōkai frodas. 

Var skapelseförmåga och kreativitet matas av nya teknologier samt sociala gemenskaper 

förändras i kölvattnet av ett livfullt utbyte mellan liktänkta individer runt ett och samma 

koncept (Foster 2015, 85).  

   Den här uppsatsen blickar tillbaka till just denna tid; Edoperioden, och studerar den 

japanske konstnären Toriyama Sekiens (1712–1788), yōkai kataloger (utgivna mellan åren 

1776 till 1784), samt dyker in i hans estetiska framställning av yōkai med fokus på deras 

söthet (i uppsatsen använder jag termen kawaii) för att se om vi däri kan finna ett möjligt svar 

till yōkai kulturens framgång.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att analysera innebörden av de olika kawaii-estetiska koder i 

Toriyama Sekiens kataloger samt undersöka Sekiens estetiska arv och vad hans verk har 

betytt för det japanska folkets föreställningsvärld.  

   Uppsatsen ska försöka besvara följande frågeställningar:  

 

1. Varför använder Toriyama Sekien kawaii-estetiska koder i hans fyra kataloger? 

2. På vilka sätt har Toriyama Sekiens kataloger påverkat det japanska folkets 

föreställningsvärld? 
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1.2 Vad är Yōkai?  
Ett kort och enkelt svar vore: yōkai är Japans oknytt. Här har jag valt att översätta ordet yōkai 

med oknytt för att strida mot den populära översättningen, demoner (vilket används av två av 

författarna som berörs i uppsatsen). Ordet demon associeras med omoralisk illasinnade väsen 

inom västerländska kulturer medan det svenska ordet oknytt likt det japanska ordet yōkai är 

ett paraplybegrepp som representerar ett växlande spektrum av olika övernaturliga väsen av 

varierande moralisk inriktning1. För att undvika felaktigt kulturella associationer håller jag 

mig till att använda ordet yōkai i uppsatsen.   

   Som nämnt i inledningen är yōkai övernaturliga väsen som har sin bakgrund i japansk 

folktro och religion, vilka har länge varit en viktig del i den japanska folkets 

föreställningsvärld. Ett antal yōkai är baserade på kinesiska eller indiska berättelser och 

religion som kom till Japan tillsammans med buddhismen.  Andra skapades som politiska 

symboler eller samtida satirer (Foster 2015, 12–22; 97). Medan vissa yōkai skapades av 

konstnärer och författare för att släcka allmänhetens törst för mer yōkai, något vi ska 

återvända till flera gånger under uppsatsen.  

   Det finns en varierad mångfald av yōkai, men för att denna studie inte ska bli alltför lång 

kommer i denna uppsats ordet yōkai vara ett paraplybegrepp för hela taxonomin av 

övernaturliga väsen i japansk folklore.2 Klassificeringen av yōkai är en komplicerad disciplin 

och många forskare har genom åren ansträngt sig för att hitta en taxonomi som fungerar men 

vi kan utan omvägar fastställa att ingen ännu har lyckats skapa ett system som kan illustrera 

yōkai-kulturens regionala mångfald. Detta beror på den stora bredden av, och regionala 

skillnader mellan, olika yōkai som finns spridda över Japans åtta regioner. Men ett antal 

forskare har skapat följande metod för att i alla fall kunna skilja mellan olika yōkai; de 

kategoriserar yōkai baserad på platserna vilka de främst förekommer i, därför finns det: (1) 

flod- och sjö-yōkai; (2) havs-yōkai; (3) bergspassens, vägarnas och sluttningarnas yōkai och; 

(4) husets yōkai (Foster 2015, 110). Sedan har somliga forskare lagd till följande kategorier: 

(6) städernas yōkai och; (7) himmelns och helvetets yōkai (Foster 2015, Komatsu 2017).     

   Men vad är yōkai? Vi kan börja med att följa ovannämnda Fosters exempel (2015) och 

belysa att yōkai som fenomen på inget vis är ”unikt” för det japanska folket eller en del av ett 

omfattande ”japanskt psyke”. Detta ska understrykas för det finns en uppfattning inom 

massmedia, att vissa ting är uteslutande ”japanska”. Det finns en rörelse inom populärkultur 

och massmedia som väljer att skapa en exotisk sfär runt japansk kultur där det blir omöjligt 

för utomstående, dvs. icke-japaner, att förstå Japans kulturella ”kärna”. Yōkai, som fenomen, 

har fallit offer för denna retorik och blivit del av vad ofta kallas för: ”weird-Japan” (Foster 

                                                 
1
 Skandinavisk folkloreforskning har ofta pekat på oknyttens (t.ex. skogsrået, troll och tomten) moraliska 

vaghet i folksägnerna de figurerar i (se Gustavsson 2009; af Klintberg 2011; Schön (1990[1986]); Stattin 

2008[1984]). I en folksägen kan ett troll vara hjälpsam och vänlig (af Klintberg 2011, 141–142, 154), tjuvaktig 

och lurig (af Klintberg 2011, 145, 152) eller de rentav elak och ond (af Klintberg 2011, 148–149, 156–159). Den 

här luddiga moralen hos folktrosväsen i Skandinavien är på inget sätt en enskild anomali och är däremot spritt 

över otaliga folksägnen var oknytt figurerar i. Ett klart exempel är sägnerna som omringar Näcken, i en sägen är 

han en medhjälpare och i en annan en mördare (Stattin 2008 [1984], 27–30, 46).  
2
 Om ni vill ha överskådliga arbeten om alla olika yōkai som finns, som inte är akademiska studier men 

däremot informativa och underhållande kan jag rekommendera konstnären Matthew Meyers böcker: The Night 

Parade of One Hundred Demons: A Field Guide to Japanese Yōkai (2015 [2012]) och The Hour of Meeting Evil 

Spirits: an Enyclopedia of Mononoke and Magic (2015). 
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2015, 96). På detta viset blir yōkai ett bisarrt och uteslutande japanskt arv som endast den 

japanska befolkningen kan ta del av och förstå i sin helhet. Foster menar att denna retorik 

skapar en alienation kring yōkai, och japansk kultur i allmänt, vilket öppnar för en felaktig 

förståelse kring ”det japanska” och deras ”religion” som unik och speciell och exceptionell 

(Foster 2015, 96–97). För utomstående kan yōkai till en början te sig som mystiska och helt 

främmande. Detta är folktrosväsen som det ibland inte finns några självklara paralleller till i 

västerländsk kultur. Men, som Foster skriver, om man börjar studera deras ursprung blir det 

snart tydligt att yōkai inte är så främmande och att det finns många paralleller med och 

influenser från andra kulturer. Foster anser att yōkai som fenomen är kopplad med 

folkloristiska tankemönster som finns spridda över hela jordklotet (Foster 2015, 31–32; 97).  

   Men frågan återstår, vad är yōkai? Det bör påpekas att ordet yōkai inte är det första, eller 

enda ordet som används för att förklara fenomen som kan te sig mystiska eller kusliga (Foster 

2015, 14). Genom århundranden har det japanska språket utvecklats och skapat nya ord för att 

förklara olika mystiska fenomen. Yōkai har i både populärkulturella och akademiska cirklar 

blivit paraplybegreppet för att beskriva allt som är mystisk och oförklarligt, men historiskt sätt 

är ordets nuvarande betydelse påtagligt modernt. Det ord som är mycket äldre och ännu 

används i samma syfte är mononoke vilket kan betyda: mystiska eller underliga ting (Foster 

2015, 15), en term som går hand i hand med ordet yōkai som i grunden kan betyda allt från: 

varelse, väsen, ande, kuslig närvaro, till mystisk eller kusligt fenomen3 (Foster 2015, 14).   

   Folkloristen Yanagita Kunio (1875 – 1962), som vi ska komma tillbaka till lite längre in i 

uppsatsen (se sid. 28), lade upp följande teori för att förklara yōkais existens i det japanska 

folkets föreställningsvärld: teorin om degradering. Yanagita menade att yōkai som folktros 

fenomen kunde förklaras med att de till en början hade varit kami4 (Foster 2015, 60–61; 

Komatsu 2017, 70–71) som under tidens gång har degraderats i betydelse för att sedan bli till 

yōkai. Antropologen Komatsu Kazuhiko (född 1947), som presenteras längre in i uppsatsen 

(se sid 8) utvecklar denna tanke och menar att den enda skillnaden mellan yōkai och kami är 

den mellan tillbedjan och ingen tillbedjan. Komatsu menar att degradering kan gå åt bägge 

håll: en yōkai kan bli till en kami och vice versa baserad på hur viktig den övernaturliga 

entiteten är hos befolkningen i fråga (Komatsu 2017, 73–75).  

                                                 
3
 Det svenska ordet Oknytt är höljd i dunkel, men används av både akademi och populärkultur som ett 

samlingsbegrepp för mångfalden av skandinaviska folktrosväsen. Skandinaviska folktrosväsen, skriver 

folkloristen Ebbe Schön i boken Älvor, vättar och andra väsen (1990[1986]), fungerade som moraliska 

kontrollanter i sägnernas värld, gjorde man fel skulle man straffas av ett oknytt, men det vore missvisande att 

hävda att oknytt följde ett moraliskt mönster som var lik människans. Enligt Schön intar oknytt snarare en 

anarkistisk hållning gentemot mänsklig moral än en välvillig (Schön 1990[1986], 10–11). Härmed vill jag dra en 

sammanfallande linje mellan begreppen oknytt och yōkai som två samlingsbegrepp för övernaturliga 

folktrosväsen med en vagt moralisk kompass, därför är ordet oknytt en bättre västerländsk motsvarighet till ordet 

yōkai än demoner.  
4
 Ordet Kami blir ofta översatt till de västerländskt klingande orden Gud, gudar eller gudomar (vilket inte är 

nödvändigtvis fel i samband med att det japanska ordet för en monoteistisk gud är Kami), men denna 

översättning berör inte ordet kamis djup och mångfald. Inom shinto är kami paraplybegreppet för otaliga ting 

som åkallar vördnad hos betraktaren; dessa ting kan vara allt från mytiska gudomar, avlidna människor och djur 

till landskap, växter och element (Nelson 1996, 27). Olike tempel och helgedomar finns utspridda över hela 

Japan för att vörda de otaliga kami. Ett välkänt förklarande svar till hur många kami det finns är: ”yaoyorozu no 

kami”, åtta myriader av kami (Ponsonby-Fane 2014[1915], 2) och man kan lätt anta att Yanagita räknar yōkai 

bland dessa åtta myriader.  
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   Om vi går tillbaka till den första definieringen av ordet yōkai har Komatsu följande att säga: 

han menar att ovannämnda definiering av ordet är den bredaste och enklaste när det gäller 

yōkai som term men att den inte lyckas förmedla det ”unika” kulturella landskapet var termen 

har sitt ursprung (Komatsu 2017, 12). Enligt Komatsu kan yōkai delas in i tre kategorier: (1) 

yōkai som incidenter, dvs mystiska händelser utan någon förklaring (Komatsu 2017, 13); (2) 

yōkai som övernaturliga aktörer (Komatsu 2017, 13 – 17); och (3) yōkai som visuella bilder 

(Komatsu 2017, 17 – 19).  

   De första två kategorierna är enkla att ta fasta på och genom att foga samman dem kan vi 

förstå yōkais ursprung som mystiska händelser (yōkai som incidenter) som förklarades med 

en övernaturlig aktör (yōkai som övernaturliga aktörer). Som Komatsu skriver, ger man ett 

namn till det oförklarliga (Komatsu 2017, 13). Men Komatsu, som har ett intresse i yōkai som 

kulturellt uttryck, lägger till en tredje kategori: yōkai som visuella bilder. Komatsu skriver att 

när konstnärer började att avbilda yōkai under Muromachi perioden (1336–1573) förändrades 

människans relation med det övernaturliga. Yōkai användes fortfarande för att förklara 

övernaturliga fenomen men yōkai blev samtidigt ett uttryck för mänsklig underhållning, något 

vi ska återvända till och undersöka under uppsatsens gång. Komatsu menar om det enbart 

hade funnits ett fåtal yōkai att dra inspiration från skulle yōkai som konstform inte överlevt. 

Komatsu fortsätter med att hävda att just de två första kategorierna har hjälpt att etablera 

yōkai som visuellt uttryck. Varje mysterium blev grund för en övernaturlig aktör som 

visualiserades av en konstnär och på så vis smälte samman med underhållningskulturen 

(Komatsu 2017, 18–19). Denna uppsats kommer att följa Komatsus tredje kategori och 

fokusera på den visuella sidan av yōkai med fokus på Toriyama Sekiens verk och arv.  

 

 

2 Teori, material och metod 
I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter och metoder som jag utgår från för att 

analysera Sekiens verk. I avsnitt 2.1 presenterar jag ”two-layer model of kawaii”-teorin som 

grundläggande teoretiskt verktyg för att definiera och kategorisera de estetiska koderna i 

Sekiens verk. I avsnitt 2.2. redogör jag för Grant McCrackens ”displacement of meaning”-

teori som används för att studera Sekiens arv. I 2.3 redogör jag för Toriyama Sekiens 

kataloger samt vilken sekundär litteratur jag använder mig av för att studera Sekiens arv för 

att sedan hamna på 2.4 där jag redogör för de estetiska koder jag söker efter i min analys för 

att sedan avsluta med 2.5 där jag presenterar Roman Jakobsons kommunikationsmodell som 

används i uppsatsen för att identifiera de olika koderna i empirin.  

 

2.1 Two-layer model of kawaii 

För att studera de estetiska koderna i Sekiens verk, har jag i min studie använt mig av 

teoribildningen som används för att studera kawaii-fenomenet. Kawaii är ett japanskt uttryck 

som kan omfatta följande ting: (1) något som ser olyckligt ut och därför åkallar sympati hos 

betraktaren; (2) något som ser attraktivt ut som inte kan bli försummat och måste bli älskat; 

(3) något som är gulligt till naturen, det kan innebära något som: (a) har gulliga och attraktiva 
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ansiktsdrag; (b) är oskuldsfullt och oskyldigt; (4) något som ser litet ut, eller är litet, sött och 

vackert; (5) något som ser vardagligt ut men åkallar medlidande (Nittono 2016, 81).  

   Yōkai i allmänhet har alltid varit ”kawaii”, söta, och som Komatsu Kazuhiko skriver i 

inledningen av sin bok: An introduction to Yōkai culture (2017) vari han räknar upp de fem 

faktorerna som har biddragit till yōkais populäritet: ”Fifth the cuteness of yōkai. Even those 

that began as frightening presences became, over generations, characters and subjects for 

consumption as entertainment. This allowed yōkai to insinuate themselves into every corner 

of daily life” (Komatsu 2017, 7). Bilder på yōkai finns överallt i det moderna japanska 

samhället. Deras likhet kan ses på allehanda vardagsbruksföremål, maskotar för företag, 

designval för produkter, filmer, leksaker et cetera.  

   För att förstå attraktionen med yōkai som söta bilder ska man först förstå varför estetisk 

söthet anses vara attraktiv. För att förklara söthetens attraktivitet har jag använt mig av det 

växande forskningsfältet, cute studies, eller söthetsforskning.  

   Den teori jag främst använder mig av under uppsatsen utvecklades av psykologiprofessorn 

och beteendevetare verksam vid Osaka Universiy, Nittono Hiroshi ”two-layer model of 

’kawaii’” som presenteras i artikeln: ”The two-layer model of ’kawaii’: A behavioural science 

framework for understanding kawaii and cuteness”, och publicerades i East Asian Journal of 

Popular Culture (2016). Nittono försöker att förklara ’kawaii’ som koncept och dess 

västerländska motsvarighet ”cute”, söt, från ett psykologiskt perspektiv. Nittono försöker även 

lansera kawaii som en internationell term för att beskriva objekt som är söta bortom det 

västerländska konceptet för ’söt’ (Nittono 2016, 79–80). Nittono menar att känslan att något 

är ”kawaii”, dvs. sött, är delad på två nivåer: det emotionella och det sociala värdet av ett 

objekt. Kortfattat menar Nittono att känslan av att något är sött styrs av både vår emotionella 

och biologiska instinkt att ta hand om det samt att denna känsla styrs av känslomässiga och 

sociala aktörer.  

