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Abstract 

This thesis deals with the characterization of Japan and Japanese people by Swedish 

travelers during the Meiji period. It seeks to answer what aspects of Japanese people 

two Swedish travelers chose to highlight, and how these aspects were presented in 

their travelogues. This thesis also has a second aim. By applying Edward Said’s 

theory of orientalism, it wants to answer if Swedish travelogues were influenced by 

western 19
th

 century ideas of colonialism and imperialism. Finally, the third question 

deals with the question if these travelogues fit the general European discourse 

regarding Japan. The results show that the two Swedish travelers present many 

different parts of the Japanese; topics such as nature, industry and the character its 

inhabitants were all accounted for. Most of these different aspects were presented in a 

positive light, and this seems to hold true for the general perception of the country. It 

also shows that the travelogues fits in with the general Swedish perception of Japan; 

that it is a country inhabited by intelligent people that are considered to be highly 

civilized. However, it is still implied that the Japanese are not considered to be true 

equals, despite the travelers' claim that they are excelling in many areas compared to 

Europeans. The Japanese discourse is therefore one of admiration and also of a subtle 

feeling of superiority, though the latter is not as overt in its presentation as it was with 

orientalism. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Japan är ett land som länge har fascinerat utomstående. Dess avlägsna position gentemot Europa har 

sett till att landet länge har varit isolerat från omvärlden och därmed bidragit till att flera resenärer 

har känt att landet besitter en viss mystik. Landet hade innan sin isoleringsperiod blivit besökt av 

kristna missionärer, som började konvertera de bönder som levde i landet. Detta skapade dock en 

konflikt mellan bönderna och länsherrarna som styrde över dem. Jesuitmissionärer och deras 

missionerande sågs som anledningen till upproren och därmed blev alla utlänningar effektivt 

utkastade ur landet och en period av begränsad kontakt med omvärlden startade. Det skulle ta 200 

år innan landet igen blev öppet, och Japan bedrev bara handel med en västerländsk nation, nämligen 

Holland. De första svenskarna kom därmed till Japan via det holländska ostindiska kompaniet som 

diplomater, och flera av dem skrev ned sina upplevelser om landet. Efter öppningen av Japan 1853 

av USA så började allt fler och fler utlänningar att strömma in, och modernisering i linje med 

västerländska mått påbörjades. Under denna tid så upplevde även landet en stor omvälvning i sin 

politik och i sitt sätt att leva. Det gamla shogunatstyret gick bort i fördel till att en kejsare än en 

gång satt på tronen. Dessutom genomfördes flera sociala reformer som bland annat reducerade 

adelns privilegier och stärkte den vanliga invånarens position i samhället. Mer om det historiska 

skeendet kommer att förklaras under rubriken Meijieran. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att kasta ljus över svenska reseskildringar av Japan under Meijieran 

(1868-1912) och se hur två stycken olika resenärer, Anton Baeckström och Adolf Erik 

Nordenskiöld, beskriver sina upplevelser, och om det som de skriver passar in i den Japandiskurs 

som redan fanns etablerad i Västerlandet. Europa under denna tidsperiod präglades nämligen av 

imperialism och kolonialism, och man utgick inte nödvändigtvis ifrån idén om att alla människor 

har lika värde eller förtjänar samma respekt. Länder i Afrika och deras invånare sågs som 

underlägsna och behövde civiliseras, då de till synes var inkapabla till att styra sig själva. Britterna 

kontrollerade även under denna tid Indien; ett tecken på att kolonialismen inte bara var riktat åt ett 

håll. Då västvärlden hade det stora teknologiska övertaget så hade dem även ett inflytande på hur 

dessa länder skulle beskrivas, och därmed hur de skulle uppfattas av den vanliga medborgaren i 

Europa. Ett av de mest kända exemplen på detta är bilden av Orienten, det område som idag 

omfattar Mellanöstern, men ibland mer, beroende på hur man tolkar begreppet. Orienten var en 

främmande och mystik plats, inte nödvändigtvis farlig, men olik. Man romantiserade den samtidigt 
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som man såg ned den. Det stod för det som inte var europeiskt, sunt och gott. Detta var bilden som 

man skapade, inte bara för att etablera vad som var positivt och negativt, utan även för att stärka sin 

egna makt. Orientalismen och dess innebörd spelar en stor roll i denna uppsats, och kommer att 

behandlas i mer grundläggande form under den teoretiska bakgrunden. 

 

Hur hör då allt detta ihop med Japan? Syftet är att se om Japan, ett land som aldrig blev utsatt för 

västerländsk kolonialism blev påverkat av denna diskurs, och i så fall på vilket sätt dess invånare 

blev karakteriserade. Det kan vara intressant att se om orientalismens tankemönster användes på ett 

land som valde att helt anamma västerländsk teknologi och därmed föll närmare i linje med 

Västvärldens ideal. Vad blev då resenärernas uppfattning om denna nation? Det är därför analyser 

av reseskildringar är värt att forska om, då de är förstahandsbeskrivningar om platsen, vilket innebär 

att författaren har ofantlig stor makt när det kommer till att skapa någon form av uppfattning hos 

dem som inte vet något om landet. Det faktum att analyser om just svenskars reseskildringar om 

Japan är ett relativt outforskat fält gör bara ämnet mer viktigt att ta tag i. 

 

1.3 Tidigare Forskning 

Reseskildringar har man forskat om tidigare, men just svenskars reseskildringar om Japan är lite 

tunnare när det kommer till vad som finns. Torsten Burgmans Japanbilden i Sverige 1667-1984 är 

en bibliografi av böcker över Japan, samt tidskriftsartiklar efter 1953 och större tidningsartiklar 

efter 1945. Burgman gör själv en kortfattad analys av Baeckström och Nordenskiölds syn på Japan, 

de två resenärer vars skildringar som ska redogöras för i denna uppsats. Då Baeckström kom dit 

bara några år efter att landet hade öppnats så upplevde han i största grad ett feodalsamhälle, då 

landet ej hade börjat genomgå sin omvälvande modernisering. Trots detta så kommenterar 

Baeckström ändå hur han kan se hur västvärldens teknologi börjar få ett inflytande, dock inte i den 

grad som Nordenskiöld fick. Han kom dit under 1870-talet, och landets modernisering hade börjat 

få fart. Dock så är Nordenskiöld mer intresserad av hur det gamla japanska samhället såg ut, och 

han reser omkring en hel del på landsbygden där mycket fortfarande var oförändrat.
1
 Burgmans 

analys ger en viss inblick i källmaterialet, men han skrapar bara på ytan och använder sig inte heller 

av något speciellt perspektiv. 

 

En annan bok jag valt att ta med är Traditional thought and ideological change – Sweden and Japan 

during the Age of Industrialisation, redigerad av S. Cho och N. Runeby. Denna bok behandlar 

främst hur tankeströmningar ändrades under industrialiseringen, men tar även upp lite hur de första 

                                                 
1
T. Burgman, 1986, pp. 75. 
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svenskarna som besökte Japan uppfattade landet, något som används för att introducera läsaren till 

Meijieran.  

Åke Holmbergs Världen bortom Västerlandet behandlar svenskars syn på fjärran länder från 1700-

talet till första världskriget. Här så omnämns bland annat hur öppningen av Japan uppfattades av 

svenska tidningar, och detta kommer att användas som stöd för den diskursanalys som sker under 

resultatdelen. Det som Holmberg kom fram till var att den svenska Japanbilden föll i linje med den 

som var etablerad i Europa, vilket är föga förvånande, då europeiska tankeströmningar länge har 

haft ett inflytande i Sverige. Japan beskrivs som ett starkt land med ett vetgirigt och nobelt folk.
2
 

 

Maria Nyman nämner i sin avhandling Resandets gränser - Svenska resenärers skildringar av 

Ryssland under 1700-talet att en resenärs tankar kan ses utifrån ett maktperspektiv: Denna person 

har varit på plats, och det som resenären väljer att skriva ned och skildra för eventuella läsare 

placerar honom/henne i en position som auktoritet över vad som är sant. Här kan man se 

reseskildringar som ett försök till att generera kunskap hos läsaren, och det är något som man kan 

ha i åtanke när man analyserar dem.
3
 Nyman tar även upp det faktum att reseskildringar från förr 

oftast har en eurocentriskt, imperialistiskt och ibland rasistiskt inslag. Dessa drag har sina rötter ur 

1700-talets vetenskapliga framsteg och ett behov av att kategorisera världen. Nyman nämner Mary 

Louise Pratt som karakteriserade denna period som ”en tid av ökad europeisk självmedvetenhet”, 

och valde att kalla den för ”Europe´s planetary counsciousness”.
4
 Här delades världen upp i olika 

politiska, kulturella och geografiska områden. Att man börjar med denna form av kategorisering har 

enligt Pratt sin utgångspunkt i utgivandet av Systema Naturae av Carl von Linné 1735 och den 

vetenskapliga expedition som tog utfördes samma år. Systema Naturae var inte bara för den 

professionella botanikern, utan vem som helst kunde läsa den, förstå kategoriseringsmetoden och 

själv samla på växter. Detta hade effekten att de resenärer som var i nya och främmande miljöer 

började kategorisera inte bara växter utan även djur, människor och folkslag. I fallet med Japan så 

var faktiskt Linnés lärling Carl Peter Thunberg en besökare i landet och klassificerade och 

kategoriserade alla japanska växter i ett uppslagsverk. Pratt menar att 1735 var en vattendelare i 

Europas sätt att förhålla sig till främmande kulturer, och säger att detta återspeglas i reseskildringar. 

Utomeuropeiska länder och folkslag osynliggörs och omänskliggörs, något som kom till att ligga 

som grund för den framtida kolonialperioden.
5
   

 

                                                 
2
Å. Holmberg. Världen bortom Västerlandet , Göteborg, Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-samhället, 1988, p, 391. 

3
 M. Nyman. Resandets gränser - Svenska resenärers skildringar av Ryssland under 1700-talet,  Stockholm, E-print, p. 

22. 
4
 Ibid. 