   Tidigare forskning föreslår att vår uppfattning av söthet styrs av hur likt objektet är en bebis 

till utseendet. Denna teori formulerades först av etologen Konrad Lorenz (1943) som påstod 

att ju mer lik en bebis i formen, desto sötare är objektet i våra ögon och talar till våra 

inbyggda föräldrainstinkter. Därför måste något som är sött, enligt Lorenz, innehålla ett eller 

flera av följande attribut: (1) stort huvud; (2) lång panna; (3) stora ögon; (4) kortväxt; (5) en 

rund kroppsform; (6) en mjuk yta och; (7) knubbiga kinder. Dessa attribut kallas för: 

Kindchenschema, eller ”babyschema” (Nittono 2016, 85). Men Nittono anser att 

’babyschema’ är bara en av faktorerna för att kunna förklara att något uppfattas som sött.  I 

sin forskning visar han att vår uppfattning av söthet inte enbart styrs av babyschemat. Nittono 

förklarar att babyschema inte klargör varför vi uppfattar saker som inte är levande eller 

påminner oss om bebisar, t ex föremål och växter, som söta (Nittono 2016, 88). I sin 

forskning har Nittono funnit att även runda föremål blir kallade för söta av försökspersoner. 

Detta kan bero på att människor anser runda objekt vara mindre hotfulla än spetsiga (Nittono 

2016, 87–88) Nittono menar att visuell stimulans är den första nivån av söthet men inte den 

ledande och menar att den psykologiska stimulansen är den betydande faktorn för att vi ska 

uppfatta något som alltigenom sött (Nittono 2016, 89). Tidigare forskning visar att bilder av 

människo- och djurbebisar åkallar en positiv känsla hos betraktare. Man har även funnit att 

denna positiva känsla kan appliceras på livlösa föremål t.ex. bilar som följer babyschemat: har 

stora ljuslyktor och en mindre kylarmaskering skapar en varmare känsla hos betraktare än 
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bilar med mindre lyktor och större kylarmaskering (Nittono 2016, 90).  När vi uppfattar något 

som sött tyder forskning på att vi är mer villiga att uträtta olika saker och ting och blir mer 

fokuserade. Vi ser en söt bild av en bebis på ett paket toarullar och är mer dragna till att köpa 

den än toarullar utan bebis på dess framsida. En antropomorf bild av en leende soptunna får 

människor att börja sortera sina sopar snabbare än en vanlig bild på en soptunna (Nittono 

2016, 90).  

   Nittono menar att ett leende kan vara en till faktor för att en grupp av människor ska tycka 

att något är kawaii. Han kallar det för ’kawaii-spiralen’ respektive ’kawaii-triangeln’. När 

någon får känslan att något är söt ler denne, detta leende blir överfört till nästa person som 

även den börjar le, detta är enligt Nittono ”kawaii-spiralen” (Nittono 2016, 90–91). ’Kawaii-

triangeln’ introducerar en tredje faktor till ’kawaii-spiralen’. Ett exempel är bilen igen. Bilens 

design följer babyschemat med stora ögonliknande lysen och en liten kylarmaskering som 

påminner om en leende mun. Betraktare 1 ler när denne ser bilen och säger till betraktare 2 att 

bilen är söt. Betraktare 2 ser betraktare 1 le och ser sedan på bilens ”leende” och tycker 

därmed att bilen också är söt och ler.  

   Sammanfattningsvis skriver Nittono att kawaii är en bred term som innefattar flera faktorer 

som måste bockas av hos en betraktare innan något blir kawaii. Han menar att kawaii inte 

bara styrs av en visuell stimulans, babyschema, men även en emotionell, psykologisk 

stimulans, kawaii-spiralen, var människor tenderar att bete sig på ett visst sätt när något är söt. 

En söt bild åkallar en positiv känsla hos oss. Den inte bara ropar till våra inneboende 

föräldrainstinkter men även till en inneboende önskan att må bra och känna sig positiv.  

 

2.2 Displacement of Meaning  

För att förklara Sekiens estetiska val och hans medverkan i att påverka det japanska folkets 

föreställningsvärld har jag använt mig av teorin om ”displacement of meaning”. Den 

amerikanske antropologen och konsumtionsvetaren Grant McCracken (född 1951) beskriver i 

sin bok Culture and consumption: new approaches to the symbolic character of consumer 

goods and activities (1988) konsumtionsvaror som broar till ”displaced meaning” 

(McCracken 1988, 104). Med ”displaced meaning”, menar McCracken följande: när 

konsumenter inser att verkligheten är omottaglig till samhällets kulturella ideal, dvs. hur man 

önskar samhället ser ut, kan konsumenter förflytta dessa ideal. Idealen förflyttas från 

vardagens domän till en annan kulturell domän. 

   Detta kan enligt McCracken ske på två nivåer: makro- och mikronivå. När kulturella ideal 

förflyttas på makronivå flyttas de ofta till en historisk tidsperiod eller vad McCracken kallar 

för en ”gyllene era”. Denna ”gyllene era” behöver inte vara en riktig historisk gyllene era 

(t.ex. Japans Heianperiod c. 794–1185) och kan även vara en framtida föreställd gyllene era 

(McCracken 1988, 106). När kulturella ideal förflyttas till gyllene eror blir de enligt 

McCracken skyddade från förändring, idealen kommer att te sig som en praktisk verklighet. 

McCracken menar att framtida förflyttningar av kulturella ideal sker mestadels när de 

imaginära kulturella idealen är för långt ifrån samtidens vardag. Här talar vi om t ex ideala 

framtida kolonisamhällen i rymden. McCracken menar att problemet med framtida 

förflyttningar av ideal är att de är enkla men har ingen aktuell auktoritet (McCracken 1988, 

107).  
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   På makronivå kan det likaså ske en förflyttning av enbart rum, då kulturella ideal appliceras 

på andra samhällen. Här blir ett annat samhälle idealbilden av hur ens eget samhälle bör vara 

(McCracken 1988, 107–108).  

   När vi talar om förflyttning av kulturella ideal på mikronivå talar vi om förflyttning av 

individuella ideal eller drömmar. Likt samhällen tenderar individer att förflytta sina ideal från 

nuet till en ideal framtid, dåtid eller plats inom eller utanför tid och rum. Individer, enligt 

McCracken, konstruerar sin individuella ”gyllene era”. Detta kan vara allt från en 

romantiserad barndom till en imaginär framtid då ens yrkeskarriär blomstrar och man har nått 

betydande milstolpar i ens liv (McCracken 1988,108).  

   Det som enligt McCracken binder samman de olika förflyttningar av kulturella ideal på 

makro- och mikronivå är konsumtionsvaror. Enligt McCracken finns det en fara med 

”displaced meaning”, för närsomhelst kan individer (och samhällen) sluta ”tro” på de 

kulturella ideal som har förflyttats (McCracken 1988, 109). För att behålla ”tron” på dessa 

förflyttade kulturella ideal vänder sig individer och samhällen till konsumtionsvaror. Dessa 

konsumtionsvaror fungerar som broar till ”displaced meaning”. Med konsumtionsvaror menar 

McCracken ett objekt, med ett visst värde för konsumenten, som denne kan ha i sin ägo. 

Dessa objekt kan ha olika sorters förflyttade värden: (1) ett framtida värde; t.ex. ett framtida 

hus, bil eller stadsplan; (2) ett förflutet värde; t.ex. ett objekt som åkallar barndomsminnen, ett 

idealt liv bortom ens nuvarande verklighet eller ett lands stormaktstid (McCracken 1988, 

110).  

   Konsumtionsvaror fungerar som broar till ”displaced meaning” på två sätt: (1) icke-köpta 

och; (2) köpta. När en vara ännu inte är konsumentens ägo är den något som konsumenten 

längtar efter. Enligt McCracken föreställer sig konsumenten en ”gyllene tid” när denne äger 

varan i fråga. Varan blir en bro till ”displaced meaning” och ett idealt liv. Ett exempel: er 

gamla dator är dålig och hackig och ni vill köpa en ny dator. Innan ni har köpt datorn är ert liv 

grått och inkomplett, men den nya datorn ska göra ert liv så mycket bättre, enklare och 

lyckligare.  En vara kan på detta sätt både på makro- och mikronivå bli en bro för ”displaced 

meaning” (McCracken 1988, 110–111).  Men när en vara är köpt förändrar dess funktion 

drastisk. Enligt McCracken blir det problematiskt för individen att fortsätta tro på de ideal de 

hade applicerat på varan innan köpet. Till exempel kan den nya datorn vara lika dålig som den 

gamla och därmed krossa ens idealistiska imaginära framtid. De förflyttade idealen kan bli 

offer för empiriska data, vardagens sanningar (McCracken 1988, 111). Ett sätt att undgå att en 

vara förlorar sin bro till ”displacement of meaning” är att samla varor med ett specifikt värde. 

De kan tillexempel vara samlarobjekt, ha ett visst emotionellt eller ekonomiskt värde, eller 

vara sällsynta (McCracken 1988, 113). På detta sätt kan varor förbliva broar till ”displaced 

meaning” och förbli symboler för förflyttade kulturella varor.  

   Sammanfattningsvis fungerar konsumtionsvaror, enligt McCracken, som broar till 

”displaced meaning” för att de förkroppsligar en mental länk till förflyttade ideal. Varor 

lyckas att göra abstrakta ideal och mening till en praktisk möjlighet. Abstrakta ideal blir 

möjliga att äga. De representerar förflyttade ideal genom att bli symboler för hopp. Hopp att 

ens förflyttade ideal ”displaced meaning” någon gång kan bli, eller har varit, sanning.  
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2.3 Toriyama Sekiens kataloger och sekundärmaterial 

Huvudmaterialet jag använder i uppsatsen är en modern översättning av Toriyama Sekiens 

fyra yōkai kataloger från Edoperiondens japanska till engelska utförd av översättarparet 

Hiroko Yōda och Matt Alt: Japandemonium Illustrated: The Yōkai Encyclopedias of 

Toriyama Sekien (2016).  

   Toriyama Sekiens fyra yōkai-kataloger utgivna mellan 1776 till 1781 är: Gazu Hyakki 

Yagyō (1776), Den Illustrerade Nattsparaden av Hundra Oknytt; Konjaku Gazu Zoku Hyakii 

(1779), En Illustrerad Fortsättning av Hundra Oknytt i dåtid och nutid; Konjaku Hyakki Shūi 

(1781) Mer av de Hundra Oknytt i dåtid och nutid; Hyakki Tsurezure Bukero (1784), En Hord 

av Hemsökta Husföremål. Utvalda axplock (se bilagan med bilder5) från dessa kataloger 

undersökas med hjälp av Jakobsons kommunikationsmodell och analyseras med hjälp av de 

ovannämnda teorierna: two-layer modell of kawaii och displacement of meaning.  

   För att studera Toriyama Sekiens katalogernas inflytande på det japanska folkets 

föreställningsvärld använder jag följande sekundärmaterial: Michael Dylan Foster: 

Pandemonium and Parade: Japanese monsters and the Culture of Yōkai (2009) och The Book 

of Yōkai: mysterious creatures of Japanese Folklore (2015) samt Komatsu Kazuhikos: An 

introduction to Yōkai culture: monsters, ghosts, and outsiders in Japanese History (2017). 

Dessa verk är överskridande och välutförda studier i yōkai-studiernas historia. För att styrka 

Fosters verk använder jag mig av litteraturvetaren Noriko T. Reiders: Japanese Demon Lore: 

Oni from Ancient Times to the Present (2010) och religionshistorikern Jason Ānanda 

Josephsons bok: The invention of religion in Japan (2012). 

   Västerländsk yōkai-forskning (men även yōkai-forskning i Japan) är snäv och begränsad, 

därför måste jag avgränsa mig till de få böcker av japanska forskare (Komatsu) som har blivit 

översatta och Foster och Reiders verk. Michael Dylan Foster (född 1965), verksam som 

docent i folklore vid Indiana University, är en av västvärldens främsta yōkai-forskare vars 

böcker kan kallas för moderna klassiker (trots att ingen av dem har överstigit tioårsåldern). 

Komatsu Kazuhiko (född 1947), professor i antropologi och direktör för The International 

Research Center for Japanese Studies, Osaka, är en galjonsfigur i modern yōkai-forskning och 

av många forskare (däribland Foster och Reider) hyllad som den som gjorde det möjligt för 

yōkai-forskning att bli ett internationell och interdisciplinärt forskningsämne. Noriko T. 

Reider är verksam som professor i japanologi vid Miami University, som har studerat hur 

yōkain Oni har förändrats genom århundranden och skrivit översiktligt om japansk folktro, 

folksagor och litteratur. Jason Ānanda Josephson/Storm är en religionshistoriker och verksam 

vid Williams College som har skrivit utförligt över religion i Japan från Edoperioden till 

Meijiperioden med fokus på hur vetenskap har förändrat och påverkat det intellektuella 

landskapet i Japan. 

 

                                                 
5
 Toriyama Sekiens kataloger faller under public domain (allmän egendom när upphovsmakaren har varit 

död i över 70 år) och är tagna från https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Toriyama_Sekien för mer 

information om public domain hänvisar jag till Creative Commons webbsida: http://www.creativecommons.se/ 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Toriyama_Sekien
http://www.creativecommons.se/
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2.4 Kawaii-estetiska koder 

I uppsatsen kommer jag att använda mig av ordet: ’kawaii’, och försöka att undvika ordet söt 

helt och hållet. Detta för att utvidga uppsatsens terminologi att omfatta emotionella intryck 

som en tilltalande och olycklig uppsyn.  

   När jag talar om bruket av koder är jag i linje med Jakobsons definition: ”[…] a CODE [is] 

fully, or at least partially, common to the addresser or addressee, (or in other words, to the 

encoder and decoder of the message)” (Jakobson 1960, 3). Enligt Jakobson är en kod något 

som är fullständigt, eller delvist, förstått av båda avsändare och mottagare. I uppsatsen är 

koderna de enligt cute studies delvist självklara element i ett objekt som gör något kawaii för 

betraktaren (se sida 4–6 i uppsatsen) och därmed fullständigt eller delvis kända koder för en 

betraktare. Härmed kan jag direkt klargöra att kawaii betraktas som paraplybegrepp för ett 

antal estetiska koder baserade på definitionerna av kawaii och babyschema vilka tas upp på 

sida 4–5 i uppsatsen.   

   För att stärka kawaii som begrepp kommer vi att luta oss mot en studie som utfördes av två 

forskare vid Nanyang Technological University; Adrian David Cheok och Owen Noel 

Fernando som publicerade artikeln: ”Kawaii/Cute interactive media” i journalen Universal 

Access in the Information Society (2012). I deras studie sökte de efter vilka element som 

försökspersoner ansåg var kawaii. Deras fynd ska kombineras med deras definition av ordet 

kawaii för att ge en större emotionell dimension till analysen:  

 

Cuteness includes the feelings and emotions that are caused by experiencing something 

that is charming, cheerful, happy, funny, or something that is very sweet, innocent, or 

pure. It can stimulate a feeling of adoration, sympathy, or stimulating the care response. 

(Cheok & Fernando 2012, 301)  

 

Med hjälp av Nittonos teori, Cheoks och Fernandos studie, kombinerad med Lorenz 

babyschema, och kawaii-definitionen kan vi skapa riktlinjer för kawaii-estetiska koder i denna 

uppsats:  

 

(1) Stort huvudet; stort i förhållande till resten av kroppen. I sin studie hittar 

Cheok och Fernando bland annat att när deras respondenter skulle peka ut vad 

som var sötast i en bild valde de objekt vars huvud var större i förhållande till 

resten av kroppen och därmed styrktes Lorenz babyschemateori att ett större 

huvud i förhållande till resten av kroppen svarar mot ett barns huvud och 

därmed betraktas som kawaii (Cheok & Fernando 2012, 304).  

(2) Lång panna; betydande avstånd mellan ögon och hårlinje. En lång panna för 

tankarna till ett bebishuvud med en hög hårlinje och ögon under skallens 

horisontlinje (Nittono 2016, 85).  

(3) Stora ögon; ögon stora i förhållande till resten av ansiktet. Stora ögon svarar 

mot babyschemas preferens för större ögon i kontrast med resten av ansiktet 

(Nittono 2016, 85).  