5
 Ibid, pp, 23. 
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Resenärer under denna tid reste under andra förutsättningar än vad vi gör idag, men vad det har 

gemensamt är att de var på en annan plats. Den främmande miljö som de befann sig i var tvungen 

att bearbetas på något sätt, och det vanligaste var att man utgick helt från visuella intryck. Nyman 

menar att den maktposition som resenärerna besatt kunde endast förbli intakt om man distanserade 

sig själv ifrån det man observerade. Det var inte ofta som resenärerna beklagade sig över att de inte 

kunde tala språket. Genom dessa synintryck skapade man en uppfattning om landet, som sedan 

mottogs av en förväntansfull publik i hemlandet. Brist på det kommunikativa sågs inte 

nödvändigtvis som något dåligt, då resenärer inte behövde tänka till eller fundera över sina intryck, 

utan kunde helt enkelt förmedla det som han/hon såg.
6
  

 

 

1.4 Problemformulering 

Kandidatuppsatsen ”Barbarerna från väst: Japanernas syn på västvärlden under 1800-talet i texter 

tagna ur Sources of Japanese tradition och The Iwakura Embassy." av Daniel Håkansson från 

Linnéuniversitetet i Växjö behandlar Japanernas syn på västerlänningar under 1800-talet och hade 

en väldigt bra problemformulering. En av Håkansson frågeställningar var "Vilka egenskaper lyfts 

fram för att karakterisera västerlänningar och vilka aspekter av det västerländska samhället 

beskrivs i källorna och hur beskriv(sic) dessa aspekter?"
7
. Denna frågeställning, med viss 

modifikation, tror jag går att applicera till mitt egna forskningsområde. Istället för "västerlänningar" 

och "västerländska" så byter man ut dessa mot "Japan" och "japanernas", samt att man kortar ned 

den en bit. Det skulle med andra ord bli: 

 

Vilka egenskaper lyfts fram för att karakterisera japaner och hur beskrivs dessa egenskaper? 

 

Jag har valt att inte ta upp hur svenska resenärer såg på det japanska samhället, utan fokuserar 

istället endast på hur landets befolkning beskrivs. Anledningen till denna avgränsning är uppsatsens 

omfång; det skulle bli för omfattande att försöka ta med alla aspekter i detta arbete. 

Med egenskaper så berörs allt som svenskarna tar upp för att vara ”typiska” japanska drag, och hur 

detta hänger ihop med deras karaktär. 

 

Det skulle även vara intressant att se på vilket sätt reseskildringarna skiljer sig ifrån varandra, och 

om de på något sätt är lika. Här är det även ett ypperligt tillfälle att försöka se om reseskildringarna 

                                                 
6
 Ibid. pp, 28. 

7
D. Håkansson. Barbarerna från väst: Japanernas syn på västvärlden under 1800-talet i texter tagna ur Sources of 

Japanese tradition och The Iwakura Embassy. Växjö, Linnéuniversitetet, 2008 
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faller i linje med den etablerade Japandiskursen, och om de målar upp en viss bild för läsaren. Jag 

nedanför formulerat en frågeställning för detta:  

 

Hur skiljer sig karakteriseringen av japanerna mellan reseskildringarna, och passar 

karakteriseringen in i den generella Japanbilden? 

 

Med denna fråga så vill jag alltså ta reda på i vilken utsträckning resenärernas skildringar av 

japanerna skiljer sig åt, om det finns några likheter, och om de passar in i den redan etablerade 

Japanbild som fanns i Sverige under denna tidpunkt. Då detta är svenska resenärer som har varit på 

plats så är det intressant att se om deras upplevelser och tankar stämmer in med vad man redan 

visste och/eller tyckte i Sverige.  

 

Till sist så vill jag se om dessa reseskildringar används som ett sätt att spegla sin egen överlägsenhet 

som läggs fram av Saids tes om orientalism; att västvärlden använde sig av Orienten som en motpol 

för att säkerhetställa sin egen kultur och de ideal som hör till, fast applicera det i den japanska 

kontexten: 

 

Sker det någon form av ”spegling” i reseskildringarna? 

 

Begreppet spegling användes av Said för att förklara hur Västvärlden jämför sig själva med 

Orienten för att framhäva och säkerhetsställa sin egen överlägsenhet. Genom att Europa pekar ut det 

som är dåligt (eller vad de åtminstone uppfattar som dåligt) med kulturerna i Öst så ställer de sig 

själva i kontrast till detta. De ”speglar” alltså sig själva i Orienten. Mer om hur begreppet 

orientalism är uppbyggt och hur det kommer att användas för Japanbilden kommer under den 

teoretiska bakgrunden. 

 

Sedan i slutet av denna uppsats så kommer jag även redogöra för hur man kan applicera resultaten i 

en undervisningssituation. Detta är självfallet inte en frågeställning till materialet, men det är 

frågeställningarna som kommer att ligga till grund för denna del. 

 

1.5 Historisk bakgrund 

Meijieran kallas den period i japansk historia som varade mellan 1868-1912. Detta var en tid av 

stora förändringar i det japanska samhället, då ny teknologi och nya tankar strömmade in i landet. 

Men för att förstå denna period i sin fulla kontext så måste man gå bakåt i tiden, då 
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Tokugawashogunatet (1603-1867) fortfarande styrde. Hur Tokugawa Ieyasu (1542-1616), 

shogunatets grundare kom till makten är utanför denna uppsats omfång, men hur landet styrdes och 

hur det hänger ihop med Meijieran kommer att förklaras här. Tokugawashogunatet (Även känt som 

Edoperioden) liknade till stor del feodala Europa; en Shogun (en typ av fältherre) styrde landet och 

under honom fanns flera daimyo, länsherrar som dels såg till att shogunens order utfärdades, men 

också att skatt betalades och att det var ordning i landet. Kejsaren, som levde i staden Kyoto hade 

under denna tid endast en symbolisk roll; den reella makten låg hos shogunen. Under 1600-talet 

hade katolska jesuitmissionärer lyckats med att döpa ungefär 300 000 japaner, och därmed 

konverterat dem till kristendom. De flesta av dessa levde i Kyushu, Japans mest sydliga ö, där de 

lokala krigsherrarnas makt var som svagast och lojaliteten bland bönderna gentemot sina överherrar 

var tveksam. Det dröjde inte länge förrän dessa bönder började göra uppror mot de etablerade 

makterna. Dessa uppror slogs ned av Tokugawashogunatet, som började associera kristendom med 

revolter och olydnad. 1639 så trappades förföljelser av kristna upp drastiskt och utländska 

missionärer blev antingen utslängda ur landet och/eller torterade, medan de japanska bönder som 

var kristna blev dödade. Det var också efter 1639 som Japan började med att undvika kontakt med 

omvärlden, dels p.g.a. kristendomen som de ansåg påverkade lojaliteten hos sina undersåtar, men 

också p.g.a. imperialistiska ambitioner bland de Europeiska länderna. Utlänningar var endast 

tillåtna att bedriva handel i hamnen i Nagasaki, och japaner fick inte ens lämna landet.
8
  

 

1853 så skulle flera decennier av isolationism komma till ett abrupt slut med USA:s framtåg i Stilla 

havet. De ville spela en större roll i Stilla havet och krävde att Japan skulle börja öppna sina hamnar 

och börja bedriva handel med dem. Befälhavaren Matthew C. Perry anlände i vad som idag är 

Tokyobukten och hotade med anfall om de inte öppnade upp sina hamnar. De ledande officerarna i 

Japan insåg att de inte skulle ha någon chans mot västvärldens teknologi, och enades i ett möte att 

låta USA får sin vilja igenom. Detta möttes dock inte helt utan motstånd. Tokugawashogunatet var 

som nämnt indelat i olika områden, och var och en av dessa styrdes som sagt av en daimyo. Under 

dessa daimyo fanns samurajer, adliga krigare som hade speciella privilegier i samhället, som t.ex. 

rätten att bära svärd. Många samurajer kände sig förödmjukade av amerikanarnas intrång, och ansåg 

att Tokugawashogunatet inte var lämpligt att leda landet, och de ville återinföra direkt kejsarstyre: 

något som inte hade funnits i landet på 600 år. De var fientligt inställda till utlänningar, och utförde 

terrordåd och mord mot utländska diplomater. Västvärldens respons var snabb och skoningslös: 

Amerikanska, Brittiska, Holländska och Franska slagskepp attackerade japanska fästningar, som i 

sin tur försvagade rebellernas position. 

                                                 
8
J.McKay, A History Of World Societies (9

th
 Ed), Boston, Bedford/St.Martin's, 2012, p. 631-644. 
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1867 kom vändpunkten. En koalition med likasinnade daiymo och deras samurajer lyckades i en 

kupp att avsätta Tokugawashogunatet. De utropade återvändandet till kejsarstyre och kejsarens 

namn, Meiji, gav upphov till namnet för denna period, Meijieran. De daimyo som hade genomfört 

kuppen skapade ett oligarki, och ville förstärka sin egna makt. De flyttade den unge kejsaren från 

Kyoto till slottet i Tokyo, som dessförinnan hade varit shogunatets säte. För att stärka kejsarens 

legitimitet (och därmed sin egna överhöghet) så reste de omkring med honom i storslagna 

processioner så att folket kunde se honom, och vice versa. De utnyttjade även tidningar för att 

stärka kejsarens auktoritet. Där stod det bland annat vilka skyldigheter som befolkningen hade 

gentemot sin kejsare för att kunna vara lydiga undersåtar. Den riktiga makten låg dock hos 

oligarkerna. Deras slagord hade varit Fukoku kyōhei, som kan översättas till "Rik nation, stark 

armé, men för att kunna uppfylla detta var man tvungen att drastiskt ändra på sin politik. De insåg 

att de inte skulle kunna klara av att modernisera på egen hand, och i ett beslut som skulle komma att 

forma Japans framtid så upphörde man med sin främlingsfientliga politik. De valde istället att med 

hjälp av västvärlden utveckla sitt land till en modern standard.
9
 Den första svensken som besökte 

Japan efter 1853 var Anton Baeckström, och hans reseskildring av landet kommer att redogöras för 

i denna uppsats.  