(4) Kortväxt; liten i förhållande till resten av bildens sceneri. Kort och knubbig 

kroppväxt för tankarna till en bebis kroppsväxt (Nittono 2016, 85). Cheoks 
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och Fernandos studie visar att det ofta finns en preferens för att kalla objekt 

som är mindre än resten av sceneriet kawaii (Cheok & Fernando 2016, 304).  

(5) Rund/mjuk form; sfärisk likhet i formen/ synlig mjuk yta. I babyschema 

svarar en mjuk och knubbig kroppsyta mot en bebis kroppdrag (Nittono 2016, 

85). Forskning i psykologin kring visuella former visar att mjukare former, 

ofta lutande mot runda former, blir sedda som rena och oskyldiga. Detta tar 

Cheok och Fernando som en förklaring till varför kawaii ofta blir förknippad 

med mjuka, runda former (Cheok & Fernando 2012, 306).  

(6) Knubbiga kinder; äppelformade; eller röda kinder. Knubbiga kinder svarar 

mot en bebis kinder (Nittono 2016, 85).  

(7) Tilltalande; tilltalande i uppsynen; t.ex. ett leende i ansiktet dvs. figuren visar 

upp glädje.  Nittonos forskning visar på att ett leende kan vara bärande för 

något att uppfattas som kawaii. Ett leende indikerar positivitet och vänlighet 

(Nittono 2016, 90–91).  

(8) Olycklig; olycklig, ledsen i uppsynen; t.ex. gråtande dvs. figuren visar upp 

ledsamhet, vilket åkallar sympati hos betraktaren. Detta är i linje med kawaii 

definitionen; när något ser olyckligt ut och väcker sympati är det kawaii 

(Nittono 2016, 81).  

 

Det är dessa åtta estetiska koder som jag söker efter i min bildanalys. 

   Avslutningsvis kan vi ta upp kritiska och problematiska punkter i dessa kawaii-definitioner. 

Baby-face och de teorier som har diskuterats i teoridelen och ovan är inte skapade för 

bildanalytiskt syfte, då de har sin grund i psykologivetenskapliga ämnen. Därmed är det svårt 

att göra om definitionerna till babyschemat och kawaii för att fungera i uppsatsens syfte. 

Nittono (2016) själv beskriver inte heller de direkta metoderna han har själv arbetat med och 

redogör endast för de definitioner andra forskare (däribland Lorenz) har jobbat med. Sedan 

bör det påpekas att Konrad Lorenz baserade babyschemats kategorier på sin egen intuition 

(Nittono 2016, 85). Ett annat stort problem med babyschemat är att Lorenz aldrig lägger upp 

riktlinjer för hur många av faktorerna ett objekt måste visa upp för något att räknas som söt. 

Ett problem som närmast alla studier i ämnet delar.  

   Därför för att försöka stärka denna uppsats har jag valt att använda mig av Cheoks och 

Fernandos (2012) definition av kawaii. Deras studie är en genomgående men generaliserande 

redogörelse med fokus på kawaii som ett medvetet val inom konsumtionsindustrin och lutar 

sig tungt mot tidigare forskning, därmed är deras studie idealt för att sammanfatta och 

omforma olika kawaii koder till estetiska koder. Däremot likt de andra studierna saknar de 

direkta riktlinjer på hur många av kawaii-element ett studieobjekt måste visa upp.  

   Detta kan tolkas som att analyser av denna art saknar en möjlighet till reliabilitet. 

Sociologen Alan Bryman definierar begreppet reliabilitet på följande vis i sin bok 

Samhällsvetenskapliga metoder (2011): ”Reliabilitet handlar i grunden om frågor som rör 

måttens och mätningens pålitlighet och följdriktning” (Bryman 2011, 161), och skriver på 

föregående sida att reliabilitet kan ha tre olika betydelser, baserade på studien: (1) stabilitet, 

dvs. resultat i studien ska inte skilja sig om studien görs om; (2) intern reliabilitet: pålitlighet 

mellan studieobjekten, dvs. det finns samband mellan de olika studieobjekten som gör studien 

möjligt, och; (3) interbedömarreliabilitet: överenstämmelse mellan två observationer, dvs att 
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studieobjekten bedömer något likartat för att göra det möjligt för forskaren att kategorisera 

studieobjekten i samma kategori (Bryman 2011, 160-161).  

   För att skapa reliabilitet i studien har jag bestämt att ett objekt måste visa upp två eller fler 

av dessa kawaii-estetiska koder. Geografikern Gillian Rose beskriver i sin bok Visual 

methodologies (2016) att för att stärka en visuell analysreliabilitet behövs det koder som 

ansluter sig till varandra vilket gör det enklare att kategorisera dem (Rose 2016, 92–94), detta 

har jag gjort genom att basera de åtta koderna jag söker på estetiska koder som enligt cute 

studies människan uppfattar som kawaii. Argumentet till varför koderna som jag söker efter är 

så få, använder jag mig av antropologerna Catherina A. Lutz och Jane L. Collins motargument 

i Reading National Geographic (1993):  

 

Allthough at first blush it might appear counterproductive to reduce the rich material in 

any photograph to a small number of codes, quantification does not preclude or substitute 

for qualitative analysis of the pictures. It does allow, however, discovery of patterns that 

are too subtle to be visible on casual inspection and protection against an unconscious 

search through the magazine for only those which confirm one’s initial sense of what the 

photos say or do (Lutz & Collins 1993, 89).  

 

2.5 Identifikation av kawaii 

För att identifiera och skilja åt de kawaii-estetiska koderna från resten av vad som finns i 

Toriyama Sekiens bilder, väljer jag att betrakta dem som kommunikationsbärare och använder 

mig av den ryske språkvetaren och lingvisten Roman Jakobsons (1896–1982) 

kommunikationsmodell (1963), vilken Jakobson först beskrev i ett konferensbidrag 

”Linguistics and poetics” (1960) och som finns beskriven i Göran Sonessons bok; 

Bildbetydelser: Inledning till bildsemiotiken som vetenskap (1992). Enligt Jakobsson finns det 

tre faktorer i ett budskap (i det här fallet en bild) som gör det möjligt för det att återge ett 

begripligt budskap för mottagaren. Jakobsons modell går ut på att identifiera de olika 

faktorerna som utgör ett budskap genom att använda en analogi i form av ett meddelande. 

Enligt Jakobson fungerar ett budskap på följande sätt: en (1) avsändare skickar ett (2) 

budskap till en (3) mottagare. Men, för att bli förståelig behöver budskapet en (4) kontext eller 

referens samt en gemensam (5) kod. Kontexten är ett sammanhang i budskapet som bägge 

parter är varse om, detta i form av en gemensam kod av referenspunkter, i form av tecken, 

som binder ihop budskapets mening; slutligen behövs det en (6) kontakt. Kontakten är en 

fysisk och psykologisk kanal som gör det möjligt för bägge parter att kommunicera med 

varandra, dvs. vara i en ständig diskussion om budskapets mening. Kanalen kan ta olika 

former, psykiska och fysiska, beroende på situation (Jakobson 1958, 3; Sonesson 1992, 89–

90, 103–104).  

   Relationen mellan de sex faktorerna kan illustreras med följande figur: 
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Figur 1. Jakobsons kommunikationsmodell 

 

 

   När jag talar om tecken, och i det här fallet en bild, i uppsatsen använder jag mig av följande 

definition: En bild är en denotation, dvs en beteckning, som representerar eller beskriver samt 

avbildar ett objekt eller subjekt med hjälp av färg, form och linjer. Denna definition är baserad 

på Ferdinand de Saussure (1857–1913) som i den postumt utgivna boken Kurs i allmän 

lingvistik (1970) skriver att ett tecken består av en kombination av ett betecknad och ett 

betecknande. Det som betecknas är något som representerar eller försöker beskriva det som 

det betecknar, det egentliga objektet eller subjektet i fråga (Saussure 1970, 95–96). När jag 

talar om estetik i uppsatsen menar jag bildmässig estetik, dvs. illustrationer, bildmässiga 

representationer som beskriver ett objekt respektive subjekt.  

   Ovannämnda Jakobsons kommunikationsmodell modifieras för att studera studiens 

bildmaterial på följande vis: (1) Avsändaren i det här fallet är Toriyama Sekien; (2) 

budskapet, står i fokus i avsnitt 3.2 och ska där försöka identifieras; (3) mottagaren är bildens 

betraktare, Sekiens publik; (4) kontexten är inte heller självklar och försöks att identifieras i 

avsnitt 3.2; (5) bildens koder, är de estetiska koderna Sekien använder för att illustrera sina 

yōkai på, i uppsatsen kommer fokus att ligga på ovannämnda definierade kawaii-estetiska 

koder; (6) kontakten kommer också att identifieras i avsnitt 3.2.   

   I uppsatsen följer varje analys dessa sex steg för att separera bildens olika faktorer från 

varandra. Första steget i uppsatsen är att studera de estetiska koderna, därför skiljer jag redan 

där mellan avsändare, budskap och mottagare samt kontext och kontakt. Dessa fem faktorer 

identifieras i avsnitt 3.2.  

   Med hjälp av Jakobsons kommunikationsmodell kan vi snabbt identifiera olika 

kommunikationsbärare i en bild. I denna studie kom detta väl till pass för att snabbt få en 

överskådlig överblick på en bilds olika komponenter och därmed skilja mellan de olika 

estetiska kodernas roll i bilden. 

   Eftersom uppsatsens bildanalytiska del är byggd runt en modifierad version av Jakobsons 

kommunikationsmodell hör studien till semiotiken. Semiotiska studier kräver en bred 

förkunskap i bilden som semiotikern ska studera. Inom semiotiska bildstudier finns det ett 

ointresse i att presentera en metod för valet av bilder. Ovannämda Gillian Rose (2016) skriver 

följande: ”semiologists of any sort seem to choose their images on the basis of how 

conceptually interesting they are; they select images that will make their point well. The 

second is that all kinds of semiology are concerned to analyse processes of meaning-making 

that are socially significant” (Rose 2016, 110). 

   Även i den här studien kommer vi inte undan den semiotiska tendensen. Här kan vi direkt 

medge att urvalet av det arbetsmaterial som presenterades ovan är baserad på uppsatsens 
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syfte. Arbetsmaterialet i denna studie valdes enligt följande parametrar: (1) representationer 

av kawaii i bilden; (2) representationer av ett medvetet estetiskt val hos konstnären.  

   Det finns talrikt med kritik mot den semiotiska metoden, ett av dessa är den allmänna 

semiotiska förkärleken för djupgående analyser av enstaka, utvalda bilder, vilket väcker 

frågor om studiens representativitet och reliabilitet (Rose 2016, 143). Här kan man även tala 

om tolkningens individualitet. Som litteraturvetaren Jonathan Culler skriver: “You can’t make 

a work mean just anything: it resists, and you have to labour to convince others of the 

pertinence of your reading” (Culler 2000 [1997], 62). Nu är Culler givetvis litteraturvetare 

men hans uppfattning lyser med sin essentiella betydelse även för bildanalysen. Till slut är 

den analys jag utför baserad på mina personliga tolkningar av de estetiska koderna i bilderna.  

    Även kommunikationsmodeller har fått utstå en del kritik. Man har påpekat att man inte 

kan anta att avsändare och mottagare har en gemensam kod för att tolka bilden, utan istället 

två skilda tolkningar av koden som överlappar med varandra (Sonesson 1992, 90) något som 

hänger ihop med tolkningens individualitet.  

 

3 Undersökning 
I det här kapitlet återges följande: 1) presentation av bildmaterialet; 2) analys av 

bildmaterialet samt; 3) diskussion kring Toriyama Sekiens påverkan på det japanska folkets 

föreställningsvärld.  

   Kapitlet är uppdelat i två delar: 3.1 fokuserar på Toriyama Sekiens kataloger, presentation 

och analys, avsnittets egen indelning kommer att beröras i dess inledning. I 3.2 berörs 

Toriyama Sekiens påverkan på det japanska folkets föreställningsvärld, avsnittets indelning 

berörs i dess inledande text.  

   Innan vi dyker ner i analyserna ska det klarläggas att denna studie fokuserar på de kawaii-

estetiska koderna i Toriyama Sekiens kataloger och verkens inflytande över det japanska 

folkets föreställningsvärld. Information om specifika yōkai är därmed inte i fokus och 

presenteras därför i utvalda fotnoter. Här bör jag påpeka att de axplock av bilder som jag har 

gjort inte är representativa för hur alla yōkai i Toriyama Sekiens kataloger ser ut men de är 

exempel på Sekiens användning av kawaii-estetiska koder i hans bilder, något följande 

analyser fokuserar på att undersöka.  

 

3.1 Toriyama Sekiens kataloger 

I den här sektionen återges resultaten av analysen av Toriyama Sekiens kataloger; i avsnitt 

3.1.1 återges en kort sammanfattning av Sekiens konstnärliga karriär; sedan i 3.1.2 återges ett 

axplock av olika yōkai i den första katalogen i Sekiens serie. Innan presentationen av bilderna 

i varje stycke, kommer jag även att lägga vikt på Sekiens introducerande textstycken som 

kommer stå i fokus i den slutgiltiga analysen. I 3.1.3 analyseras de estetiska koderna i den 

första katalogen; i 3.1.4 återges ett urval av de två mittersta i Sekiens katalogserie och i 3.1.5 

analyseras de estetiska koderna i den; för att sedan tillslut landa i den sista katalogens utdrag 

3.1.6 och den estetiska analysen från dessa utdrag i 3.1.7.  
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3.1.1 Toriyama Sekien 

Bilder av yōkai har funnits sedan Japans medeltid, men blev inte allmängods förrän 

Muromachiperioden (1336–1573), när illustrerade emaki (bildrullar) flyttade sig från 

adelsmännens hem till den allmänna medborgarens hus (Komatsu 2017, 18). Emakin som 

lade grunden för yōkaikonstens popularitet var målad av konstnären Tosa Mitsunobu (1434–

1525), Hyakkiyagyō emaki (bildrulle av Nattparaden av Hundra Oknytt). Denna emaki satte 

igång en konsttradition som fortsatte in i Meijiperioden (Foster 2015, 45). Konstnärer drog 

inspiration av Tosas original och avbildade en parad av olika yōkai efter varandra. Det är 

oklart vad dessa specifika emaki användes till eller vad konstnärerna ville åstadkomma med 

dem (Foster 2015, 45). Trots en växande popularitet upplevde yōkai ingen gyllene era tills 

Edoperiodens mitt när en viss konstnär började skapa kataloger som innehöll yōkai och vars 

konstnärliga alster influerar hur man inbillar sig yōkai än idag (Foster 2015, 48).  

   Toriyama Sekien (1712–1788), föddes som Sano Toyofusa men blev känd under sin 

pseudonym, Toriyama Sekien och blir ofta refererad till som Sekien (Yoda & Matt 2017, vii). 

Man vet inte mycket om Sekiens liv förutom att han var en konstnär tillhörande Kanōskolan 

och att han var i sjuttioårs åldern när katalogerna gavs ut (Yōda & Allt 2017, 234–235).  

      Under Sekiens livstid, likt i resten av världen, uppstod det ett stort intresse för 

naturhistoria och många forskare försökte att kategorisera omvärlden i samma anda som 

smålandssonen Carl von Linné (1707–1778). Encyklopedier och kataloger som avbildade allt 

från utländska djur till konstföremål skapades i kölvattnet av den nya vetenskapliga rörelsen6 

(Foster 2009, 50–51) och den första som skapade kataloger med yōkai som huvudämne var 

Toriyama Sekien. Som bekant drog Sekien inspiration av emaki samt olika kataloger och 

encyklopedier som hade flyktiga illustrationer av yōkai. Men det som skilde Sekiens verk från 

samtidens var ämnet; yōkai och endast yōkai (Foster 2009, 55).  

   Sekien publicerade fyra yōkai kataloger under sin livstid: Gazu Hyakki Yagyō (1776), Den 

Illustrerade Nattsparaden av Hundra Oknytt; Konjaku Gazu Zoku Hyakii (1779), En 

Illustrerad Fortsättning av de Hundra Oknytt i dåtid och nutid; Konjaku Hyakki Shūi (1781) 

Mer av de Hundra Oknytt i dåtid och nutid, Hyakki Tsurezure Bukero (1784), En Hord av 

Hemsökta Husföremål. 7 Dessa kataloger skiljer sig från emaki i samband med att de inte var 

bildrullar utan böcker. Likt dåtidens encyklopedier och andra akademiska studier bindes 

Sekiens kataloger i band, var pappret viks ihop och binds samman på ett sätt som påminner 

om dagens böcker (Foster 2015, 48).  

   Varje katalogsida framställer en utvald yōkai med en illustration och en kort beskrivande 

text (se bilaga med bilder). Texterna är små, fyllda med ordvitsar och för en modern läsare 

kan de te sig som oförståeliga. Beskrivningarna består ofta endast av ett namn; 

                                                 
6
 Här bör påpekas att under Edoperioden (1603–1867), under Tokugawa shogunatets styre var Japan ett 

isolerat rike utan någon öppen kontakt med omvärlden. Den sittande regeringen förbjöd både in- och utfart och 

utländska besökare minimerades. Japan kunde inte klara sig utan utrikeshandel, men de länder som fick beträda 

japansk mark var få. Kristna missionärer var icke-önskvärda. Tillslut var Nederländerna det enda västerländska 

landet som fick handla med Japan. Tokugawa shogunatet införde otaliga föreskrifter och förbud mot bland annat 

handel i biblar och andra kristna skrifter. Men runt 1700-talet insåg shogunatet det vetenskapliga värdet i 

västerländska böcker och tillät vetenskapliga skrifter (utan kristna kopplingar) i ämnen som tillexempel geografi, 

biologi och astronomi vilka myndigheterna flitigt studerade och inkorporerade i det japanska samhället (Ottoson 

& Ekholm 2007, 148–149).  
7
Översättning från engelska. Originaltitlar är översatta och återskapade i Yōda & Alt, 2007.  
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ackompanjerad av en kort dikt eller anekdot, texten i sig är ofta fylld med ordlekar och kluriga 

ordvitsar. I de två första böckerna (från 1776 och 1779), kan man utgå från att Sekien 

återskapade de mest berömda och populära av yōkai vars sammanhang samtida läsaren kunde 

förstå utan någon vidare förklaring. De två sista böckerna (från 1781 och 1784), särskilt den 

sista, däremot har längre texter. Detta kan förklaras med att Sekien introducerar mer ovanliga 

och regionspecifika yōkai tillsammans med yōkai han har skapat själv som behöver mer 

förklaring.  

   Sekien skapade kataloger men md en närmare titt på texterna och illustrationerna i 

katalogerna kan man även se att konstnären hade roligt. Som inspirationskälla till de yōkai i 

katalogerna kan man både räkna lokala källor, såsom folksägner, konst och litteratur, till 

utländska källor som kinesisk litteratur. Ungefär åttiofem är påhittade av Sekien själv. Genom 

Sekiens kataloger kom yōkai i alla deras olika former att bli något hela det japanska folket 

kunde åtnjutna (Foster 2015, 48–49). Yōkai gjorde genom Sekiens verk ett hopp från att vara 

abstrakta fenomen till att bli konkreta, fysiska väsen. Många yōkai i hans verk är visualiserade 

övernaturliga fenomen som genom Sekien fick en fast form (Foster 2009, 62). På det här 

sättet är Sekien en milstolpe för yōkais estetik vilket diskuteras i avsnitt 3.2.   

 

3.1.2 Gazu Hyakki Yagyō (1776) 

Gazu Hyakki Yagyō,8 ”Den Illustrerade Nattsparaden av Hundra Oknytt”, är indelat i tre 

volymer. För enkelhetensskull har jag vald att behandla de som en enda volym något jag 

också väljer att göra i de två andra analyserna. Verket berör välkända yōkai från Edoperioden. 

Och de flesta är rent av baserade på de yōkai som förekommer i en äldre skriftrulle som hade 

fått stor uppmärksamhet några år innan: Wakan sansaizue 9  (1713). Därför är Sekiens 

anekdoter som ackompanjerar bilderna knappa och föga informerande. Sekiens förläggare, 

som skriver under pseudonymen Rōsan (Gamla silkesmasken), skriver följande i katalogens 

förord:  

 

Let us speak of shape-shifting things, like stone swallows or inkbrush-crickets.10 The man 

who created this book, Toriyama Sekien, has enjoyed himself in the field of art for some 

years. His very brush shape-shifts; in fact, there is nothing in all creation it cannot evoke. 

He is already famed for his book toriyamabiko.  

                                                 
8
 Hyakki Yagyō hänvisar till folktrossägen att en parad av hundra yōkai paraderar genom städer om natten. 

Att möta denna fasliga parad var farligt och både resande och invånare i städer försökte att undvika att stöta på 

paraden (Foster 2015, 15). Hyakki Yagyō kan jämföras med den skandinaviska folktros sägnen; Den vilda 

jakten, eller Odens jakt, en spöklig företeelse som enligt skandinavisk folktro red över natthimlen och jagade 

skogsrået och annat otyg (af Klintberg 2011, 23). 
9
 Wakan sansaizue, japanska-kinesiska samlade illustrationer av de tre kungariken, var likt Sekiens verk 

närmast akademiskt. Det var ett stort verk som innehöll 105 volymer och skapades för det mesta av en man: 

läkaren Terajima Ryōan. Wakan sansaizune innehöll inte bara yōkai, men var mer eller mindre en encyklopedi 

som var tänkt att illustrera allt som fanns på jorden (Foster 2009, 39–40).  
10

 Fossiler av skal som påminde om fåglar kallades för ”stensvalor” i Japan och Kina. Ordet bläckpensel-

kryp i det här sammanhanget är en ordlek på Toriyama Sekiens namn som kan skrivas med karaktärerna för 

bläckpensel: fudetsu; och kryp; mushi. Vilket tillsammans bildar ordet fudetsu-mushi, en arkaisk term för syrsor 

som användes i klassisk poesi.  
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   This time, he took the ancient Hyakki Yagyō scrolls inimitable personal touch. A 

publisher took note and prepared blocks for printing (Rōsan i översättning av Yōda & 

Alt, 2007, 3–4).  

    

 Med dessa ord i minnet kan vi blicka på de bilder som är utvalda för den första analysen, se 

bilaga för hur figurerna som presenteras här ser ut:  

   Figur 2: Kodama (trädande), präglar den första sidan av katalogens första volym och är 

därmed den första bilden som läsaren av Sekiens verk kommer i kontakt med. På en helsida 

avbildas två figurer; ett kortväxt gammalt par med knubbiga kinder och milda leenden. De är 

ackompanjerade av ett cederträd, en vindby far genom illustrationen. Det gamla paret är iklätt 

traditionell klädnad. På det högra hörnet av bilden står en liten anekdot: ”Det sägs att urgamla 

träd innehar en kami som visar sig.”  

   Figur 3: Kappa (vattenbarn), sjätte yōkain som Sekien introducerar. Kappan kikar fram ur 

en rik illustrerad bakgrund av blommor och vass; en amfibisk varelse, med ett grodliknande 

ansikte, en vild svart hårman och runda ögon. På toppen av huvudet har kappan ett hål. I det 

vänstra hörnet står det: ”Även känd under namnet: Kawatarō” 

   Figur 4: Tsurube-bi (brunnhink eld), andra volymens, femte yōkai. Från ett träd som hänger 

från en klippa faller ett flammande eldklot. Eldklotet påminner om ett människoansikte med 

hängande ögonbryn, ledsna mungipor och runda, sorgsna ögon.  

   Figur 5: Sakabashira (omvänd pelare), andra volymens, artonde yōkai. En traditionell 

huspelare i trä avbildas med en korg fylld med blommor i bakgrunden. Från pelaren kryper i 

led fyra figurer. Deras kroppar är tecknade på så vis att de smälter in i pelarens ådriga 

trälinjer. Figurerna har slanka vaga människoliknande kroppar, deras huvuden är runda med 

långt hår, ögonen är slutna, ansikten präglas av glada leenden.  

   Figur 6: Nurarihyon (att slinka iväg11), tredje volymens, åttonde yōkai. Från en övertäckt 

bärstol i bildens nedre vänstra hörn stiger en krökt skepnad klädd i traditionell skrud; figuren 

stiger på tröskeln av ett japanskt hem. Gestalten är en tillsynes äldre kortvuxen herre med 

synligt korta lemmar i förhållande till resten av kroppen. Ett stort huvud balanserar på en smal 

hals, ansiktet har en lång panna, ett rynkigt ansikte, kikande ögon och gubben har ett leende 

som leker runt läpparna.   

   Figur 7: Nuppeppō,12 tredje volymens, trettonde yōkai. I bakgrunden syns en klocka och en 

förfallen byggnad, ett träd och lite gräs. Framför detta syns en rund klumpig varelse med vagt 

människoliknande drag i form av veck som påminner om ögon, näsa och en leende mun. 

Figuren står på knubbiga ben och två armar flabbar från sidan av figuren.  

 

                                                 
11

 Ordet Nurarihyon är uppbyggd av två ord: nurari, vilket kan både betyda: ”att slinka iväg” eller något 

som är slemmigt. Ordet hyon, vilket i det här sammanhanget betyder ”bisarr”, och är baserad på ordet hyō vilket 

syftar till en parasitisk buske som växer på träd (Yōda & Matt, 2017, 65).  Nurarihyon spelar en intressant roll i 

japansk folklore, för att trots att yōkains ursprung är höljd i dunkel har den kortvuxna, ålderdomliga herren fått 

äran att figurera som hela yōkai panteonens ledare och är den som leder alla yōkai: Hyakki Yagyō (Foster 2015, 

218). 
12

Namnet Nuppeppō är baserad på ordet: nupperi, vilket betyder slak eller förvirrat ansikte (Yōda & Matt, 

2017, 69).   



  
 

17 

 

3.1.3 Analys av Gazu Hyakki Yagyōs estetiska koder  

Om vi tillämpar den omformade kommunikationsmodellen på materialet kan vi snabbt 

försöka identifiera de tre första faktorerna i bilderna. (1) Avsändaren; (2) budskapet; (3) 

mottagaren. Om vi skulle ta den enkla vägen skulle dessa tre vara följande: (1) Toriyama 

Sekien; (2) tanken bakom katalogerna och; (3) Sekiens publik. Men denna enkla identifikation 

av olika kommunikationsbärare i katalogerna kan inte besvara var kontakt respektive kontext, 

får plats, därför ska vi försöka identifiera dessa fem faktorer i avsnitt 3.2. Däremot är det en 

självklarhet vilka som är, och var man ska hitta, de kawaii-estetiska koderna. Det som syns i 

bilden.   

   Den första bilden i katalogen är av två Kodama (figur 2) vilka visar följande estetiska koder 

som är i linje av kawaii: (4) kortväxt; (6) knubbiga kinder; (7) tilltalande uppsyn. Bägge 

kodama är kortvuxna, trädet i bakgrunden dominerar bildens komposition och höjer sig över 

det gamla paret i förgrunden. Detta är i linje med Cheoks och Fernandos observation att det 

som är mindre i relation till resten av bildens objekt ses som kawaii (Cheok & Fernando 2012, 

304). Deras uppsyn är tilltalande, de har knubbiga kinder och vänliga leenden. Anekdoten till 

bilden talar om ett animistiskt synsätt på träd, var kodama är kami till träden. Texten ger 

ingen beskrivning inte kodamas moraliska inriktning och indikerar inte heller deras utseende. 

Det är därför intressant att Sekien väljer att avbilda yōkain som rara åldringar.  

   Figur 3 föreställer en kappa. Kappan är amfibisk i utseendet och visar på följande estetiska 

koder: (1) stort huvud; (3) stora ögon; (4) kortväxt. Huvudet utgör ungefär hälften av hela 

kroppens längd, ansiktet präglas av en bred mun och stora ögon. Kappan är omringad av 

växter med blad som matchar varelsen i storlek och höjer sig över den, visar på Sekiens val att 

visa kappan som en kortväxt varelse.    

   En mer ovanlig yōkai avbildas i figur 4, Tsurube-bi, och trots att den på många sätt är en 

avbildning av ett antropomorfiskt eldklot visar den på följande estetiska koder: (1) stort 

huvud; (5) rund form; (8) olycklig uppsyn. Eldklotet har ett stort huvud, detta beror på att en 

större del av den avbildade kroppen består av en sfärisk form som består huvuddels av ett 

huvud vilket domineras av ett ansikte med en olycklig uppsyn. Även här domineras den större 

del av bilden av landskapet.    

   Lika abstrakt i sitt utseende är Sakabashira (figur 5), här ignorerar vi pelaren som figurerna 

kommer ut från och fokuserar på de fyra varelserna som i led flyter ur pelarens trädstam. De 

visar upp följande estetiska koder: (4) kortväxt; (7) tilltalande uppsyn. Figurerna är små och 

tar endast upp en liten del av bildens komposition. Deras ansikten är vagt människoliknande 

med breda leenden. Sakabashiran är intressant för det i grunden är endast ett mystiskt 

fenomen, ett resultat av japansk folktro var man trodde att om en träpelare i ett nytt hus var 

placerad uppochner, det vill säga, trä pelaren ställdes på så sätt att den forna trädkronan skulle 

ha varit i marken, då skulle huset fara för olycka (Meyer 2015, 206). Sekien har vald att 

visualisera detta fenomen genom att ge det ett ansikte; små, kortvuxna, tilltalande väsen.  

   Tillhörande de yōkai som ser ut som åldringar hör; Nurarihyon (figur 6), vilken visar upp 

följande estetiska koder: (1) Stort huvud; (2) lång panna; (4) kortväxt; (6) knubbiga kinder; 

(7) tilltalande uppsyn. Nurarihyon avbildas som kortväxt med korta armar och ben, vilket ger 

honom ett barnsligt utseende, om man ignorer de självklara tecknen av ålderns höst som 

markerar Nurarihyons ansikte. Hans huvud är stort i förhållande till resten av kroppen och 
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utgör en tredjedel av kroppens totala längd. Ansiktet har knubbiga kinder, en lång panna och 

ett mild leende runt läpparna.  

   Avslutningsvis, den sista bilden i denna sektion föreställer en Nuppeppō (figur 7), vilken 

visar upp följande kawaii-estetiska koder: (1) stort huvud; (2) lång panna; (7) tilltalande 

uppsyn. Nuppeppō är knubbig, en större del av sin kropp består av ett stort huvud med en lång 

panna, vecken i dess figur påminner svagt om en människas ansikte med ett mild leende. 

Nuppeppō beskrivs ofta som en vandrande klump av ruttnande fläsk (Foster 2015, 208), att 

Sekien väljer att avbilda den rätt så tilltalande är värd att påpeka.   

   Sammanfattningsvis kan vi fastställa att i första katalogen (1776) väljer Sekien att framställa 

ett antal yōkai med kawaii-estetiska koder. Ofta är yōkai påfallande kortvuxna, med stora 

huvuden och en tilltalande uppsyn. Dessa utvalda verk är naturligtvis inte överhängande 

exempel på hela katalogens estetiska tema, men ett exempel på att Sekien medvetet avbildade 

ett antal redan berömda yōkai med kawaii koder och ett bevis på att kawaii estetisk var ett 

medvetet val. Ett påstående som kan stärkas med en blick på förordet till den första katalogen: 

”This time, he took the ancient Hyakki Yagyō scrolls as inspiration, to which he added his 

own inimatable personal touch” (Yōda & Allt, 2017, 4). Här kan man anta att Sekien var 

artistisk inspirerad av äldre källor men samtidigt tog sig friheten att ge de yōkai han avbildade 

en personlig framtoning, Sekien tillämpade en konstnärlig frihet på de yōkai han valde att 

avbilda. Denna konstnärliga frihet resulterade i medvetna kawaii-estetiska koder i hans verk 

och tillför därmed ett antal av de mest kända av yōkai med kawaii koder.  

   En bärande kod i de här verken är leendet, vilken är den tilltalande estetiska koden som 

återfinns i många av de utvalda bilderna. Nittono skriver i sin studie att objekt som ler skapar 

en varm och trygg känsla hos personer. Leendet är nyckeln till denna känsla (Nittono 2016, 

91). Att Sekien väljer att avbilda ett flertal av redan kända yōkai som leende figurer (t.ex. 

figur 2, 6 och 7) kan härmed inte antas vara slump men ett medvetet val hos konstnären att 

avbilda objekten som tilltalande för betraktaren. Sedan kan man observera konstnärens val att 

i ett antal verk avbilda figurerna som kortväxta i relation till resten av landskapet (t.ex. figur 

2, 3 och 4), detta svarar mot Cheok och Fernandos studie var de visar att objekt som är mindre 

än omkringliggande landskap identifieras vara mer kawaii (Cheok & Fernando 2012, 304). 