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
Ibid., pp,797. 
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   2. Teoretiska perspektiv  

 

2.1 Orientalism 

Denna uppsats har bland annat som uppgift att försöka ta reda på om västvärlden använder sig av 

Japan som ett sätt att jämföra och höja sig själva med, och teorin som kommer att användas för att 

ta reda på detta har sin utgångspunkt kallas för orientalism. Begreppet myntades av Edward W. Said 

och kan ses som européers uppfattning om länder i det område som vi idag kallar för Mellanöstern, 

men brukar även omfatta Indien och ibland Kina. Orienten har genom historien uppfattats som 

mystiskt, annorlunda, och främst av allt, främmande och icke-västerländskt. Orientalism är inte bara 

en föreställning, utan även en form av maktbegrepp, där Västvärlden (eller Occidenten som det 

också kallas, motsatsen till Orienten) är den dominanta parten som man mäter emot. Det blir ett 

verktyg som Västvärlden kan spegla sig själva utifrån. Den andre – den motsats som en kultur 

speglar sig ifrån, blir en kulturell konstruktion som bygger på maktutövande.
10

  

 

Precis som med kategoriseringen som fick sitt upphov ur Systema Naturae så fungerar Orientalism 

på samma sätt: ”Vi och Dem” tänkandet är centralt, där imperialistiska, rasistiska och koloniala 

idéer är närvarande.
11

 Människor från Orienten beskrivs oftast som lögnaktiga, lättlurade, 

irrationella och att de inte ens kan föra och förstå enkla resonemang. Som kontrast står europén; 

rationell, dygdig och mogen, raka motsatsen till vad orientalen beskrivs som.
12

 Denna bild som 

skapats om Orienten är inte bara begränsad till generella uppfattningar, utan är mer djupgående än 

så; det är en diskurs. Said tog hjälp av Foucaults diskursteori (som kommer att behandlas senare) 

och sa att man måste se orientalismen ur ett diskursbegrepp. Han anser att orientalismen hade att 

sådan auktoritär ställning i den akademiska världen att den effektivt såg till att fritt skrivande inte 

var möjligt, och att det faktiskt är svårt än idag. Man kunde inte förbise den och ge en rättvis och 

verklighetsförankrad bild.
13

 Människan har enligt Said alltid delat upp världen i regioner som skiljer 

sig ifrån varandra genom verkliga eller inbillade egenskaper.
14

 Said är en viktig föregångare till det 

som kallas för Postkolonialism, en teori som kommer att behandlas på nästa sida. 

 

Även om Japan inte är en del av den traditionella bilden av Orienten så är grundprinciperna i 

orientalism något som fortfarande går att applicera: Öst kontra Väst, det annorlunda och det 

                                                 
10

J. Tosh. pp. 297. 
11

E. Said. Orientalism – Översättning från Engelska, Stockholm, Ordfront, 1993, p, 72. 
12

Ibid. pp, 110-112. 
13

Ibid. Pp, 66. 
14

Ibid. Pp, 112. 
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normala, moraliska och dygdiga västerlänningar och fördärvade och lättlurade orientalister. Precis 

som med länderna som befann sig i ”Orienten” så skapade resenärer en bild av Japan genom sina 

reseskildringar som formade en uppfattning hos befolkningen hemma i Europa. Amerikas intrång i 

Japan 1853 är ett tydligt exempel på hur västvärlden använde sitt teknologiska övertag för att 

diktera andra länders politik. Japan var militärt underlägsna och hade inte mycket till val än att gå 

med på USA:s krav. Att det senare skulle visa sig att Japan blev en stormakt med imperialistiska 

ambitioner som sedan krigade mot dem som hade tvingat dem att öppna sig för omvärlden förefaller 

lite ironiskt. 

 

Orientalism kommer i uppsatsen att appliceras på den japanska kontexten; teorin är att västvärlden 

använder sig av Japan som ett sätt för att spegla sin egna överlägsenhet samtidigt som de etablerar 

en diskurs över vad som är ”japanskt”, precis som i Orienten. Detta kan vara enkla saker, som vad 

som är positivt och negativt, men även mer djupgående tankar. Vad som gör den japanska 

situationen intressant är att de valde att modernisera sig efter västerländska riktlinjer och anammade 

väldigt snabbt västerländska ideal, vilket skulle innebära att deras till synes främmande och 

”konstiga” kultur inte borde bli lika stark. Om detta har ett inflytande på hur Väst speglar sig själva 

i landet, och om de till och med kanske börjar se Japan i mer positiva termer är något som ska 

försöka utredas i denna uppsats. 

 

2.2 Postkolonialism 

Till sist så vill jag beröra den historieteori som kallas för postkolonialism, som är en nyare 

paradigm. Teorin utgår ifrån att västvärldens långa kolonialperiod har haft en negativ inverkan på 

kolonialländerna, inte bara kulturellt och materiellt, utan även historiskt.
15

 Dessa länder har varit 

utestängda ifrån historieforskningsfältet, och har därmed sett till att västvärlden har varit den part 

som har ”skapat” kolonialländernas historia. Resultatet har blivit att både européer och invånarna i 

kolonialländerna har fått en förvrängd bild av historien, baserad på dåtidens förutfattade meningar 

och stereotyper. Ett exempel på detta är just orientalismen, som har påverkat litteratur, konst och 

människors uppfattning av Mellanöstern. Årtal av karakteriserande av araber och indier som Den 

Andre och deras ”Annanhet” som en motpol mot europén solidifierades i det som kom att kallas för 

orientalism.
16

 Postkolonialismen är en nyare teori, och är inte lika snäv i sitt applicerande som 

orientalismen är, men utgår ifrån samma premiss: att västvärldens kolonialtid har satt spår som 

fortfarande existerar idag. Postkolonialism använder sig av idén om ras och hur vita var överlägsna 

gentemot de folk som underkuvades. Detta är inte överlägsenhet baserat på teknologiska framsteg, 

                                                 
15

J. Tosh. pp. 294. 
16

Ibid. pp. 297. 
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utan en inneboende sådan, som gör att det finns en klyfta mellan vita och svarta som inte kan 

överbryggas. Detta såg i sin tur till att kolonialmakternas självförtroende stärktes, och att de 

koloniserade länderna blev marginaliserade.
17

 

 

Postkolonialismen har även agerat som ett alternativ till Saids teori om orientalism. Det finns de 

tycker att det finns något kompromisslöst i hans teori, att den är väldigt rigid och oflexibel. De 

anser att orientalismen presenterar sig själv som det allsmäktiga svaret, där andra kulturella 

reaktioner ifrån västerlandet har blivit eliminerade. Homi Bhabha anser att det fanns tillfällen där 

båda sidorna, kolonin och kolonialmakten, anpassade sig kulturellt och tog till sig aspekter av den 

andre. Den hårda gräns som Said talar om avfärdar Bhabha, som menar på att gränsen mellan de två 

parterna var mer porös.
18

  

 

För just denna uppsatsen så har postkolonialismen inte lika stort appliceringsområde som 

orientalismen, då den främst fokuserar på att bryta de historiska trender som kolonialmakterna satt 

på sina kolonier. Mycket av postkolonialismen har sin utgångspunkt efter att de flesta 

kolonialländerna i Afrika och Sydasien fick sin frihet mellan 1947-1966, vilket ligger utanför det 

historiska skeendet i denna uppsats.
19

 Japan var aldrig heller koloniserat av Väst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17
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18
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  3. Material och Metod 

 

3.1 Material 

 

Jag kommer att utgå ifrån Anton Baeckströms Ett besök i Japan och Kina - jemte bilder från vägen 

dit öfver Goda-Hoppsudden, Bourbon, Nya Kaledonien, Manilla och Kokinkina. Anteckningar och 

minnen från en treårig tjenstgöring i franska flottan. Som namnet avslöjar så var Baeckström 

tjänstgörande på ett franskt örlogsfartyg som låg i hamn i Japan i ungefär 2 månader, vilket gav 

honom ett ypperligt tillfälle att utforska landet. Baeckström var den första svensken som skildrade 

Japan i bokform efter att landet hade öppnats, och beskriver för läsaren allt från miljön till folket 

och religionen.
20

  

 

Det finns inte särskilt mycket information om Baeckström själv. Han ger inte läsaren någon större 

introduktion om sig själv, eller hur han hamnade i den franska flottan. Vad vi vet är att han var en 

officer som tjänstgjorde på ett franskt örlogsfartyg, som i Japan var le Goëland. Uppenbarligen så 

talade han franska, och han ger även tecken på att han förstod engelska. Det osäkert om han delade 

Frankrikes intressen, eller om han bara gjorde sitt jobb som officer. 

 

Det andra verket är Adolf Erik Nordenskiölds (1832-1901) Vegas färd kring Asien och Europa jemte 

en historisk återblick på föregående resor längs gamla verldens nordkust. D. 2 som är den andra 

volymen i Nordenskiölds expedition för att finna Nordostpassagen, vilket de också gjorde. På vägen 

tillbaka till Sverige gjorde de ett stopp i Japan där de blev väl mottagna för sin bragd, och 

Nordenskiöld spenderar några kapitel med att beskriva Japan och dess befolkning som de var år 

1879. Han stannar dock blott en och en halv månad, innan han beger sig hemåt igen.  

 

Adolf Erik Nordenskiöld var född i Finland, men släkten kom ursprungligen från Sverige. Han tog 

sin doktorsgrad i geologi på universitetet i Helsingfors. Under den tid han disputerade rådde det 

politisk orolighet mellan Finland och Ryssland, som under denna tid kontrollerade landet. 

Nordenskiöld var en motståndare till den ryska närvaron och uttalade sig om detta under 

disputationsbanketten, där han utbringade en skål för Finlands framtid. Detta gillades inte av den 

ryska regeringen, som krävde att han tog tillbaka det han sa och bad om ursäkt. Han flydde då till 

Sverige, där han snabbt kom in i det svenska samhället och kunde fortsätta med sitt forskande. 