Tilltalande uppsyn kombinerad med kortvuxenhet ligger i linje med en allmännelig 

uppfattning av något som är kawaii och styrker min ställning att Sekien gjorde ett medvetet 

val i avbildningen av yōkai som kawaii i Gazy Hyakko Yagyō, något vi kommer tillbaka till i 

avsnitt 3.2.  

 

3.1.4 Konjaku Gazu Zoku Hyakii (1779) och Konjaku Hyakki Shūi (1781) 

Konjaku Gazu Zoku Hyakii (1779), ”En Illustrerad Fortsättning av de Hundra Oknytt i Dåtid 

och Nutid”; Konjaku Hyakki Shūi (1781), ”Mer av de Hundra Oknytt i Dåtid och Nutid”, är 

den andra respektive tredje katalogen som Sekien har framställt. Bägge kataloger är 

uppdelade i tre volymer och likt Gazu Hyakki Yagyō fokuserar Sekien i den här katalogen på 

berömda yōkai vilka redan hade fått sitt fäste i folkminnet, ofta yōkai som figurerar i kända 

myter, legender och vandringssägnen. Jag har vald att foga samman bägge kataloger i en 

gemensam analys i samband med att de delar samma tema. I introduktionen till den andra 

katalogen skriver Sekien följande: 
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Since times of old, the night parade of the demon13 horde has been passed down, copied, 

and kept in the houses of the great masters. Here I have acquiesced to demands to apply 

my humble techniques to the topic. There’s no hope of achieving realism when it comes 

to the fearsome faces of things that can’t be seen with the human eye, but I can at least 

shock and awe, and so I have tried my best with humble skills to capture their bizarre 

forms once again.  

   Running my fingers over my beloved earlier work, I mused: I certainly love drawing 

this sort of thing, but what if a real demon showed up? When a certain man got a visit 

from a real dragon it was utterly terrifying. But even still, when the bookseller pleaded for 

a sequel to my book of a few years back, I found it hard to refuse. And so I, Toriyama 

Sekien, find myself again taking up my brush under the moonlight (Sekien I översättning 

av Yōda & Alt, 2017, 83–84). 

 

I introduktionen till den tredje katalogen skriver Sekien följande: 

 

It is said poetry has the power to move heavens and earth. Here I let my brush run free to 

capture the portrayals of normally invisible gods and spirits, drawing their strange forms 

and maddening behaviour year after year, but was embarrassed at my handiwork in 

comparison to the storied works of old.  

   Thus long did I keep my work hidden from sight, until a certain persistent bookseller 

said: but this is the only way to soothe a crying baby.” Giving in to the repeated requests, 

I awaited the bright spring for a price to be offered, whereupon I cried “sell! sell!” and 

saw it transferred to the woodblocks (Sekien i översättning av Yōda & Alt, 2017, 161–

162).  

 

Med Sekiens säljarrop rungande i öronen kan vi lägga fokus på de bilder som är utvalda till 

analysen:  

   Figur 8: Suiko (vattentiger), andra katalogen, första volymen, fjärde yōkai. Vid en tillsynes 

vildsint bäck, gömd bakom gräs och vass, sitter en amfibisk varelse, vilken för tankarna till 

Kappan i den första katalogen (se sid. 16). Varelsen är kortväxt, med ett stort huvud, vilket 

påminner om en katts, och stora argsinta ögon.  Dess hela kropp är täckt med fjäll och likt 

Kappan har Suiko simhud mellan fingrarna. På knäskålarna har Suikon tigerklor. I det högra 

överhörnet kan man läsa: ”Suiko har samma form som ett barn. Dess yttre skal liknar den av 

en myrkott och dess knäskålar är vassa som tigerklor. Suiko vistas i Kinas Sushuflod var man 

kan se den sittandes i sanden, torka sitt skal.”       

   Figur 9: Amefuri-kozō (regnbarn), andra katalogen, andra volymens, sjuttonde yōkai. Med 

ett antal branta streck skapar Sekien illusionen av ett häftigt regnfall, i det regniga landskapet 

träder fram en kortväxt gestalt, under vad som ser ut som ett paraply syns ett stort barnsligt 

ansikte med en hög panna. Figuren är klädd i traditionell klädsel, i knubbiga händer hålls en 

                                                 
13

 Som sagt i avsnitt 1.2 Vad är Yōkai, tar jag avstånd från den populära översättningen demon och skulle 

personligen ha använd det svenska ordet oknytt eller behållit ordet yōkai. Detta för att jag anser att ordet demon i 

en västerländsk kontext för tankarna till onda andar och moralisk onda väsen; medan yōkai likt svenska oknytt är 

moralisk vaga och därför olikt ordet demon signifierar en mental bild av ett ont väsen. Se fotnot 3 för mer 

information.   
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japansk lykta. I det vänstra övrehörnet kan man läsa följande: ”Regnets gud är känd under 

namnet Ushi. Amefuri-kozōn måste vara Ushis huspojke.”   

   Figur 10: Moryo14, andra katalogen, tredje volymens, sjuttonde yōkai. Under skuggan av ett 

träd äter en kortvuxen varelse en människa. Varelsen har stora ögon, en bred mun fylld med 

vassa tänder som biter in i liket. Kaninliknande öron kikar fram från en vild hårman. Hela 

varelsen verkar vara täckt med päls. På bildens högra sida kan man läsa följande anekdot: 

”Ungefär samma storlek som ett treårigt barn. Dess hud är karmosinröd, dess ögon är röda, 

dess öron är långa, dess hår skimrar. Det sägs att den festar på levern av lik.” 

   Figur 11: Mujina (grävling 15 ), andra katalogen, tredje volymens, artonde yōkai. Vid 

eldstaden av ett traditionellt japansk hem sitter en kortvuxen lurvig man vid en kittel, klädd i 

traditionell klädsel. Istället för händer har figuren tassar och en svans som kikar fram under 

den traditionella klädnaden. I det högra hörnet av bilden återberättas berättelsen om en 

gammal grävling. Han hade förvandlat sig till en munk men blev tillslut påkommen när han 

en kväll somnade vid eldstaden och svansen kikade fram ur hans klädnad.  

   Figur 12: Ninmenju (människoansiktsträdet) tredje katalogen, första volymens, tredje yōkai. 

Överst i bilden kan man se moln i vilka trädet som tar upp nästan hela bilden doppar sin 

lövprydda krona. Men bland löven växer istället för frukt små, runda ansikten med alla sorts 

av uttryck. Vissa är arga men ett stort antal är glada med lyckliga leenden runt sina läppar.  

   Figur 13: Enenza (röknät), tredje katalogens, första volymens, sista yōkai. En 

antropormorfisk bolmande rökpelare höjer sig ur skorstenen av ett hus. Rökpelaren har ett 

runt ansikte, en stor näsa och ett glatt leende16. Texten i bildens högra hörn läser följande: ”En 

eld som tändes för att jaga bort mygg nära en fattighjons torftiga hem vreds till en besynnerlig 

skepnad. Den såg så genomskinlig ut att det verkade som om vinden skulle fatta tag i det, det 

fick namnet Enenra.”    

   Figur 14: Morinji no kama (Morinji templet kittel), tredje katalogens, andra volymens, sista 

yōkai. Hängande över eldstaden av ett japanskt hem syns en traditionell japansk kittel. Men 

en närmare tid på illustrationen visar att kitteln har päls, en svans som kikar fram från dess 

vänstra sida och locket är egentligen ett lurvigt tryne. Den här bilden är en illustration av en 

regional folksägen från Gunma prefekturen om en formskiftande tanuki, tvättbjörn, som hade 

tagit formen av en munk och alltid bryggde te som på något vis kunde hållas varm i sex till sju 

dagar. Sekien rättfärdigar för att ha med Morinji no kama för att han teoretisera att kanske 

även tekitteln som tanukin ägde, var en maskerad tanuki.   

   Figur 15: Keu-kegen (päls-fjäder-päls framträdning), tredje katalogen, tredje volymens, 

sjätte yōkai. In i ett traditionellt japanskt hus tittar ett långt och hårigt väsen. Under en lång 

och svart hårman kikar två stora ögon fram. Texten i det högra hörnet talar om yōkains 

sällsynthet: ”Kanske den kallas för Keu-kegen för den är täckt med hår likt Mōjo. Namnet kan 

                                                 
14

 Namnet Mōryō syftar egentligen inte till en enskild varelse, men är en del av ett samlingsnamn för alla 

väsen som bodde i berg och floder; chimi-mōryō (Yōda & Alt, 2017, 134).  
15

 Likt den mer välkända tanukin (mårdhunden) tros grävlingen vara ett av djuren som har förmågan att 

skifta form. Det finns otaliga folksägner om människor som luras av dessa djur som är ofta så skickliga i 

förvandlingskonst att de kan förändra sig till människor. En välkänd film av den framgångsrika filmstudion 

Studio Ghibli: Pom Poko (1994) handlar om just ett gäng mårdhundar som försöker rädda sin skog från den 

annalkande staden.   
16

 Enenza är ett exempel på den animistiska tradition som är bärande inom yōkai tron, var annars döda 

objekt ges ett namn och en övernaturlig identitet.  
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skrivas med andra tecken: ’konstig-och-sällsynt-att-se’ för den är ovanlig och möten är 

oerhört sällsynta” (Sekien i översättning av Yōda & Allt 2017, 215).   

 

3.1.5 Analys av Konjaku Gazu Zoku Hyakki och Konjaku Hyakki Shūis estetiska koder 

Likt föregående analys kommer fokus att ligga på de estetiska koderna därmed förs en del av 

kommunikationsmodellen till en senare analys. Avsändare, budskapets kontext och kontakt 

samt mottagaren kommer att stå i centrum i avsnitt 3.2. I denna analys kommer vi återigen att 

studera bildens kod:  

   Första bilden som analyseras är en bild av en släkting till förenämnda Kappa (se figur 3), 

den så kallade vattentigern, eller Suiko (figur 8) och visar följande estetiska koder: (1) stort 

huvud; (3) stora ögon och (4) kortväxt. Suikon har ett runt huvud och stora ögon. Vattentigern 

är kortväxt jämfört med resten av bildens landskap som figuren huserar i. Suiko har korta 

lemmar och små, tecknade händer (med simhud mellan fingrarna). 

   Sekien gestaltar yōkai som figurerar i berömda folksägner och legender därför tar många 

yōkai i dessa två kataloger formen av en människa, ofta ett barn; ett av exemplen som jag har 

valt att studera är den barnlika Amefuri-kōzo (figur 9). Amefuri-kōzo visar följande estetiska 

koder: (1) stort huvud; (2) lång panna; (4) kortväxt; (6) knubbiga kinder och (7) tilltalande. 

Figuren i bilden har ett stort huvud, knubbiga kinder ackompanjerade av en hög panna; 

huvudet upptar mer än en tredje del av den kortvuxna kroppen. Amefuri-kōzo har ett litet 

leende kring läpparna, något som förstärks av de knubbiga kinderna.  

   En mer makaber yōkai är Mōryō (figur 10) som Sekien har avbildat när den dinerar på ett 

lik. Men trots den kusliga tillställningen visar Mōryō upp följande estetiska koder: (3) stora 

ögon; (4) kortväxt; (7) tilltalande. Mōryō har stora ögon, som med påtaglig glädje ser på 

medan dess leende mun hugger tänderna i ett människohuvud. Figuren är kortväxt, dess 

huvud är mindre än människohuvudet varelsen dinerar på och trädet i förgrunden dominerar 

bildens komposition.  

   I Figur 11 sitter vid en eldstad en kortvuxen gubbe vid namn Mujina som visar på följande 

estetiska koder: (4) kortväxt; (8) olycklig uppsyn. Mujina är kortvuxen, sceneriet omkring 

figuren tar upp det mesta av bilden. Mujinia ser ledsen ut, närmast melankolisk. 

   Ett av de udda yōkai i Sekiens verk är Ninmenju (figur 12). Ninmenju visar upp följande 

estetiska koder: (1) stort huvud; (4) kortväxt; (5) rund form; (7) tilltalande uppsyn. Yōkain 

består mestadels av små ansikten, därmed kan vi med gott samvete att de har ett stort huvud, i 

samband med hela deras synliga kropp består av ett ansikte. De är små och tar upp endast en 

liten del av bildens totala yta, dvs trädkronans topp. Deras form är sfärisk och ansikten visar 

upp små leenden (och enstaka sura miner).  

   Nästa yōkai, Enenra (figur 13) är i likhet med föregående oerhört intressant; i samband med 

att den tillsynes endast består av rök. Den tillhörande texten säger följande: ”En eld som 

tändes för att jaga bort mygg nära ett fattighjons torftiga hem vreds till en besynnerlig 

skepnad. Den såg så genomskinlig ut att det verkade som om vinden skulle fatta tag i det, det 

fick namnet Enenra.” Enenra är lik Sakabashira (se sid. 16) ett exempel på vad förläggaren 

Rōsan kallar för Sekiens ”inimitable personal touch” (se sida 16). Konstnären har fått 

möjligheten att ge en yōkai som till en början var ett fenomen ett ”officiellt” ansikte. Detta 

gör han genom att inkorporera följande estetiska koder: (1) stort huvud; (5) sfärisk i formen, 
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dvs huvudet och; (7) tilltalande uppsyn. Sekien väljer att avbilda Enenra genom att ge det ett 

stort huvud, som är sfärisk i formen, i ansiktet leker ett leende.  

   Figur 14 avbildar Morinji no kama, en tanuki som låtsas vara en tekanna. Den här yōkain är 

ett av Sekiens egna skapelser och är därför av stort intresse. Den visar på följande estetiska 

koder: (4) kortväxt; (5) sfärisk i formen. Varför Sekien valde att skapa denna yōkai är oklar 

och det är därför intressant att se att konstnären valde att ge den kawaii-estetiska koder.  

   Den sista yōkain i den här analysen är Keu-kegen (figur 15) ett hårigt väsen som visar på 

följande estetiska koder: (3) stora ögon; (8) olycklig uppsyn. Dess namn och den minimala 

informationen i texten visar att Keu-kegen var en kanske välkänd yōkai men vag i utseendet.  

   De här två katalogerna likt den första innehåller för Sekiens samtids välkända yōkai, men ett 

antal är unika i samband med att de är på ett eller annat sätt Sekiens egna skapelser. Här ser vi 

ett exempel på yōkai som gör övergången från fenomen till övernaturliga aktörer och visuella 

bilder (se sid. 3); denna förändring är av stort intresse. Sekien väljer att ge de yōkai kawaii-

estetiska koder; stort huvud och en sfärisk form, vilket följer babyschemat (Nittono 2016, 85). 

Många av yōkain i exemplen är korta i förhållande till sceneriet vilket är, enligt cute studies, 

tilltalande och kawaii (Cheok & Fernando 2012, 304).  

   Sammanfattningsvis kan vi summera att i Konjaku Gazu Zoku Hyakki och Konjaku Hyakki 

Shūi har Sekien återigen väljer att avbilda olika yōkai med kawaii-estetiska koder. Här liksom 

i den första analysen bör understrykas att de bilder som har valts ut för analysen på inget sätt 

är representativa för alla Sekiens verk, men, de är exempel på utvalda yōkai i Sekiens 

kataloger som visar starka kawaii-estetiska koder. Särskilt de två unika estetiska skapelserna 

(figur 13 och 15) som visar på en medveten vilja att skapa kawaii figurer; detta kommer att 

undersökas mera i avsnitt 3.2.  

    

3.1.6 Hyakki Tsurezure Bukero (1784)  

Hyakki Tsurezure Bukero (1784), ”En Hord av Hemsökta Husföremål”, är Sekiens sista 

katalog och den mest originella av de fyra, mestadels för den innehåller endast konstnärens 

egna skapelser.  

   Katalogens förord är skriven av en man som kallar sig själv för Kanda Kōrōjin,17 det är 

otydligt om han är en nära vän eller Sekiens dåvarande förläggare. Förordet lyder:  

 

There are doves that transform into sash-fasteners and deer that transform into brushes. 

Both evoke the acclaimed seventy-two-year-old Sekien, whose handiwork in his amusing 

Hyakki Yagyō and its sequels have earned accolades from all quarters.  

   This year he has faithfully taken up his brush again and transformed “demons” into 

“vessels.” As this character-shift should hint, he has breathed life into the household 

items he has drawn, splitting his brush-hairs to attain such precise detail as to astound the 

revelation of just what is out there.  

   His advancing years may necessitate the use of glasses, but oh how his eyes retain their 

youthful ability to see! I write these words wholeheartedly believing his hands are 

treasures (Kanda i översättning av Yōda & Allt 2017, 234-235)  

                                                 
17

 Kanda Kōrōjin, likt de flesta namn som förekommer i katalogerna är inte författarnas riktiga namn men 

en pseudonym. I det här fallet kan namnet, enligt översättarna, betyda: Gubben Smilgrop (Yōda & Alt 2017, 

235).   
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Kandas ord är intressanta och upplyser oss om Sekiens tankar kring den sista katalogens vilka 

vi ska behandla i nedanföljande analys. Jag bör även nämna att varje text som ackompanjerar 

bilden i fråga avslutas med orden: ”So I dreamed” (Sekien i översättning av Yōda och Alt), 

detta går tillbaka till introduktionen var Sekien nämner att varje yōkai i den sista katalogen 

kom till honom i en dröm och är fabriceringar av Sekiens undermedvetna, drömvärld eller 

personliga föreställningsförmåga (Yōda & Alt 2017, 236–237).    

   Figurerna som är utvalda till den sista bildanalysen är följande:  

   Figur 16: Kinu-tanuki 18  (silkes mårdhund), fjärde katalogens, första volymens, sjunde 

yōkai: omgiven av olika husföremål krälar en antropomorf duk, ett litet huvud, lurvigt ansikte 

och sökande ögon tittar fram från duken som visar sig vara del av ett djur. Figuren är liten och 

bilden består till större del av omgivningen som konnoterar inredningen av ett japanskt hem.  

   Figur 17: Shōgorō 19 , fjärde katalogens, första volymens, tolfte yōkai: En liten 

sköldpaddaliknande varelse krälar på golvet av vad som ser ut som ett traditionellt japanskt 

hem eller tempel. Varelsen är kortväxt, med ett litet huvud och korta lemmar. Bilden 

domineras av den detaljerade bakgrunden i vilket varelsen nästan försvinner.  

   Figur 18: Mokugyo-daruma (träfisk daruma20), fjärde katalogens, andra volymens, nittonde 

yōkai: ett runt, sfäriskt väsen blickar ut mot betraktaren med ledsamma ögon. Ett träd står i 

förgrunden medan en runt cirkel vilket kan tolkas att föreställa en sol eller måne syns bakom 

yōkain.    

   Figur 19: Ungai-kyō (spegel bakom molnen), fjärde katalogens, tredje volymens, tredje 

yōkai: bakom ett draperi syns ett sfäriskt föremål som påminner om en rund spegel, i sfären 

syns ett spjuveraktigt öga, en människoliknande näsa och en öppen mun, en tunga slickar sig 

lekfullt om läpparna. Under sfären syns en krypande massa som kan tolkas som konstnärens 

försök att avbilda ett tjockt, tjäraliknande moln i rörelse.   

   Figur 20: Muku-mukabaki (tomtkapell), fjärde katalogens, tredje volymens, sjätte yōkai: 

kamouflerad, omringad av vass och växter syns en rund varelse med ett glatt leende, stor näsa 

och stora ögon blickar den mot något som finns utanför ramen. Varelsen är lurvig, men dess 

närmast onaturliga form berättar för betraktaren att det inte är något djur men ett föremål som 

har fått ett eget liv, en så kallad tsukumogami21.   

 

3.1.7 Analys av Hyakki Tsurezure Bukeros estetiska koder  

Återigen fokuserar vi på de kawaii-estetiska koderna som återfinns i bilderna.  

                                                 
18

 Kinu-tanukis namn och beskrivande text är fylld med ordlekar och ordstäv med ett erotiskt spinn, något 

som inte var ovanligt för yōkai vars erotiska sida ofta gick hand i hand med berättelser om yōkai som lurar 

människor med hjälp av sin sexualitet (Reider 2010).   
19

 Namnet är en ordlek på en buddistisk gong, shōgo, vilket denna yōkai är baserad på. Shōgo är små, skål 

formade gongar som används i buddistiska ritualer (Yōda & Alt 2017, 254).  
20

 En mokugyo, träfisk, är ett slagverk instrument som används av buddistiska munkar för att hålla rytmen 

när de reciterar sutror. En Daruma, eller Daruma docka, är en populär docka i japanska folkhem som föreställer 

Bodhidharma: Zenbuddismens grundare (Yōda och Alt 2017, 278).  
21

 Tsukumogami, i japansk folktro finns uppfattningen att människoskapade föremål som ”överlever” till att 

bli över 100 år får en egen själ och vänder sig mot människorna (Foster 2015, 239–240), eller hjälper dem. 

Sekiens skapelser vilar i denna tradition och lägger till nyare och ”modernare” tsukumogami.    
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   Den första bilden (figur 16) i analysen är en av Sekiens funderingar vad en tanuki 

(mårdhund, se fotnot 15 för mer information) skulle kunna förvandla sig till mer. Han kom 

fram till att en tanuki skulle kunna förvandla sig till en silkesduk. Denna teckning visar på 

följande kawaii-estetiska koder: (4) kortväxt; (5) rund/mjuk form. Yōkain i bilden är liten, 

kortväxt och bilden domineras av bakgrund respektive förgrund. Figuren är synligt mjuk och 

har en rundning i formen.  

   Den andra bilden i analysen visar en intressant skapelse: Shōgorō (figur 17) en av Sekiens 

egna tsukumogami. Den visar upp följande estetiska koder i linje med kawaii: (4) kortväxt; 

(5) rund/mjuk form. Shōgorō påminner om en sköldpadda, något som man kan anta var ett 

medvetet val hos Sekien. Yōkain är liten och flak med en synlig rund form, vilket påminner 

om gongen den är baserad på.  

   Figur 18, Mokugyo-daruma är en till av Sekiens egna tsukumogami. En mokugyo (träfisk), 

ett slagverksinstrument, har fått ett eget liv och tagit form av en rund Daruma docka. Figuren 

visar upp följande koder: (1) stort huvud; (3) stora ögon; (5) rund/mjuk form; (8) olycklig 

uppsyn. I enlighet med Daruma dockan är figuren rund, med ett stort huvud och stora ögon. 

Den har en synlig olycklig uppsyn, vilket framkallar sympati/medlidande hos betraktaren.   

   Figur 19, Ungai-kyō är också en av Sekiens egna tsukumogami. Men den här är speciell i 

samband med att Sekien väljer att avbilda yōkain som en go-shintai spegel som en kami sägs 

husera i när den tar bonad i ett shinto tempel. Men här avbildar Sekien spegeln som en yōkai 

och inte ett heligt föremål (se sidorna 3 respektive 28 för information om skillnaden mellan 

kami och yōkai). Figuren visar upp följande koder: (3) stora ögon; (5) rund/mjuk form; (7) 

tilltalande uppsyn. Ungai-kyō har stora, spjuveraktiga ögon. I samband med att den föreställer 

en spegel som har kommit till liv är den rund i formen. Det människoliknande ansiktet visar 

upp ett busigt leende. 

   Den sista figuren är knepig. Muku-mukabaki (Figur 20) föreställer en av Sekiens 

tsukumogami. Den visar upp följande kawaii-estetiska koder: (4) kortväxt; (5) rund/mjuk 

form; (7) tilltalande uppsyn. Yōkain är kortväxt, detta kan antas i samband med föremålet den 

är baserad på, ett hästkapell, och växterna omkring denna. Den är rund till formen med ett 

leende lekande runt läpparna.  

   Sekiens sista katalog är fylld med Sekiens egna skapelser. Det är därför intressant att notera 

att Sekien väljer att använda sig av kawaii-estetiska koder för att avbilda dem. Som Kanda 

skriver i introduktionen: ”This year he [Sekien] has faithfully taken up his brush again and 

transformed “demons” into “vessels.” As this character-shift should hint, he has breathed life 

into the household items he has drawn, splitting his brush-hairs to attain such precise detail as 

to astound the revelation of just what is out there” (Kandi I översättning av Yōda & Alt 2017, 

234). Sekien transformerar, bland annat, hushållsföremål till yōkai, men väljer att ge dem 

kawaii-estetiska koder. Något vi kommer att diskutera närmare i följande avsnitt 3.2.1.  

      

3.2 Toriyama Sekiens arv 
I detta avsnitt behandlas Toriyama Sekiens inflytande på det japanska folkets 

föreställningsvärld. I avsnitt 3.2.1 presenteras Sekiens inflytande på sin samtid; i 3.2.2 

presenteras yōkai forskningens början samt yōkai fenomenets rationalisering för att sedan i 

3.2.3 studera yōkai kulturens återfödelse och yōkai kulturens språng till att bli 
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konsumtionsvaror, något som kommer undersökas med avhopp i McCracken Displacement of 

Meaning- teori.  

 

3.2.1 Toriyama Sekiens inflytande 

I föregående analyser fokuserade vi på vilka estetiska koder som Sekien använde sig av för att 

avbilda sina yōkai. Dessa koder var enligt min mening medvetna beslut hos konstnären för att 

skapa attraktiva illustrationer för att dra till sig en större publik. Detta påstående kan stärkas 

genom att se på Sekiens samtid. I detta avsnitt fokuserar vi på hans arv, hans inflytande på det 

japanska folkets relation till det övernaturliga och föreställningsvärld och, med avhopp i de 

kawaii-estetiska koder i 3.1. I föregående undersökning fann vi med hjälp av den modifierade 

kommunikationsmodellen följande faktorer: att avsändaren var Sekien, budskapet var i hans 

verk och mottagare var publiken eller bildens betraktare. Det som ska stå i fokus nu är 

avsändare, budskap och mottagare, samt kontext och kontakt.  

   Michael Dylan Foster skriver i sin bok: Pandemonium and Parade (2009) följande om 

Sekiens publik i sen-Edoperiod:” The late Edo-period consumer was willing to allow for some 

play – and the line between the real and the fabricated was not so seriously drawn” (Foster 

2009, 71).  

   Den lekfullhet som Foster talar om har vi kunnat se i de verk som har analyserats i 

uppsatsens bildanalytiska del samt i Sekiens egna ord. I förordet till hans tredje katalog (1781) 

skriver Sekien följande: ”It is said poetry has the power to move heavens and earth. Here I let 

my brush run free to capture the portrayals of normally invisible gods and spirits, drawing 

their strange forms and maddening behaviour year after year, but was embarrassed at my 

handiwork in comparison to the storied works of old” (Yōda & Alt, 2017, 161).  Den 

lekfullhet som Sekien visar upp i det här stycket: ”Here I let my brush run free…”, kan tyda 

på en öppen syn på vad kan uppfattas vara den dåtida föreställningsvärlden, man skulle kunna 

tolka det, som Foster påpekar, som ett tecken på Sekiens samtids förändrande relation till det 

övernaturliga och det gudomliga samt den växande konsumtionen som är kopplad till detta 

(Foster 2009, 70). Sekien fortsätter i förordet: ”Thus long did I keep my work hidden from 

sight, until a certain persistent bookseller said: but this is the only way to soothe a crying 

baby.” Giving in to the repeated requests, I awaited the bright spring for a price to be offered, 

whereupon I cried “sell! sell!” and saw it transferred to the woodblocks” (Yōda & Alt, 2017, 

162). Detta kan tyda på att samtidens hunger för mer yōkai var stor, något som är av intresse i 

samband med att ett stort antal av de yōkai som Sekien tecknade var hans egna skapelser, 

något som Sekien själv skriver i sin introduktion till den siste och fjärde katalogen. Men även 

Sekiens egna skapelser accepterades med värme och blev så småningom ”riktiga” yōkai 

(Foster 2009, 70).  

   Foster skriver följande: ”Sekien’s catalogs may not have replaced Japanese knowledge of 

the natural and supernatural world, but his creations have altered the way people understand 

and visualize the ghosts and monsters of their own folklore, literature, and local belief 

systems” (Foster 2009, 75). Sekiens verk och tolkningar av yōkai blev normativa för den 

samtida föreställningsvärlden, även Sekiens egna skapelser som i modern tid har fått en plats i 

taxonomin och blivit ”riktiga” yōkai. Som Foster skriver; Sekiens yōkai blev en del av japans 

nationella fantasi (Foster 2009, 74–75). Men den här insikten besvarar inte Sekiens medvetna 
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val att använda sig av kawaii-estetiska koder i sina illustrationer. I den här uppsatsen 

introducerar jag en teori till varför Sekiens yōkai innefattade medvetna kawaii-koder och hur 

dessa estetiska val banade vägen för hans yōkai att bli så populära.  

   En snabb blick på Edoperioden reaktioner och Sekiens synligt lekfulla attityd gällande sina 

verk kan man anta att tron på yōkai (och religion i allmänhet) avtog drastisk under slutet av 

Edoperioden. Men så är inte fallet, som Foster påpekar; det lekfulla och ibland humoristiska 

sättet att hantera yōkai (och religion) som växte fram under Sekiens samtid interagerade med 

en seriös och levande tro på dessa väsen (Foster 2009, 75).  

   Enligt min mening introducerade Toriyama Sekiens verk ytterligare ett sätt för att hantera 

yōkai, han gav de en kawaii dimension. Denna estetiska dimension som Sekien penslade på 

redan existerande yōkai och hans egna skapelser kan ses som en medveten förflyttning av 

mening. Han förflyttade; ”the fearsome faces of things that can’t be seen with the human eye” 

(se sida 17–18) till en ideal dimension vilka hans publik tog del av och kunde projicera sina 

förhoppningar på.  

   Sekiens yōkai blev gulliga, söta, kawaii. Istället för skrämmande skildrade Sekien yōkai 

som kawaii, humoristiska, lekfulla och på många sätt lätthanterbara. Detta tolkar jag som en 

attitydförändring, inte bara hos Sekien men hos det japanska folket; Toriyama Sekiens yōkai 

blev, som Kazuhiko Komatsu (se sida 3–4) skriver i sin bok An introduction to Yōkai culture 

(2017); visuella bilder. Men inte bara i det material Komatsu talar om; emaki som illustrerar 

folksägner, men även Sekiens kataloger vilka är bilder med en klar kawaii estetik, en estetik 

som Sekien, enligt min mening, använder för att besvara publikens efterfråga för mer yōkai 

och göra det enklare att ta till sig yōkai som något som lurar i ögonvrån. Sekiens kataloger, 

som Komatsu påpekar, tog yōkai ur folktron och religionens kontext och satte dem ensamma 

på var sin sida i hans kataloger och på så sätt gjorde varje yōkai till fristående karaktärer 

(Komatsu 2017, 23). Noriko T. Reider observerar i sin bok Japanese Demon Lore: att när 

något som är mystisk, t. ex yōkai, blir kategoriserat och därmed objekt som människan kan 

kontrollera och förstå, att det då förlorar den mystiska aura som omgiver den. Yōkai (i 

Reiders studie skriver hon specifikt om den troll liknande yōkain Oni, men hennes exempel 

kan användas för yōkai i allmänt) blev något man kunde betrakta på sin fritid, i lugnet av sitt 

eget hem (Reider 2010, 98). De blev som botanikern Carl von Linnés insekter och blommor, 

fristående, tagna ur sitt sammanhang, och därmed enklare att studera. 22  Denna handling 

flyttade redan populära yōkai ur sin kontext, avmystifierade dem och skapade en ny 

dimension. Som bekant har Komatsu Kazuhiko redan tagit upp att yōkai, i samband med 

deras visualiserande, blev figurer av konsumtion och underhållning (Komatsu 2017, 7). Men 

yōkai som konsumtion blev aldrig inräknade i de tre dimensioner Komatsu har skapat för att 

förklara yōkai: (1) yōkai som mystiska fenomen; (2) yōkai som övernaturliga aktörer; (3) 

yōkai som visuella bilder (Komatsu 2017, 13–19). Sekiens verk introducerade enligt min 

mening en fjärde dimension: yōkai som konsumtionsvaror. 