                                                 
20
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Hans största bragd är onekligen expeditionen med det ombyggda fartyget Vega, som hade i uppgift 

att hitta Nordostpassagen. Detta åtagande var bland annat sponsrat av kung Oscar II, men den 

största finansieringen kom från Oscar Dickson, en förmögen grosshandlare i Göteborg. För honom 

fanns det både kommersiella och prestigefyllda skäl till att sponsra hans expedition. 

Då Nordenskiöld agerade i officiell bemärkelse när han anlände i Japan för reparation av fartyget 

Vega, dvs. som en representant för Sverige. Trotts detta så ger han ändå några subjektiva 

uppfattningar om landet, men onekligen så var hans besök i Japan mer officiellt än Baeckströms.
21

 

 

3. 2 Metod 

 

När det kommer till analys av texter så är det flera saker man behöver ta hänsyn till. I fallet med de 

reseskildringar som utgör källorna så ligger fokus på att försöka förstå vad författaren till dessa 

texter kan ha blivit påverkad av. Texter existerar inte i ett vakuum, utan är färgade av sina författare. 

Medeltida krönikörer var till exempel extremt partiska i sina åsikter gällande kyrka och stat och 

olika härskare, och 1800-tals författare var onekligen influerade av rasistiska och kolonialistiska 

tankeströmningar.
22

 Den franska filosofen Michel Foucault (1926-1984) menade att alla texter 

tillhör en diskurs, eller språkpraxis. Diskursen är inte bara de språkmönster som används för att 

skriva en viss texttyp, utan agerar som ett sätt att utöva makt/kunskap. Foucault menade att 

diskursen avgör vad man får och inte får skriva om, hur det ska skrivas och vad som tas som rätt 

och fel. Han visade på hur diskurs som behandlade vansinne, straff och sexualitet i Västeuropa 

mellan 1750-1850 formade ett restriktivt tankesätt under en tid som annars brukar vara känd för 

sina vetenskapliga och intellektuella framsteg.
23

 Om Foucaults diskursteori stämmer så betyder det 

att även reseskildringar ingår i en specifik diskurs som formar sättet man skriver på, och att denna 

borde ha agerat som ett maktbegrepp under 1800-talet. Under en tid där imperialismen 

genomsyrade det västerländska samhället och synen på utlänningar ibland var mindre positiv så 

borde även reseskildringar har influerats.  

 

David Spurr, författaren till The Rhetoric of Empire menar att det finns en viss kolonial diskurs, och 

att den inte bara existerar som en stil, utan är uppdelad i 12 olika stilistiska varianter. Den första av 

dessa som han tar upp ser den västerländska betraktaren som en observatör, vars position kan vara 

                                                 
21

Adolf Erik Nordenskiöld, http://www.ub.gu.se/portaler/polarportalen/biografier/anordenskold/, 2014, Göteborgs 

Universitetsbibliotek (Hämtat 5 Februari 2015). 
22

J. Tosh. Historisk Teori och Metod, Lund, Studentlitteratur, 2011. p. 140. 
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osårbar gentemot det objekt som han observerar. Genom att se världen utifrån sina egna värderingar 

så är det denna observatör som bestämmer om kolonialnationen är jämlikar eller inte.
24

 

 

Diskursteorin handlar alltså om författarens bakgrund och hur detta kan influera texten som skrivs. 

Hur detta appliceras i denna uppsats är att det kommer att ske jämförelser mellan de olika 

reseskildringarna för att se om det finns mönster i sättet som de väljer att skriva om Japanbilden, 

om det finns gemensamma drag, och detta faller i linje med den etablerade diskursen. 

 

Min metod har även sin utgångspunkt ur Orientalismen, där imperialism, fördommar och 

stereotyper används för att skapa en bild av en viss folkgrupp samtidigt som man försöker att höja 

sin egna. Jag ska analysera reseskildringarna och se hur japaner karakteriseras av svenska resenärer, 

och om vilka implikationer detta kan ha för den diskurs om Japan som skapas. Hur detta kommer 

att gå till är att jag kommer att ta upp de tillfällen då japanerna tillskrivs egenskaper av resenärerna, 

antingen fysiska (som deras kroppskonstitution) eller karaktärsmässiga (befolkningens mentalitet). 

Självklart så kan bilden av Japan skilja sig mellan olika resenärer, men detta gör det bara mer 

intressant, då man i så fall måste titta på hur de skiljer sig åt och varför det kan göra det. Sedan ska 

jag även kolla på om reseskildringarna passar in på den generella Japanbilden om Japan som redan 

var etablerad i Sverige. Det kommer även att ske en komparation mellan de två olika 

reseskildringarna, för att se om vilka likheter respektive olikheter de har. 

 

3.3 Urval och avgränsningar 

Även om en uppsats på denna nivå kan ses som ganska omfattande så måste ändå vissa 

begränsningar göras. Det första är det historiska omfånget, dvs. den tidsperiod som klassificeras 

som Meijieran. I introduktionen så behandlade jag det historiska skeendet som ledde fram till denna 

del i Japans historia, men jag kommer inte att beröra det mer under resten av uppsatsen. Den andra 

begränsningen är det faktum att jag endast kommer att analysera svenskars reseskildringar. Det 

finns texter som har blivit översatta till svenska men som ursprungligen är skrivna av individer från 

andra nationaliteter, och dessa texter, intressanta som de må vara, bidrar egentligen inte till att 

utreda hur svenskar såg på Japan. Sedan är det faktumet att reseskildringar från 1800-talet ibland är 

svårtillgängliga, vilket också influerar hur mycket material man hittar. 

 

    

     

                                                 
24
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        4. Empiri 

 

4.1 Bakgrund: De första svenskarna i Japan 

För att underlätta för läsaren som kanske är ovan när det kommer Japans historia så kommer här en 

introduktion till själva ämnet. Förhoppningsvis så hjälper detta till att sätta in läsaren i den 

historiska referensramen. 

 

Sveriges relationer med Japan har sin bakgrund i det holländska Ostindiska kompaniet. Fredrik 

Coyet (1615-1675) och Eriksson Willman (?1623-1674) var båda anställda hos kompaniet och 

arbetade på Dejima (Även stavat som Dezima/Deshima/Desima) i Nagasaki. De agerade som 

sändebud åt holländarna, och hade med sig uppfinningar och politisk information ifrån Europa som 

skulle vara gåvor till Shogunerna, de japanska fältherrar som under denna tid var de som hade den 

riktiga makten i landet. Dessa gåvor var ett sätt för det holländska Ostindiska kompaniet att ha kvar 

sitt handelsmonopol med Japan, då landet var isolerat ifrån omvärlden under denna period (1639-

1854). Coyet lämnade efter sig en dagbok skriven på holländska, medan Willman, som anlände till 

Japan senare, lämnade en resedagbok och en historisk skildring.
25

 

 

En mer välkänd svensk som besökte Japan var dock Carl Peter Thunberg (1743 – 1828), lärling till 

Carl von Linné, den kände botanikern. Thunbergs historia är i sig fascinerande. Den 

Jönköpingsfödda Thunberg spenderade ett år i Holland där man var imponerad av hans goda 

kunskaper och hans skarpa minne. Trädgårdsmästarna som han träffade i Holland talade om vilka 

nya spännande växter som kunde finnas i det relativt outforskade Japan. Thunberg erbjöds chansen 

att åka med holländska handelsmän som skeppsläkare. Han anlände till Dejima och tog tillfället i 

akt till att börja utforska ö-nationen, då hans tjänst gav honom möjligheten att studera de växter som 

fanns, och han stannade i landet tills den 13 Augusti 1776. Efter hemkomsten kunde han 

sammanställa sin botaniska forskning på japanska växter, vilket i slutändan resulterade i verket 

Flora Japonica, en encyklopedi över japanska växter. Han publicerade också en skildring av sin 

resa i Japan 1791 som hette Resan til och uti Kejsaredömet Japan åren 1775 och 1776.
26

  

Ett annat verk som behandlar Thunbergs resa och hans vetenskapliga karriär i mer detalj är Marie-

Christine Skunckes Carl Peter Thunberg, Botanist and Physician : Career-Building across the 

Oceans in the Eighteenth Century. 

                                                 
25
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26
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4.2 Svensk medias syn på Japan under 1800-talet 

Det som redogörs under denna rubrik är tagit ifrån kapitel från Holmbergs bok, där han redogör för 

Japanbilden i Sverige. Information om Japan var för Sverige under 1800-talets andra hälft till en 

början väldigt sparsam, och Perrys expedition till Japan fick bara en kort notis i Åstrands Universal-

Lexikon för Köpmän. I en översättning från ett tyskt original så beskrivs japanerna som ett 

hälsosamt och bildat folk. De beskrivs som intelligenta, och deras industri sägs överträffa den 

europeiska.
27

 Med deras modernisering så ökade den västerländska synen på dem som någon form 

av jämlikar, även om det skulle dröja ett tag innan detta hade nått sin fulla kraft.
28 

 

Nyheter från Japan under 1870-talet i Dagens Nyheter behandlar nästan bara japanernas uppgörelse 

mellan det gamla och det nya, att modernisera och att ha kvar det traditionella. De tar även upp 

japanernas motvillighet till att släppa in främlingar, och att förföljelser mot kristna än förekommer. 