                                                 
22

 Carl von Linnés avmystifierande av naturen och övernaturliga väsen berörs av historikern Mikael Häll i 

hans avhandling: Skogsrået, näcken och Djävulen (2013). Enligt Häll var Linné missnöjd med den godtrogna 

tron på övernaturliga väsen i äldre litteratur och ansåg att naturens mystiska folktro hade sin grund i medeltida 

skrock och hade inte sin plats i den moderna värld som i Linnés (och hans samtids forskare) började avmystifiera 

och förklara den värld de levde i (Häll 2013, 241–242). Fastän Häll skriver att den förklaringsmodeller av 

naturen baserad på naturvetenskaplig empiri är ingen ny företeelse, och sjöjungfrur i västvärlden har en lång 

tradition av avmystifiering och naturlig förklaring bakom sig (Häll 2013, 240). 
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   Sekiens yōkai är enligt min mening det första exemplet på att yōkai görs om till en 

konsumtionsvara, något som människan kan äga som en samlingsvara. Och därmed kan vi 

anta att det är därför Sekiens yōkai visar på så många kawaii-estetiska koder, för att göra 

yōkai lättare att hantera och mer säljbara. Sekiens användning av kawaii-estetiska koder är en 

medveten handling för att göra hans skapelser mer attraktiva för hans publik, axplocken i 

avsnitt 3.1 är exempel på detta.  

   Sekien banade vägen för Edoperiodens japaner att för första gången ta yōkai ur deras 

kulturella och ofta religiösa sammanhang och applicera dem på vad som helst, något som 

Sekiens efterföljare tog vara på. I Sekiens kölvatten blev Edoperioden en plats var yōkai 

kulturen blomstrade (Foster 2015, 85). Allt från konstföremål, litteratur, teaterpjäser till 

netsuke (bältspännen), hårkammar och andra vardagsföremål blev utsmyckade med yōkai 

(Komatsu 2017, 23). Genom Sekiens verk blev yōkai inte bara en normativ del av den 

japanska föreställningsvärlden men även en del av dess konsumtionskultur. Deras mening 

förflyttades från att vara fästa i en dåtid och folksägner till att bli symbol för en nutid och 

framtid, symboler för konsumtion. De blev varor av konsumtion och underhållning; något 

som människor ville äga och samla samt applicera sina ideal och drömmar på. En tanke som 

vi ska återkomma till när vi diskuterar yōkai i modern tid, då när Sekiens yōkai (och yōkai i 

allmänhet) blir symboler för sann displacement of meaning.  

 

3.2.2 Toriyama Sekiens tystnande 

Som bekant hade Japan redan haft kontakt med västvärldens vetenskap (se fotnot 6) men 

under Meijiperioden (1868–1912), när gränserna öppnades och den japanske isoleringen 

upphörde, nådde intresset för västvärldens vetenskap nya höjder. Detta resulterade i en snabb 

radikalisering och modernisering av det japanska samhället något som även för en kort tid 

satte stopp för yōkais framfart. Religionshistorikern Jason Ānanda Josephson skriver i sin 

bok: The invention of religion in Japan (2012) följande om den plötsliga radikaliseringen och 

varför den tog plats: ”The radical reversal in the status of science in Japan had its origins not 

in a sudden scientific revolution but in a gradually evolving process that led from piecemeal 

adoption of western material culture to a profound change in popular worldview” (Josephson 

2012, 103). Josephson belyser även vad denna radikalisering innebar för hur man såg på 

religion i Japan: “Along with new taxonomies of plants and animal species, indigenous beliefs 

soon fell prey to reclassification according to newly imported Western categories, such as 

‘superstition’ and ‘religion’” (Josephson 2012, 74). Böcker som var knutna till kristendom var 

förbjudna i Japan. 23  Därmed blev, som Josephson påpekar, japanska forskare mer eller 

                                                 
23

 Kristendom i Japan är ett omdiskuterat och intressant ämne men vilket uppsatsens format tyvärr inte har 

någon plats för att gå in i djupet på. Om ni är intresserade i detta ämne skulle jag vilja visa er till följande 

litteratur: Stephen R. Turnbull översiktliga verk om kristna i Japan: The Kakure Kirishitan of Japan: A Study of 

Their Development, Beliefs and Rituals to the Present Day (1998); Jason Ānanda Josephsons religionshistoriska 

studie: The invention of religion in Japan (2012); Ian Readers studie kring religion i Japans samtid: Religion in 

Contemporary Japan (1991). En mer populärvetenskaplig läsning är John Dougill’s In Search of Japan’s Hidden 

Christians (2012). Sedan har vi naturligtvis Shusaku Endōs bok: Chinmoku utgiven 1966 (på svenska utkom 

boken 1971 under titeln Tystnad översatt från engelska av Magnus K:son Lindberg, och kom ut som en 

nyöversättning från japanska av Yukiko Duke 2016), som handlar om en portugisisk präst på 1600-talet som 

åker till Japan som missionär boken kom senast i rampljuset i samband med att regissören Martin Scorsese 

filmatiserade bokens handling i filmen Silence (2016).   
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mindre bekanta med en sekulariserad (eller åtminstone ickekristen grundad) europeisk 

vetenskap (Josephson 2012, 103). 

   I förgrunden för radikaliseringen av yōkai var teologen Inoue Enryō (1858 – 1919), som 

ville utrota tron på yōkai genom att förklara vidskepelse och skrock med moderna 

vetenskapliga metoder (Foster 2009, 79f).  

   Enryō var en hängiven föreläsare som ville dela sina kunskaper med så många som möjligt 

och reste över hela Japan för att hålla föreläsningar och seminarier om yōkai (Foster 2009, 

80–81). För att förklara yōkai som fenomen delade Enryō upp dem i två kategorier: kakai 

(tillfälliga yōkai) och shinkai (sanna yōkai). Kakai var yōkai vilka kunde förklaras med 

rationellt tänkande och vetenskapliga metoder, men blev istället av allmänheten förklarade 

med en övernaturlig aktör. Shinkai var yōkai som ännu inte kunde förklaras med den 

dåvarande vetenskapen men vilka, enligt Enryō, skulle få en förklaring när vetenskapen 

utvecklades (Komatsu 2017, 24).  

   Här kan man se vad Josephson skulle kalla för en del av ”the invention of superstition” i 

Japan under Meijiperioden (2012), han skriver följande om fenomenet: “Moreover, strongly 

held beliefs that did not accord with state mandated reality, and were not channelled into 

acceptable religious forms, were now often described as signs of irrationality or madness. 

While inheriting the vestiges of an older conception of evil and the demonic, the new category 

of superstition was legitimated as being in opposition to science and political reality” 

(Josephson 2012, 253). Här kan man då dra slutsatsen att Enryō inte var ensam i sin 

verksamhet och följde en rörelse som hade vuxit fram under Meijiperioden. Josephson 

fortsätter med att skriva följande påstående, som är i linje med Enryōs verksamhet:” 

Superstition appears most in discussions of monsters, unlucky numbers, and the beliefs of 

savages. While its referent is generally to the anomalous—a seemingly senseless collection of 

debris— superstition’s construction as a category is anything but arbitrary. It exists as a 

marker for beliefs that should not be believed” (Josephson 2012, 253-254).  

   Som ett svar på Enryōs rationalisering av yōkai gav historikern och folklivsforskaren Ema 

Tsutomu (1884 – 1979), 1923 ut boken Nihon yōkai-hengeshi (Japan; yōkai och spökbilder). I 

denna studie vill Ema, istället för att rationalisera yōkai som fenomen, undersöka varför folk 

väljer att tro på yōkai till att börja med. hur de förhöll sig till dem och hur de passade in i 

deras föreställningsvärld (Komatsu 2017, 24–25). Ema var en av Japans främsta 

folklivsforskare (fūzokushigaku) och menade att om man ville söka en förklaring till yōkais 

existens, bör man förstå varför folk trodde på dem. Ema försökte att introducera yōkai 

traditionen som ett kulturhistoriskt ämne som skulle studeras, inte radikaliseras för att sedan 

bli raderat från folkminnet (Komatsu 2017, 25).  

   I Emas fotspår följde Yanagita Kunio, som redan har nämnts tidigare i uppsatsen (se sid. 3), 

och som senare blev känd som den japanska folkloreforskningens (minzokugaku) fader. 

Yanagita ägnade hela sina livstid åt att kartlägga och skriva om yōkai. För Yanagita var 

forskning om yōkai ett sätt att komma närmare det japanska folkets folktro och folkliv (Foster 

2015, 59). Yanagita tecknade aldrig upp någon direkt metod för att förklara yōkai, men hans 

forskning är präglad av följande tre teoretiska ingångar: (1). Att acceptera ambiguitet, det 

otydliga. Yanagita var likt Ema inte intresserad i att vare sig förklara eller bortförklara yōkai 

och menar att man skulle acceptera ambiguitet för att komma närmare yōkais upphovsman, 

det japanska folket (Foster 2015, 59–60). Denna ståndpunkt står i stark kontrast mot Enryōs 
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rationalisering; (2) Samla och kategorisera. Likt Enryō och Ema samlade Yanagita på 

yōkaiberättelser i sina böcker. Hans mest berömda är Tōno monogatari, Sägner från Tōno) 

(Foster 2015, 60), i vilket Yanagita återberättar en samling av berättelser från staden Tōno; 

(3) teorin om degradering. Yanagita teoretiserade i ett flertal av sina essäer att yōkai var kami

som hade förlorad sin status som gudomar. Yanagita använde denna tankegång för att

observera människans modernisering; ju mer modernt ett samhälle blev, desto mindre

betydelse fick kami vilka degraderas därmed till att bli till yōkai, folktrosväsen (Komatsu

2017, 71–72). Detta går samman med Yanagitas syn på folklore som en relik av forna dagar

(Foster 2015, 60–61).

   Under denna tidsperiod tappade yōkai sitt fäste i underhållningsvärlden, borta var Sekiens 

humoristiska väsen och in kom Enryōs rationalisering och Yanagitas katalogisering av 

fenomen, yōkai förklarade inte längre fenomen, man sökte att förklara yōkai som fenomen. 

Yōkai blev en del av vidskepelse och skrock, det förflutna som helst skulle glömmas bort, 

kategoriseras eller förklaras.  

3.2.3 Toriyama Sekiens arvtagare 

Under andra världskriget (1931–1945) och efteråt återvände yōkai i en ny skepnad. Istället för 

Enryōs rationella bortförklaringar och Yanagitas efterlämningar av forna dagar blev yōkai 

symboler för ett nostalgisk 24 förflutet, ett Japan som inte längre fanns. På många sätt blev 

detta förgångna Japan en idealiserad värld vilket yōkai fick bli en del av. Deras mening 

förflyttades och de blev symboler för något man längtar tillbaka till och önskar ens samhälle 

var mera likt (McCracken 1988, 106–108). Yōkai blev symboler för nostalgi och den person 

som egenhändig var med om att förändra bilden av yōkai var mangakan (mangatecknaren), 

Mizuki Shigeru (1922–2015). Mizuki var en krigsveteran som tjänstgjorde under andra 

världskriget och som efter kriget blev illustratör, vilket resulterade i att Mizuki år 1954 

skapade karaktären, Hakaba Kitarō (Kyrkogårds Kitarō), karaktären skulle senare, för 

Mizuki, lansera en framgångsrik karriär som mangaka, författare och yōkai-forskare. Denna 

karaktär blev i sinom tid huvudkaraktären till en välkänd anime Gegege no Kitarō.25 Serien är 

för lång och komplex för en sammanfattning som skulle göra den rättvisa i denna uppsats, 

men kortfattad handlar det om Kitarō, en liten pojke vars familj härstammar från spöken och 

hans äventyr med en kohort av yōkaivänner. Under sin livstid skapade Mizuki inte bara 

manga baserad på sin karaktär men skapade också ett stort antal moderna yōkai-kataloger a lá 

Sekien,  

   Mizukis främsta inspirationskälla var Sekien (och hans kataloger) och konstnärerna jämförs 

ofta med varandra. Foster går så långt som att kalla Mizuki för den moderna Sekien (Foster 

2015, 64). Mizukis verk i likhet med Sekiens utövar ett stort inflytande på den moderna 

24
 Idéhistorikern Karin Johannison definierar ordet nostalgi på följande sätt i sin bok Nostalgia (2001): ”[..] 

inuti ordets skiftande innebörder och historiska föränderlighet kvarstår en oanfrätt kärna som kan beskrivas som 

längtan. Nostalgi är en längtanskänsla, en längtan efter något som har gått förlorat. Den uttrycker separation” 

(Johannison 2011, 10) På detta viss faller ordet nostalgi samman med displacement of meaning som en längtan 

till det förflutna.   
25

 Mizuki ville egentligen kalla animen för Hakaba no Kitarō (Kitarō från Kyrkogården), men studion 

trodde det skulle få folk att tro att animeshowen var makaber, därför döptes den om till Gegege no Kitarō. 

Gegege är inget ord men en version av Mizukis barndoms smeknamn.  
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människans förståelse och visuella konceptualisering av yōkai och lik Sekien har Mizukis 

yōkai blivit en stapelvara för Japans konsumtionskultur. Mizukis serier har en anda som för 

tankarna till Sekiens verk och drar inspiration samt målar om Edoperiodens yōkai som 

nostalgiska väsen av en svunnen tid, därför kan man här anta att Mizukis yōkai fungerar som 

broar av mening tillbaka till den tiden. Som Foster skriver i sin bok The Book of Yōkai: 

(2012):  

In fact, this is the power of Mizuki’s yōkai – they emit a potent nostalgia for a time that is 

now gone (if it ever existed in the first place). Yōkai narratives and beliefs may have been 

extracted from the village, debunked by Inoue Enryō, or put into the pages of library 

books by Yanagita Kunio, but Mizuki’s work makes them see alive again. And as living 

characters in his manga and anime, they re-create a lost time when they were also alive in 

everyday life – or at least, in an imagined everyday life of the past, one that is created by 

the longings of everyday life in the present (Foster 2015, 65). 

   Det som Foster beskriver i sin text kan tolkas som displacement of meaning, förflyttad 

mening och ideal, i sitt nötskal. Mizukis yōkai och alla konsumtionsvaror som är kopplade till 

hans verk fungerar som broar till en tid som ej längre finns, broar till nostalgi. Som 

McCracken skriver: “a community may displace these ideals. It will remove them from daily 

life and transport them to another cultural universe, there to be kept within reach but out of 

danger. The displaced meaning strategy allows a culture to remove ideals from harm’s way” 

(McCracken 1988, 106). Den “another cultural universe” som McCracken talar om här är 

Edoperioden, Sekiens samtid, en tid när yōkai var självklar del av tillvaron. Yōkai har i vår 

tidsålder blivit till konsumtionsvaror som fungerar som broar till just denna eran. Men de blev 

samtidigt inte symboler för en sann, svunnen era, en återskapelse av det förflutna, men mer en 

föreställning av det förflutna (McCracken 1988, 106).  

   Således kan vi återvända till Sekiens samtid var yōkai genom Sekiens kataloger blev 

introducerade till allmänheten som konsumtionsvaror, i nutid återintroducerades yōkai som 

konsumtionsvaror bärande på nostalgisk mening. Ett klart exempel är återigen Mizukis verk. 

Som bekant har Mizuki, likt Sekien, tecknat en del yōkai kataloger (vilka tyvärr förblir 

oöversatta till engelska eller andra västerländska språk), var Mizuki återintroducerar olika 

yōkai till den moderna publiken (Foster 2009, 172–173). I Mizukis kataloger beskriver han 

även yōkai som förekommer i Sekiens fjärde katalog, Sekiens egna skapelser, vilka har ingen 

bakgrund i några folksägner. En av dessa återintroducerade yōkai är tenjō-name (figur 21), 

Foster noterar i sin bok Pandemonium and Parade: Japanese Monsters and the Culture of 

Yōkai (2009) följande skillnad mellan Sekiens originella beskrivning och Mizukis moderna:   

It is said that high ceilings are always devoid of light and cold in winter. But this is not 

due to a home’s construction. Rather the phenomenon is caused by this strange creature, 

the thought of which makes me shiver. So I dreamed (Sekien i översättning av Yōda & 

Alt 2017, 251).  