Å andra sidan så skriver de även om hur japanska officerare på besök i London äter med kniv och 

gaffel och beter sig civiliserat.
29

 I en annan tidning så väcker japanerna sympati på grund av deras 

intelligens. De beskrivs som ett modigt folk med en hög grad utbildning, och det deras militärmakt 

är på god väg att matcha den västerländska.
30

 Starten av Meijieran ses som den franska revolutionen 

i Asien, där nu västerländska idéer om demokrati kommer att fostras. Tidningen NIT ställde sig 

frågan om man kan ta ett land som för några år sedan liknande 1200-talets Europa och helt plötsligt 

injektera demokrati, järnvägar och telegrafi. Då det visade sig att det gick så såg Japans framtid 

lovande ut, ”som för ögonblicket utan jemförelse är den mest progressiva i verlden”.
31

 

 

När Japan försökte erövra Formosa (Taiwan) så drog DN slutsatsen att Japan är ett land ämnat för 

storhet, och att med deras intelligens så måste de kunna förstå sig på den västerländska 

civilisationen.
32

  

 

4.3 Anton Baeckström 

Anton Baeckström var som nämnt den första svensken som i bokform skildrade Japan efter att 

landet hade öppnats av Amerika. Han tjänstgjorde på ett örlogsfartyg i den franska flottan och 

besökte under sin 3-åriga tjänstgöring även Goda-Hoppsuden, Bourbon, Nya Kaledonien, Manilla, 

                                                 
27
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Kina och Cochinkina. I sin bok ägnar han 164 sidor till att prata om Japan, och ger en väldigt bred 

bild till läsaren. Han tar upp allt ifrån natur till industri, japanernas karaktär och deras seder och 

bruk. Japanernas sätt att hantera de olika skeendena i livet: födsel, giftemål och begravning samt 

deras religion (Kami-kulten) och skapelsemytologi redogörs också för. Reseskildringen är utformad 

kronologiskt, dvs. att han berättar vad de gör och upplever dag för dag som de är i Japan och flikar 

in med extra information för att ge en bredare bild till läsaren. 

 

Baeckström landar, precis som andra européer först i Dejima, och beskriver hur staden Nagasaki 

breder ut sig i ”underliga sammangyttring af tusentals hus” och sätter detta i kontrast med att 

notera att längre till syd så ser han de vackra husen som europeiska besökare har upprättat.
33

 Han 

beskriver också den europeiska staden hôtel Bellevue som en av de ”praktfullaste i Japan, hvilket 

vill säga mycket”.
34

 Han fortsätter att göra flera observationer om staden, bland annat passerar han 

ett skyltfönster som annonserar att de säljer tändstickor ifrån Jönköping, och konstaterar att detta är 

ett tydligt bevis på hur utbredd den svenska industrin har blivit. Han beskriver den icke-europeiska 

delen av Nagasaki som mer livlig, men att den inte kan skryta med någon överdriven snygghet, fast 

den ändå vida överträffar de kinesiska städerna. Han var inte särskilt imponerad av Nagasaki, men 

det är ändå bättre än vad han stötte på i Kina. Flera jämförelser mellan Japan och Kina gör han allt 

eftersom han upptäcker landet. Bland annat så poängterar han ut att japanerna har precis som 

kineserna sina egna egendomligheter, men att dessa är i mindre grad löjeväckande.
35

  

 

Baeckström beskriver japanerna som långa och välväxta, med breda axlar och grova lemmar som 

vittnar till en hög grad fysisk styrka. Deras hår är svart, likaså deras ögon, men ögonbrynen böjer 

sig inte uppåt som på kineserna. Deras ansikten är långsmala, näsan är rak och lång samt att 

munnen är liten och välformad. Enligt honom gäller detta i synnerhet för kvinnorna, som han tycker 

i stor grad ser bra ut. Det som är karakteriserande för japanska kvinnor är deras små och välbildade 

händer och fötter, samt deras fina och vita hy, något som han anser är ovanligt bland ”Asiens 

döttrar”. Deras hår är svart, strävt och uppsatt på en mängd besynnerliga sätt. Kvinnorna använder 

sig av alla typer av skönhetsmedel och sminkar sig dagligen, till och med i de lägre klasserna. 

Han kommenterar även på seden Ohaguro, vilket involverar att gifta kvinnor färgar sina tänder 

svarta ett lackeringsämne. Detta ger dem en ”skinande blåsvart glans”.
36

 

Baeckström noterar att nästan i alla smakfrågor så skiljer sig japanerna från européerna, och säger 
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att deras definition av skönhet är ett långt och uttänjt ansikte, och att man aldrig får se något som 

liknar dem i deras målningar. Deras sätt att hälsa är också besynnerligt, precis som allting annat i 

landet och innehåller alla språkets krångliga artighetsfraser. Han han säger att två hälsande japaner 

inte är helt olika två stridstuppar, och att det enda som stoppar dem från att rusa över varandra är 

deras ständiga småleende och upprepade böjningarna.
37

  

 

Nästa stad som Baeckström besöker är Yokohama, där han även tar upp för läsaren Japans folkliv, 

seder och karaktärsdrag. Bland annat anser han att japanerna överlag saknar blygsamhet, då de helt 

ogenerat beger sig till de allmänna badhusen där män, kvinnor och barn badar tillsammans nakna 

minst två gånger i veckan. Baeckström fortsätter med att förklara att det finns européer har fördömt 

detta beteende, då de dömer japanerna efter sin egna måttstock. Han menar dock att denna 

förklaring inte lyckas att besvara det egentliga faktumet att denna blygsamhet är ett ”okänt sinne” 

för japanerna.
38

 Dock understryker han att det inte rör sig om att japanerna saknar finkänslighet då 

detta är ett karaktärsdrag som de gång på gång uppvisar, vilket eliminerar allt tvivel: ”Att de 

intelligenta och på visst sätt i hög grad civiliserade japanerna ej derför sakna god takt och 

finkänslighet ha vi för många gånger bevitnat för att kunna hysa något tvifvel derom”.
39

 

 

Han berättar en anekdot om hur några officerare gick en promenad vid ett lantgård som ofta bjöd in 

främlingar på te, och där åtta till tio barn brukade leka på den stora planen framför huset. Denna 

gången hade officerarna köpt lite av det lokala godiset för att ge till barnen, som denna gång dock 

inte var närvarande. De överlämnade godiset till husets värdinna och hennes vuxna dotter med 

intentionen att barnen skulle få det senare, men missförstånd p.g.a bristande japanska från 

officerarnas sida fick det att framstå att godiset var en gåva till till dottern, som till en början var 

förvånad, men mottog gåvan och började förnöjt att äta av innehållet. En av de franska officerarna 

kunde inte hjälpa att småle och göra en anmärkning till officeraren som hade gett godiset till dottern 

om hur gåvan hade använts. Dottern förstod att något var på tok och frågade vad det var som var 

fel, och vid insikten att godispåsen inte ämnad till henne så drog hon sig undan till ett annat rum i 

all hast.
40

 

 

Utöver finkänslighet så förklarar Baeckström att när man ser den ömhet som mindre barn tas hand 

om av sina äldre syskon så förstår man att detta är bevis på den vänliga godmodigheten och den 

stora gästfriheten som utgör grunddragen för japanerna i de lägre klasserna, och att man inte kan 
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göra något annat än att erkänna att de besitter en högre grad av verklig finkänslighet än sina 

motsvarigheter i andra länder som skryter med sin höga civilisation.
41

 Han säger att man kommer 

till Japan med förutfattade meningar, då landet har varit isolerat från omvärlden så länge så måste ju 

självklart befolkningen vara lika ogästvänlig. Vad man dock finner är raka motsatsen; folket i de 

lägre klasserna visar stor gästfrihet och bjuder gärna besökare på antingen te eller sake, japanskt 

risbrännvin.
42

 

 

Utöver denna finkänslighet så besitter japanerna ett annat karaktärsdrag som har sina rötter i det 

faktum att yrken ofta går i arv i familjer. Om en far producerar lackerade träföremål så är det stor 

sannolikhet att sonen kommer att göra samma sak. Vissa familjer utmärker sig i sina fält med 

produkter av väldigt hög kvalité, och den speciella process som krävs för att uppnå denna nivå av 

hantverk kan ofta vara en väl skyddad hemlighet. En speciell blandning för lack som gör att 

produkten blir med populär är självfallet inte något som skyltas med, då detta ser till att familjen 

utmärker sig bland andra. Följden blir, menar Baeckström, att japanen alltid söker efter 

”hemligheten” i de nya sakerna som européerna visar honom, att någonting är dolt för den oinvigde. 

Detta är inte bara något som appliceras till de lägre klasserna, utan något som är inrotat i alla 

japaner, oavsett rank och klass.
43

 

 

Baeckström tyckte att detta kunde leda till komiska situationer, och ger som exempel en incident 

där en japan anlitar folk för att lära sig européernas ”hemlighet” att vara amiral. Han forsätter med 

japanernas behov av att lära sig ”hemligheten” för olika yrken, och berättar om en japansk 

maskinist på ett fartyg som fick order att stanna fartyget, men hade glömt bort hur man gjorde. 

Dock så hade maskinisten förstått att om man slutar att mata in kol i ugnarna så skulle fartyget till 

slut stanna av sig självt, och mycket riktigt så gjorde det så. Denna förmåga att  dra slutsatser på 

egen hand menar Baeckström också är ett unik drag för japanerna.
44

 

 

Nästa kapitel i boken handlar om den japanska industrin, och här finns flera intressanta 

observationer att göra. Bland annat så prisar han den japanska vapentillverkningen och att japanerna 

står ”långt framom de flesta europeiska folk”. Han är även djupt imponerad av hur väl japaner 

behärskar pil och båge och säger att inte ens den bästa europeiska pistolskytt kan tävla mot dem.
45

 

Baeckström noterar att införandet av moderna eldvapen har gjort att japanernas svärd har börjat bli 
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överflödiga, men att bruket av dem är för djupt inrotat för att försvinna på en gång. Stundom så ser 

man pipan av en Lefaucheuxs-revolver sticka fram ur klädseln på vissa länsherrar.
46

 Kapitlet 

fortsätter med hur bra japanerna behärskar olika former av hantverk, från brodering till lackering till 

måleri av porslin. 

 

Baeckström noterar att det japanska språket är det bland de asiatiska tungomålen som är lättast för 

européer att uppfatta och att flera fransmän som bor i landet har blivit skickliga i det. Trots detta så 

berättar han att man inte kan vara säker på vad som händer i landet, då uppgifter angående landets 

religioner, historia och sociala tillvaro hela tiden motsäger varandra. De stötte på en fransman som 

hade anammat både det japanska språket och dess seder, men även han inte kunde ge dem några 

säkra svar på vad det var som skedde i landet. 
47

  

 

När det kommer till den japanska matkulturen så beskriver han dem som ”märkvärdig” och att alla 

ingredienser används i ”så komplicerad form som möjligt”. Allt används, och som exempels ges 

grodor, ödlor, ormar och till och med en form av polyp (nässeldjur), som torkas och saltas i stora 

kvantiteter som vinterföda för de allra fattigaste. Baeckström stöter även på den japanska 

alkoholhaltiga drycken Sake, som är ständigt närvarande i alla måltider. Detta är japanernas enda 

källa till någon form av rus, men trots detta så konstaterar han att han aldrig ha sett någon japan 

onykter.
48

 

 

Några sidor framåt då han beskriver de hus som japanerna bor i så kommer detta citatet: ”Vi ha 

nämnt att japanarne äro civiliserade. Detta får dock ej förstås i vanliga europeisk mening, ty med 

undantag af några främlingarne lånade bruk och kunskaper […] skiljer de sig i alla afseenden från 

oss.”
49

 Vad han exakt menar med detta citatet framgår aldrig. 

 

Lite senare nämner han att japanerna inte förstår sig på den platoniska kärleken, då deras gudinna 

Ben-zai-ten-nio hade 15 söner.
50

 Trots detta förekommer det ändå bröllop, och kvinnan blir ingen 

slav under mannen, utan hon behåller sin ställning och har sin egna röst när det kommer till 

familjeangelägenheter. Mannen har bara rätt att ha en hustru, men detta hindrar honom inte från att 

ta flera stycken bi-hustrur som han behagar, och det påstås att det är den ”riktiga” hustrun som utser 
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dessa åt honom.
51

 

 

Efter detta sker det inte någon större karakterisering av japanerna, men några stycken sticker ut 

tillräckligt mycket för att de ska vara värda att ta upp. Baeckström beskriver en en maskin, 

förmodligen en variant av en bönekvarn, och det var bara de som hade uppnått den högsta graden 

helighet som fick vrida kvarnen ett helt varv. Han kommenterar att det märks att kinesernas 

praktiska natur sticker fram, då de mindre materialistiska japanerna aldrig skulle tänkt ut något 

sådant.
52

 Vid ett annat tillfälle stöter örlogsfartygssällskapet på en grupp vandrade gycklare, som 

bland annat utför akrobatiska konster. Det hela är väldigt roande, och stundom imponerande för 

européerna som jämför akrobatiken med den som man finner i Europa, med undantaget att utförarna 

i Japan är maskerade.
53

 

 

4.4 Adolf Erik Nordenskiöld 

 

Nordenskiölds japanskildring är 99 sidor lång och har ett liknande upplägg som Baeckström. Han 

redogör sitt besök i landet dag för dag och berättar om de olika aktiviteter som han och besättningen 

från fartyget Vega deltar i. Nordenskiöld talar inte riktigt lika brett om Japan som Baeckström gör, 

utan lägger aningen mer fokus på det ”gamla” Japan med geishor, värdshus och dylikt. Viktigt att 

komma ihåg är att han anlände till Japan senare än vad Baeckström gjorde, och landet har därmed 

hunnit genomgå en viss modernisering.  

 

Nordenskiöld och hans besättning anländer i Yokohama, där de möts som hjältar och blir inbjudna 

till en stor middag på Grand Hôtel den 10 September av den holländska ministern chevalier Van 

Stoetwegen, som representerar Sverige-Norge i Japan. Expeditionens besättning får också träffa 

flera medlemmar ur den japanska regeringen.
54

 Dagen därefter blir de inbjudna till frukostmiddag i 

det kejserliga sommarpalatset Hamagoten där de än en gång har en måltid med högt rankade 

ämbetsmän. Nordenskiöld noterar att både middagen och rummet är i europeisk stil, men är 

förvånad att det finns väldigt lite av det inhemska porslinet och bronset: ”Märkvärdigt var, att man 

icke brytt sig om att i någon större skala pryda rummet eller bordet med de vackra inhemska 

bronser eller porsliner [..]” 
55

 Alla japaner på denna fest bar svart frack och vit halsduk, med 
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undantag några få som hade på sig militäruniform och europeiska ordnar. Även tolkarna, som inte 

deltog i måltiden var klädda i denna stil. Endast tjänstefolket hade på sig japanska kläder, dock så 

bar de inte svärd, då det hade blivit förbjudet. 
56

 Han noterar även att flera av japanerna har 

övergivit det ”besvärliga japanska hårklädseln mot den beqväma europeiska”.
57

 

 

Några dagar senare efter en stor fest i Tokyo så fick Nordenskiöld möjligheten att möta den 

japanska kejsaren, och allt var det innebar. Han berättar om hälsningsfraser som de var tvungna att 

lära sig och att de absolut inte fick vända ryggen till när de skulle gå ut. Kejsaren (kallad Meiji eller 

Mushihito) var iklädd europeisk militärdräkt. Han framförde ett tal i japanska som översattes för 

dem i franska.
58

  

 

Efter detta så var några av deltagarna i Vega-expeditionen inbjuden till en måltid hos sjöministern 

Kawamuras hem. Nordenskiöld tyckte att just denna middag var av särskilt intresse då det var första 

gången de var i ett japanskt hem. Han satt tillsammans med fru Kawamura, och även barnen var 

närvarande. Hon var enkelt, men smakfullt klädd i japanska kläder bortsett från en stor guldkedja. 

En av döttrarna, som han uppskattade vara runt 10 år hade ”vanstälts af ett tjockt hvitt smink” som 

var applicerat över hela hennes ansikte och gav henne ett sjukligt utseende. Fru Kawamura var 

osminkad och inte heller ”vanstäld genom svärtade tänder”.
59

 Nordenskiölds uppskattar inte det 

japanska sminket och seden ohaguro i lika hög grad som Anton Baeckström gjorde, som tyckte att 

tänderna fick ett fint skimmer. Han säger följande: ”Ännu plägade flesta gifta qvinnor i Japan efter 

brölloppet svärta sina förut bländande hvita tänder, men det är att hoppas, att detta fula bruk snart 

skall försvinna, sedan de förnäma qvinnorna börjat öfvergifva detsamma”.
60

 

 

En beskrivning av Tokyo involverar värdshus, som endast är avsedda för japaner, oavsett hur stor 

summa en europé skulle betala för att komma. Anledningen till denna exklusivitet är, i japanernas 

ögon, västerlänningarnas råa och ohyfsade sätt: européer går med smutsiga stövlar inomhus, spottar 

på golvet och är otrevliga mot flickorna. Nordenskiöld har genom goda kontakter lyckats komma in 

i dessa värdshus och noterar att renligheten är så hög i den grad att Europas motsvarigheter ej kan 

tävla mot dem. De unga kvinnor som arbetar på dessa värdshus har som uppgift att uppvakta gäster 

med sitt sällskap och konversation. Trots att dessa kvinnor har sålt sig till dessa världshus för en tid 

så är det ej något oanständigt arbete, och efter att deras anställning är slut så återvänder dem till sina 
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hem eller gifter sig, utan att deras heder är smutskastad. Däremot, om de skulle ha en affär med 

europé så skulle de förlora allt anseende i samhället och hängas ut utan nåd. Det kan gå så långt att 

de till och med kan hamna i tidningarna, och för i tiden så kunde de också bli bestraffade. 

 

Kvinnor i de övre klasserna är oftast väldigt vackra, speciellt deras halsar. Tyvärr så tycker 

Nordenskiöld att de använder för mycket av det vita sminket; något som de verkar ha en förkärlek 

till. Även dem i de lägre klasserna klär sig vårdat, och han fortsätter med att förklara hur enkelt 

finare kvinnor har att smälta sig in i det europeiska sällskapslivet, något som andra européer 

instämmer till: ”Hon tyckes vara född till ”lady””
61

 

 

Den 28 September så beger sig Nordenskiöld med sällskap till berget Asama med häst och vagn. 

Den väg som de reser på sammanbinder Tokyo och Kyoto, och anses av japanerna som något 

storartat, medan den i Sverige skulle vara en ”mindre väl underhållen häradsväg”.
62

 Han beskriver 

även  skjutshästarna som väldigt magra, och att de såg så usla ut att man hade fått stå till svars för 

djurplågeri om det hade varit Sverige. Precis som Baeckström beskrev så stannade de och drack en 

kopp te hos någon japansk bondgård, där de alltid fick ett varmt mottagande. Han glider sedan in på 

samhällsklyftorna i landet, och säger att skillnaden på rika och fattiga är mindre än i Västerlandet: 

”Skilnaden mellan den rikes slott (om man med detta namn kan beteckna någon byggnad i Japan) 

och den mindre bemedlades boning är här vida mindre än i Europa”.
63

  

 

Den japanska bondens situationen har förbättras avsevärt, då de för i tiden blev utsugna av 

hundratals olika länsherrar, och då den nya regeringen är mer centraliserad så är deras liv mer 

trygga. Precis som på frukostmiddagen så har männen i de lägre klasserna övergett den traditionella 

hårstilen där man samlar håret i en knut över en kal fläck på huvudet, och har istället adopterat 

europeiska frisyrer.
64

 Nordenskiöld berättar även om hur kvinnor i Japan inte verkar ha några större 

problem med att klä av sig nakna inför män, något som i början upprör den fördomsfulle europén. 

Dock tillägger han att man som utomstående vänjer sig vid detta beteende snabbare än vad man kan 

tror.  

 

De anländer till staden Takasaki en eftermiddag och fick uppleva en situation som många européer 

har beklagat sig och blivit arga över, som i sin tur har format sättet japaner ser på utlänningar. 