Och här följer Mizukis beskrivning av Sekiens skapelse: 
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There is a yōkai called “tenjō-name.” You would think that it would be a great help for 

neatly licking clean the ceiling, which normally does not get cleaned – but this is not the 

case. It is fine that this “ceiling-licker” licks the ceiling without being asked, but it 

actually causes dirty stains to adhere.  

   When there is nobody in an old house, or shrine, it comes out and licks with its 

tongue… It seems that if they found stains on the ceiling, people in old days thought it 

was the handiwork of the tenjō-name. (Mizuki i översättning av Foster 2009, 173)26  

Här ska vi lägga fokus på den sista meningen i Mizukis beskrivning: “It seems that if they 

found stains on the ceiling, people in old days thought it was the handiwork of the tenjō-

name.” Varken Sekien, hans kataloger, eller faktum att tenjō-name är Sekiens egna förklaring 

för ett fenomen i gamla hem förblir osagt i Mizukis verk. Mizuki gör här ett medvetet val och 

separerar Sekiens skapelser från dess sfär av Edoperiodens fantasifulla hitta-på oknytt som 

skapades för Sekiens och hans publiks egna underhållning, till att bli väsen som har sin grund 

i tradition och en japansk forntid: ” […] people in old days thought it was the handiwork of 

the tenjō-name.” 

   Mizuki förflyttar Sekiens skapelser och transformerar de till att ”bli” traditionella yōkai, 

yōkai som ”people in old days” trodde på. Genom att ändra deras roll från att fungera som 

underhållning till att bli traditionella aktörer i japansk folklore lägger Mizuki ett till lager på 

förflyttningen. Han väljer att ge Sekiens egna skapelser ett djup de inte besitter genom att ta 

Sekiens yōkai ur sitt sammanhang (Sekiens personliga påhitt), ge dem en historisk kontext 

bortom Sekiens kataloger och därmed hantera Sekiens verk såsom Sekien hanterade yōkai, 

genom att ta dem ur sin kontext (katalogerna) och låta dem ingå i det idealiserade förflutna, 

”people in old days”.  Sekiens yōkai blir därmed starkare bärare av förflyttad mening och 

därmed kraftigare symboler för förflyttade ideal, nostalgi.  

   Mizuki återintroducerade yōkai att vara övernaturliga aktörer som var ”levande” i en fjärran 

nostalgisk tid, Mizuki förde vidare Sekiens katalogtradition, var yōkai blev till 

konsumtionsvaror och återaktualiserade de som övernaturliga aktörer i den japanska 

befolkningens föreställningsvärld. Mizuki förändrade den allmänna föreställningsvärlden; 

detta påstående kan stärkas genom att ta i beaktning alla manga, anime och spel som kom att 

omfamna yōkai vilka skapades efter Mizukis succé med Gegege no Kitarō. Som Foster 

skriver: ”After all, yōkai find a home in whatever means of articulation is most relevant and 

resonant – whether the local legend of a village community, a catalog by Toriyama Sekien, or 

a short story by a canonical novelist. The popularity of Mizuki’s yōkai, however, does reflect 

a critical shift with regard to the type of media: manga, television, and the commercial forums 

in which Mizuki’s creations found their voice were venues with much broader national 

exposure than was possible in prewar Japan” (Foster 2009, 182).  

   Med detta i åtanken kan vi återvända till kommunikationsmodellen och identifiera alla 

faktorer i den: (1) avsändaren är Toriyama Sekien, och alla hans arvtagare, som har både 

introducerad, återskapat och förändrat yōkai. Deras (2) budskap är skiftande men i sin grund 

kan tolkas vara drivna av samma tanke: att med humor, nyfikenhet, passion och en liten 

gnutta av ekonomisk fingertoppkänsla få folk att bli intresserade i yōkai och vilja komma 

26
 Detta är Fosters egen översättning av ett inlägg i ett Mizukis yōkai kataloger: Zoku yōkai jiten (1984), 

sida 152–153. 
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tillbaka för mer. (3) Mottagaren var Sekiens samtida publik, samt den modern erans publik 

som blickar tillbaka på yōkai med nostalgiska ögon. (4) Kontexten är yōkai och den moderna 

allmänhetens törst för nostalgiska symboler. (5) Koderna, är de kawaii-estetiska koderna med 

vilka Sekien avbildade sina yōkai med. Det som är det utseende Sekien, Mizuki och andra 

konstnärer har gett yōkai genom århundranden vilket har gjort det möjligt för betraktare att 

direkt känna igen dem. Och tillslut (6) kontakten är all media som då och nu är laddat med 

yōkai.  

   Mizuki har lyckats att dra en hel cirkel runt yōkai och fortsatt den rörelse av konsumtion 

som Toriyama Sekiens yōkai kataloger nästan trehundra år tillbaka satte i rörelse. Mizukis 

återuppväckelse av yōkai i Sekiens anda har gjort det möjligt för yōkai, även Sekiens egna 

skapelser, att bli del av ett nationellt arv.  

   Avslutningsvis kan vi återvända till inledningen var jag nämner att yōkai har blivit så 

världskända att de har sökt sig in i våra mobiltelefoner och Samsung och Apple produkter 

bland sin samling av emoji, 27 ”Japanese goblin” och ”Japanese ogre”, tengu respektive oni. 

Att dessa två berömda yōkai har fått en plats bland vårt internationella emoji-bibliotek och 

numera huserar i våra mobiler är ett tecken att vi kanske, inom en smärre framtid, till och med 

slipper skriva ordet med en makron och istället för: yōkai, skriver: yokai.  

4 Avslutning 
I detta slutkapitel presenteras slutsatserna vi har kommit fram till genom resultaten av 

bildanalyserna och diskussionen kring Sekiens arv. I avsnitt 4.1 berörs och diskuteras 

uppsatsens slutsatser. I avsnitt 4.2 presenteras en kort sammanfattning av hela uppsatsen för 

att till slut landa på avsnitt 4.3 med ett avslutande ord.   

4.1 Slutsatser 

Uppsatsen var präglad av följande två frågeställningar: 

1. Varför använder Toriyama Sekien kawaii-estetiska koder i hans fyra kataloger?

2. På vilka sätt har Toriyama Sekiens kataloger påverkad det japanska folkets

föreställningsvärld?

Med avstamp i avsnitt 3.1 och 3.2s ingående analys av utvalt bildmaterial kan vi besvara den 

första frågeställningen med relativ säkerhet.  

(1) Varför använder Toriyama Sekien kawaii-estetiska koder i hans fyra kataloger?

Vi kan utgå från att kawaii i sig inte är en modern företeelse och att Sekien var medveten om 

att enstaka estetiska element i en bild var mer kawaii än andra. Därmed kan vi dra slutsatsen, 

med avhopp i diskussionen i avsnitt 3.2.1 och bildanalyserna, att det var ett medvetet val av 

Sekien att avbilda yōkai med klara kawaii element med konsumenten i åtanke. Konsumenten 

är Sekiens publik, som var villig att köpa hans verk och tillät (samt tyckte om) den lekfullhet 

med vilket Sekien behandlade yōkai (Foster 2009, 71). De kawaii-estetiska koderna i Sekiens 

27
 Dessa två emoji kan se olika ut beroende på ens mobilmärke, app eller program. Bägge emoji blev 

godkända som universella emoji 2010 och än så länge har följande varumärken en variation av denna emoji i 

sina apparater: Apple, Google, Microsoft, Samsung, LG, HTC, WhatsApp, Facebook, Messenger, EmojiOne, 

Emojiindex och Mozilla. (Emojipedia 2017). 
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verk på det här sättet kan uttolkas vara Sekiens sätt att göra sina skapelser mer attraktiva. 

Detta lyckades Sekien med genom att ge sina yōkai klara kawaii-estetiska element som ett 

stort huvud, stora ögon, rund form och en tilltalande eller olycklig uppsyn (Nittono 2016, 81, 

85), element som enligt cute studies förstärker sannolikheten att en betraktare anser bilden att 

vara kawaii (Cheok & Fernando 2012, Nittono 2016). Det här besvarar naturligtvis inte varför 

Sekiens kataloger var så populära till att börja med, men tillfogar en dimension som kan ha 

varit del av varför konsumenter tyckte om Sekiens verk. I bildanalysen, avsnitt 3.1, har vi 

kunnat se att Sekien inte bara ger yōkai som beskrivs i folktron som kawaii, kawaii-estetiska 

koder, men även väljer att avbilda yōkai med kawaii-estetiska koder som i folktron ges mer 

makabra element (t. ex Mōryō i figur 10) eller har inget utseende alls (t. ex Tsurebe-bi och 

Sakabashira, figur 4 respektive figur 5). Här kan man inte tala om slump, men anta att det är 

ett medvetet val hos Sekien för att göra det lättare att ”hantera” yōkai och mer säljbara.  

   Ett kort svar på denna fråga blir därför: Man kan återfinna kawaii-estetiska koder i 

Toriyama Sekiens verk för att Sekien ville göra sina skapelser så attraktiva som möjligt.  

   Detta svar flyttar samman med svaret för frågeställning 2:      

   (2) På vilka sätt har Toriyama Sekiens kataloger påverkat det japanska folkets 

föreställningsvärld? Vi har funnit att Sekiens samtid var både oerhört frispråkig och lekfull 

gentemot det gudomliga, samtidigt som de var seriöst troende. Sekiens verk ändrade inte 

denna relation till det övernaturliga, men lade till ytterligare en dimension av lekfullhet till 

den (Foster 2009, 75). Sekiens kataloger, likt Carl von Linnés botaniska böcker, 

avmystifierade yōkai, kategoriserade dem och gjorde det möjligt för sin publik att betrakta 

yōkai i säkerheten av sitt hem (Reider 2010, 98). Den avmystifieringen av det övernaturliga 

gjorde det möjligt för Sekiens samtid att ta yōkai ur sitt sammanhang: folksagor, legender och 

myter, och applicera dem på vardagen, dvs som utsmyckning till bruksföremål, aktörer i 

pjäser, litteratur och dikter till bältspännen och hembruksföremål (Komatsu 2017, 23). 

Komatsu Kazuhiko hade tre dimensioner för att förklara yōkai på: (1) yōkai som mystiska 

fenomen; (2) yōkai som övernaturliga aktörer; (3) yōkai som visuella bilder (Komatsu 2017, 

13–19). Sekiens verk lade till en fjärde dimension: yōkai som konsumtionsvaror. Sekiens 

yōkai och de yōkai föremål som skapades i hans kölvatten var konsumtionsvaror som 

konsumenter kunde samla på och åtnjuta, befriade från folktrons sammanhang. Denna 

tradition fann sig en arvtagare efter andra världskriget i form av Mizuki Shigeru vars arbete 

med yōkai i hans manga och böcker väckte nytt liv i yōkai som konsumtionsvaror och bredde 

ut en till dimension: yōkai som nostalgiska symboler. Yōkai blev symboler för ett förflutet 

som ej längre fanns (Foster 2015, 65). De blev symboler för förflyttade ideal, broar till ett 

idealiserat förflutna som konsumenterna önskade sig tillbaka till (McCracken 1988, 106).   

   Därför blir svaret till den andra frågan följande: Toriyama Sekien avmystifierade det 

övernaturliga (i Sekiens fall: yōkai) genom att ta det ur sin kontext (folksagor, legender och 

myter) och placera det i en kontrollerad miljö (katalogerna). Detta gjorde det möjligt för det 

japanska folket att ta yōkai ur sitt sammanhang och gjorde det möjligt för Sekiens kataloger 

att lägga grunden för det övernaturliga att bli till konsumtionsvaror och tillslut i modern tid 

symboler för nostalgi.  
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4.2 Sammanfattning 

I denna uppsats har jag genom att studera Toriyama Sekiens kataloger och en diakron 

diskussion kring Sekiens avtryck på sin samtid och modern tid strävat efter att belysa den 

estetiska dimensionen som tillför till den moderna vågen av yōkai popularitet: yōkai 

”boomen” som det ibland kallas. Genom en bildanalys som är konstruerad utifrån en 

modifierad version av Roman Jakobsons kommunikationsmodell och en diakron 

undersökning av Sekiens fotspår genom historien har jag undersökt hur och varför Sekien 

valde att avbilda yōkai i sina kataloger på ett ”sött” (i min uppsats använder jag ordet kawaii 

istället) sätt. De frågor som har stått i fokus var följande:  

1. Varför använder Toriyama Sekien kawaii-estetiska koder i hans fyra kataloger? 

2. På vilka sätt har Toriyama Sekiens kataloger påverkad det japanska folkets 

föreställningsvärld? 

   Med avstamp i cute studies-teorier, och med teorin Displacement of Meaning har jag 

identifierad möjliga svar till hur Sekien påverkade det japanska folkets föreställningsvärld och 

hur hans verk fortfarande gör det.  

   Under uppsatsens gång har jag funnit följande svar till frågorna: (1) Toriyama Sekien 

använde sig av kawaii-estetiska koder i hans kataloger för att göra sina skapelser så attraktiva 

som möjligt. För att lyckas med detta använde han sig av estetiska element vilka cute studies-

teorier har funnit styr vad vi uppfattar som kawaii och därmed attraktivt. (2) Toriyama Sekien 

avmystifierade det övernaturliga, tog det ur sin kontext och gjorde det möjligt för det japanska 

folket att ta det övernaturliga ur sitt traditionella sammanhang. Detta banade vägen för yōkai 

som konsumtionsvaror och (3) gjorde det möjligt för moderna skapare att fylla yōkai med 

nostalgi och återintroducera dem som symboler av ett försvunnet och idealiserad förflutna 

(som i många fall är mer ett minne av en fantasi än en återskapelse av en sanning).  

 

4.3 Avslutande ord 

Uppsatsen har på inget sätt kunnat, eller försökt att förklara hela yōkais historiska eller nutida 

framgång, men har förhoppningsvis lyckats med att kasta ljus på hur Toriyama Sekiens 

kataloger och Sekiens hantering av yōkai påverkade inte bara yōkai på stort men även 

förändrade det japanska folkets föreställningsvärld.  

   Uppsatsen har åtskilliga gånger rört vid olika ingångar till hur man skulle kunna fördjupa 

studien men som inte hade någon plats i uppsatsens fokus. De ingångar som jag själv gärna 

skulle vilja efterlysa framtida forskning i är: har internet och nuvarande mediala uttryck 

påverkat hur vi hanterar yōkai i nutid? Med avhopp i Kazuhiko Komatsus teori (se sid. 3), 

finns det exempel på yōkai som har ”uppgraderats” till kami i modern tid? Finns det moderna 

yōkai som är baserade på västerländsk folktro eller religion?  

   Yōkai-forskning är ett relativt nytt ämne, med litet västerländsk (och japansk) forskning och 

därför anser jag att det är passande att avsluta uppsatsen med ett av Komatsus visdomsord: 

”Whatever the case, whether Japanese or non-Japanese, those with an interest in Japanese 

culture will inevitably encounter yōkai-related themes at some point in their studies. Yōkai 

have thoroughly permeated not only academia but Japanese culture as a whole. And what 

percolates through these yōkai themes is a charming world that has long flown under the radar 

bustling with characters by turns grotesque, disquieting, and humorous” (Komatsu 2017, 27).
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6 Bilaga av bilder: 

 
Figur 2. Kodama (trä-ande) 

 

 

    
Figur 3. Kappa (vattenbarn)         Figur 4. Tsurube-bi (brunnhink-eld) 
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Figur 5. Sakabashira (omvänd pelare)             Figur 6. Nurarihyon (att slinka iväg) 

 

 

    
Figur 7. Nuppeppō        Figur 8. Suiko (vattentiger) 
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Figur 9. Amefuri-kozō (regnbarn)     Figur 10. Mōryō 

 

 

    
Figur 11. Mujina (grävling)           Figur. 12 Ninmenju (människoansiktes träd) 
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Figur 13. Enenra (röknät)  Figur 14. Morinji no kama (Morinji templets kittel) 

 

 

    
      Figur 15. Keu-kegen (päls-fjäder-päls)            Figur 16. Kinu-tanuki (silkes mårdhund) 
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Figur 17. Shōgorō                         Figur 18. Mokugyo-daruma (träfisk-daruma) 

 

 

 

    
             Figur 19. Ungai-kyō (spegeln bakom molnen)    Figur 20. Muku-mukabaki (tomt kapell) 
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  Figur 21. Tenjō-name (tak slickaren)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