Japanska värdshus är väldigt motvilliga till att ta in utlänningar, och kommer ofta med ursäkter för 
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att inte ta in icke-japaner, vilket är frustrerande för resenärer. I Nordenskiölds fall så gick det så 

långt att de var tvungna att kontakta en polis som såg till att de fick ett ställe att sova på. Japanen 

som mottog dem gjorde det väldigt tydligt att han inte gillade att ha utlänningar som gäster, men 

deras hövliga uppförande fick värden att ändra sin uppfattning om dem.
65

 

 

Nordenskiöld faller in på ämnet om mat, och säger att det kan te sig svårt för europén att vänja sin 

den japanska kokkonsten, då den skiljer sig avsevärt från vad resenären är van vid. Bröd går ej att få 

tag i, och många av de japanska rätterna använder sig av fiskoljor, som tydligen är ”af en allt annat 

än angenäm smak”. Medlemmarna i Vega-expeditionen löste detta genom att anlita en japansk kock 

som kunde laga europeisk mat, och som följde med dem när de reste omkring. Han var även glad att 

se att svenska tändstickor har blivit så populära i Japan, och att de går att hitta överallt i landet. Han 

la dock märket till att flera förfalskade kopior av dessa tändstickor var vitt spridda, då flera askar 

hade fel i etiketten. Nordenskiöld såg därför till att han och hans tjänare endast köpte ”riktiga” 

svenska tändstickor. 
66

 

 

De stötte även på en band med kringresande skådespelare, som gick med på att uppträda mitt på 

gatan för 50 cent, och attraherade en skara med barn. Nordenskiöld var imponerad av hur en av 

skådespelarna avbildade ett monster, och sa att det skulle ha hedrat en europeisk dansös med sina 

mjuka rörelser och koreografi. Pjäsen i sig kunde te sig lite väl barnslig och vidunderlig för en 

europé, men han sa att man var tvungen att beundrade vissa drag i skådespeleriet, som t.ex. den 

inlevelse som monologer berättas med, samt de fantastiska masker de har till sitt förfogande. 

Slutligen summerar han att så fort japanerna har lyckats ta till sig de goda aspekterna av europeiskt 

skådespeleri så har de nog en stor framtid inom teater, förutsatt att moderniseringen går försiktigt 

fram så att folkets ”egendomlighet” inte har utplånats helt, då deras unika konst kommer att ha stort 

inflytande på den västerländska bildningen i framtiden.
67

  

 

Resan fortsätter mot Tokyo och senare Yokohama, och här tar Nordenskiöld upp en anekdot som 

hände på väg till huvudstaden. De hade övernattat på ett värdshus precis innan de kom in i Tokyo, 

och såg hur några bondflickor gjorde sig i ordning vid en vattenledning precis utanför värdshuset. 

De insåg att de själva förmodligen borde fräscha upp sig och satte sig därför jämte flickorna för att 

raka och tvätta sig. Detta skapade uppståndelse; flickorna slutade genast göra sig i ordning och 

samlades i en ring runt de märkliga européerna för att se hur deras morgonrutin såg ut. Det fanns 
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inget ont i deras beteende menar Nordenskiöld, då de sprang omkring skrattandes och försökte hitta 

saker för att hjälpa till. En höll en spegel, en annan en rakborste, osv. Sedan började äldre kvinnor 

och män att samlas, och det slutade med att de fick äta frukost i deras närvaro. Stämningen var 

munter och inte ett enda glåpord riktades mot de främmande resenärerna. Nordenskiöld avslutar 

berättelsen med att trots att japanerna har mycket att lära sig av européerna så behöver de inte 

anamma allting, då det finns i Japan mycket ”godt, gammalt och nationelt att taga vara på, kanske 

mer än japaneserna sjelfva för det närvarande hafva någon aning om, och helt säkert mer än 

mången af de europeiska ”residenterna” vill medgifva.”.
68

  

 

Nordenskiöld och kompani får även uppleva att bli underhållna av geishor i staden Kyoto, som 

tydligen har de vackraste dansöserna. De bär speciella hårprydnader, har mycket smink, samt svart- 

och guldfärgade läppar. De underhåller sina gäster med sång och dans, men även konversation, var 

av det sistnämnda är helt frånvarande från den fräckhet och råhet som skulle vara närvarande om 

detta hade varit Europa. Nordenskiöld ger en tämligen humoristisk beskrivning av det hela: ”Man 

skulle nästan kunna tro sig vara bland en hop unga, från vårdarinnornas surmulna moralkakor 

undsluppna skolflickor, hvilka icke tänkte på något annat än att oskyldigt pladdra bort några 

timmar.”
69

 Han säger att alla är unga, och flera av dem är vackra även efter europeiska mått, men att 

de fördärvar sitt utseende med smink. Han berättar att japanerna betalar för att få besöka stadens 

vackraste kvinnor, och han beklagade sig över att han aldrig hade möjligheten att göra detta. Dessa 

flickor visar sig inte gärna för européer, så vidare de inte betalar en ohyggligt stor summa pengar. 

Dock handlar det bara om ren beundran av det yttre; inga ord utväxlas under mötet, som med 

geishorna.
70

  

 

Precis som Baeckström så talar även Nordenskiöld om hur pass prisade de japanska svärden var för 

landet, och att det förr i tiden var en av deras förnämsta exportvaror. Med den nya lagen som 

förbjuder bärandet av svärd så har hundratals av dessa sålts för nästan obetydliga summor. Han 

skaffade sig själv en vacker samling vapen för en relativt liten summa, och menar att även om man 

nödvändigtvis inte har kunskapen för att kunna beundra klingans konstruktion så kan man 

åtminstone fascineras av svärdsprydnaderna, speciellt parerplåten som enligt Nordenskiöld är 

”verkliga konststycken, oöfverträffade i stil och utförande”.
71

 

 

Han håller samma uppfattning om landets porslinsproduktion, som han anser är mer ett hantverk än 
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ren fabriksindustri, och som får det europeiskt massproducerade porslinet att framstå som ett 

färgtryck gentemot en konstnärs målning. Men med den höga kvalitén så kommer dock även ett 

högt pris, vilket innebär att det inte går att ha som vardagsporslin, även inom landet. De porslin som 

används i större utsträckning till vardagen är ofta importerat utomlands.
72

 

 

Mot slutet av sitt besök i Japan får de chans att besöka ett värdshus som även agerar som ett sake-

bränneri. De blev även här varmt mottagna och uppvaktade av ägarens dotter och en mängd andra 

tjänsteflickor. Nordenskiöld noterar renligheten i värdshuset och säger att det inte finns någon som 

helst likhet med krogar i Sverige, där man ibland får stötta på berusade personers livlighet. Istället 

var tempot ganska lugnt, och han liknade det med arbetet hos en förmögen.
73

 

 

Den 27 Oktober beger sig Vega-expeditionen från Japan till Kina, och Nordenskiöld reflekterar över 

hur mycket han kommer att sakna landet och dess ädla folk. Han förutser att landet kommer att 

spela en stor roll i människans historia, och säger att det vore ett misstag från européers sida att 

endast se Japan som en asiatiskt feodalstat i modern europeisk klädsel. 
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       5. Resultat och Analys 

 

Här kommer resultaten av empirin att sammanställas och analyseras. Jag valde att inte en analys 

under presentationen av källorna. Anledningen till detta var för enkelhetens skull; materialet som 

ska analyseras med teorin som utgångspunkt har en separat del för sig så att det ej krockar med 

presentationen av stoffet. Problemformuleringarna kommer jag att återkoppla till och besvara under 

rubriken Slutsatser.  

 

Karakteriseringen av Japan och japanerna är mångfacetterad och stundom varierande. Både positiva 

och negativa egenskaper tas upp, och ibland verkar de motsäga varandra. Utöver dessa två aspekter 

så är det självklart intressant att se vilka implikationer karakteriseringen har om man utgår ifrån 

Saids teori om diskurs, makt och spegling, samt det Maria Nyman skrev om författarens roll som 

kunskapsförmedlare.  

 

Den fysiska beskrivningen gällande de japanska männen är från Baeckström ganska neutral; han 

beskriver dem som nämnt under empirin som långa, välväxta och starka, adjektiv som inte 

nödvändigtvis har positiva konnotationer, men inte heller negativa. Det är först när han kommer till 

beskrivningen av kvinnorna där någon form av tydlig värdering sker. Han anser dem som vackra, 

med fin vit hy och välformade händer. Deras sätt att sätta upp håret finner han dock märkligt, men 

yttrar sig inte om han tycker att är fult eller inte. Även seden att göra tänderna svarta, som 

Nordenskiöld fann så oerhört motbjudande förhåller han sig ganska saklig till, likaså det faktum att 

gifta kvinnor rakar av sina ögonbryn. Nordenskiöld ansåg att det smink som tillsynes alla japanska 

kvinnor använder sig av vanställde dem, och hoppades att de skulle upphöra med det, som 

kvinnorna i de högre klasserna hade gjort, medan Baeckström endast gav en enkel kommentar att 

det förekom ofta. Han verkar ha förstått att japanernas skönhetsideal inte är som västvärldens, och 

verkar förhålla sig till det med en form av acceptans och/eller likgiltighet. Japanernas utseende sätts 

av Baeckström i kontrast mot kinesernas, och han summerar att man inte kan döma japanerna för 

bristande skönhetsideal i samma utsträckning som man kan mot kineserna.
75

 Just det faktum att han 

sätter dem i motpol mot kineserna ger intrycket till läsaren att japanerna är mer civiliserade i sitt 

beteende. 

 

Denna komparation mellan Japan och Kina tar Holmberg upp i ett kapitel, där han förklarar hur 
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svenska resenärer som har rest omkring i Asien ofta skriver negativt om kineserna, men att de 

däremot uppskattar japanernas sällskap. Kineserna anses vara fega, flottiga och sluga, medan 

japanerna sticker ut med sin ”manliga ridderlighet”.
76

 Japanerna kallades av tidningen Svenske 

Arbetaren för österns engelsmän på grund av sin intelligens eller för österns fransmän tack vare sin 

artighet och älskvärdhet. Japan är det enda landet i Asien där en europé skulle kunna tänka sig att 

bo.
77

 Bilden av Japan är dock inte helt ensidig. I kapitlet nämns en Knut Gadelius som var 

grosshandlare som reste i Asien med stöd av staten för att undersöka exportmarknaden. Han skriver 

i en korrespondensartikel att Japan inte ligger på samma kulturella nivå som Europa; de har varit för 

passiva i sin utveckling. I en annan artikel utvecklar han detta med att säga att de bara är halv-

civiliserade, och att de besitter alla de negativa egenskaperna som kommer med detta.
78

 Vem 

Gadelius verkligen var och hur utförlig hans beskrivning av Japan var tas ej upp i denna uppsats 

mer, men kan vara spännande material för framtida studier. 

 

För att återkomma till karakteriseringen av japanernas utseende: Nordenskiöld beklagar sig som 

sagt över att de förstör sitt utseende och hoppas att de adopterar europeiska ideal istället. 

Implikationen är att han hoppas att japanerna i de lägre klasserna börjar följa de skönhetsideal som 

Västerlandet har, då det tydligen är bättre än det som japanerna sysslar med. Denna förhoppning 

kan tolkas som att han vill att Japan borde sluta upp med sitt traditionella smink och stiga in på den 

europeiska arenan när det kommer till smak och stil. Något som är en smula ironiskt är dock att det 

fanns japaner som ansåg att det var västvärldens folk som inte tog hand om sitt yttre, något som 

Håkansson tar upp en hel del i sin C-uppsats, som behandlar karakteriseringen av Occidenten 

utifrån Japans perspektiv.
79

 

 

Båda resenärerna beskriver ibland enskilda individer, och ofta är det kvinnor det gäller. 

Nordenskiöld nämner t.ex. att bondflickorna som han stötte på utanför värdshuset på väg till Tokyo 

hade ett intagande väsen, och att dottern till ägaren av sake-bränneriet var ganska vacker.
80

 
81

 

Nordenskiöld gör dock en poäng med att säga att bondflickor kan, precis som flickor i allmänhet, 

vara vackra eller fula, men just att japanska bondflickor till skillnad från bondgårdsflickorna i 

Sverige oftast är renliga och har som nämnt ett ”intagande väsende”.
82

 De geishor som han kommer 
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i kontakt med anser han vara vackra även efter europeiska mått, trots att de sminkar sig tungt.
83

 

 

Japanernas inre karaktär beskrivs en hel del, och sker för det mesta i positiva termer. Något som 

båda författarna väljer att skriva om är deras gästfrihet och vänlighet gentemot utlänningar. 

Baeckström berättade om hur en lantgård ofta bjöd hem utlänningar på te (detta var samma gård där 

de franska officerarna lämnade godis till värdinnans dotter), och Nordenskiöld blir flera gånger 

under sin resa inbjuden till olika familjer och evenemang. Baeckström menar att japanernas 

viktigaste karaktärsdrag är just deras finkänslighet, något som är extra tydligt hos de lägre 

klasserna. Han ansåg att de lägre klasserna i Japan har mer takt än sina motsvarigheter i andra 

länder, och att det är just detta, tillsammans med deras vänliga godmodighet och deras stora 

gästfrihet som utgör grunddragen i deras karaktär.  

 

Nordenskiöld karakteriserar inte japanerna i lika stor grad, men den generella uppfattningen verkar 

vara att han tycker att de är civiliserade, men att de ändå skulle behöva lite europeiskt inflytande. 

Ett exempel är de kringresande skådespelarna, som han blir imponerad av, men kommentarer att 

efter att de har lärt sig lite av det goda som Europa har att erbjuda så kommer de att bli bättre. Han 

nämner dock aldrig exakt vad det är som de ska lära sig. Frågan är om Nordenskiöld bara säger 

detta för att han utgår ifrån att Europa automatiskt måste vara på en högre nivå, då de ligger före 

Japan i andra fält, och därmed förstärker bilden av att Japan behöver Västerlandet som en mall för 

att kunna nå höjden av vad de är kapabla till. Detta är likt med vad Said tog upp: ”Orienten, och allt 

den stod för var, om inte klart underlägsen Västerlandet, så i alla fall behov av en undersökning i 

syfte att förbättra den”.
84

 Japan är med andra ord i behov av förbättring, och med tanke på att de så 

villigt valde att modernisera sig själva så understryks bara den uppfattningen ännu mer. 

 

Samtidigt som han håller denna uppfattning så vill han inte att landet ska bli för europeiskt, då det 

tydligen finns mycket bra saker i landet som kan bli en del av det västerländska tänkandet och den 

västerländska vetenskapen. Han vill med andra ord att européerna inte ska utplåna den japanska 

karaktären helt, då deras egenhet skulle försvinna om det skedde. Frågan är om han säger detta för 

att vill att Japan ska användas som en källa för kunskap, eller för att det ska fortsätta med att vara 

ett märkligt land som européerna ska modernisera för att kunna spegla sig själva. Han nämner dock 

i slutet att det vore dumt att tro att Japan endast är en gammal feodalstat som har tilltagit sig 

europeisk teknologi och tänkande, vilket ger en indikation att han åtminstone respekterar landet i 

någon mån.  
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Baeckström verkar inte heller direkt se ned på japanerna, utan uppfattar dem som ett empatiskt folk 

som är till en hög grad civiliserade. Däremot så är det tveksamt om han ser dem som jämlikar med 

Västerlandet, då han vid ett tillfälle sa att japanen visserligen var civiliserad, men inte i en europeisk 

bemärkelse. De besitter med andra ord egendomligheter. Det mest tydliga exempel på detta är hur 

han anser att japanerna har inpräntat i sig ett form av tankemönster där allting främmande som de 

stöter på har en inneboende ”hemlighet”, och om man bara lär sig denna så kan man förstå sig på 

allt som har med saken att göra. Enligt Baeckström har detta sina rötter i det faktum att japanernas 

yrke gick i generationer, och att vissa familjer hade hemliga tekniker som de använde för att göra en 

bra produkt. Att japanerna besitter denna form av tänkande ses inte nödvändigtvis som något dåligt, 

utan snarare som måttligt roande och egendomligt. Det hjälper dock att förstärka bilden av dem som 

ett besynnerligt folk som inte förstår sig på europeiskt ”folkvett”, utan tror att den teknologi som 

européerna tog med sig besitter dolda funktioner för den oinvigde. Resultatet blir att han indikerar 

för läsaren att japanerna har tankemönster olikt det europeiska, ett tankemönster som inte alltid 

bygger på logik, även om Baeckström förklarar för läsaren att japanerna har påvisat detta 

(incidenten med maskinisten som behövde stoppa fartyget). 

 

Men att förklara att japanerna faktiskt besitter en hög grad av logiskt tänkande ger indikationen att 

det inte tas för givet att de är på samma nivå som europén, utan att det var något som var tvunget att 

poängteras ut för läsaren. Kanske är detta för att läsaren inte ska anta att japanerna är som 

kineserna, vilka som får stå ut med ganska råa kommentarer från västerlänningar, eller så är det för 

att Baeckström aldrig riktigt såg dem som att de besatt samma intellektuella förmåga. 

 

Detta kan kopplas till Saids teori om makt; att det är västerlänningarna som har skapat denna 

uppfattning om den intelligente japanen, inte att japaner inte är intelligenta, men att det var dem 

som bestämde att de var det, och så har det senare blivit en del av Japandiskursen. Precis som Saids 

bild av Orienten så är Japanbilden inte en död naturförteelse, utan något som är skapat med idéer 

och uppfattningar om denna. Människan skriver nämligen sin egen historia.
85

 Said menade att 

begreppet orientalism aldrig låg långt borta från idén om vad som är ”Europa” och ”europeiskt”, 

och att man kan hävda att det är tron i att vår kultur är överlägsen som ligger till grund för den 

Europeiska kulturen och vad som ger den en gemensam nämnare som alla i denna grupp kan enas 

om.
86

 Att vara europé är med andra ord en uppfattning om att man tillhör höjdpunkten av 

människans kulturella bedrifter och toppen av civilisation. Detta placerar västerlänningen redan i ett 

övertag, då detta är djupt inrotad i dem. 
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Detta skulle betyda att man hade dessa tankar om överlägsenhet när man började karakterisera 

Japan och japanen, vilket därmed skulle göra det omöjligt att någonsin kunna se dem som verkliga 

jämlikar. Visst, Baeckström och Nordenskiöld ger för det mesta positiva kommentarer om japanerna 

och säger att de överglänser européerna i många fält, men när det kommer till kritan så får man inte 

uppfattningen att de vore på samma plan. Japanerna såg sig själva till en början som överlägsna 

gentemot de europeiska besökarna; de ansåg att deras kultur saknade själ och endast var 

materialistisk. Efter ett tag kom de dock till insikten att för att kunna försvara sig från Väst så var 

man tvungen att medge att deras militär, vetenskap, teknologi och institutioner var överlägsna.
87

 

Kan denna medgivenhet vara ett tecken på att Japan lät sig karakteriseras av Väst för att inte riskera 

att hamna i samma situation som andra länder? Said menade att Orienten orientaliserades för att den 

kunde göras; det var andra länder som bestämde vad bilden Orienten skulle vara.
88

 

Reseskildringarna agerar på ett sätt som Japans röst till omvärlden, fast genom ett västerländskt 

medium som kan låta sina egna fördomar och tankar influera vad som egentligen är. 

 

Postkolonialister skulle mena att det inte var en fråga om ensidigt maktutövande, utan att båda 

sidorna såg varandra med ”färgade glasögon”. Ett argument för detta hade varit att japanerna själva 

karakteriserade västerlänningarna, samt det faktum att de var fascinerade av flera japanska 

förteelser så som geishor, kami-kulten, m.m. 

 

Den andra implikationen angående uttalandet om japanernas intelligens är att det sker en 

kategorisering av folkgrupper baserat på européernas uppfattning om hur intelligenta de är.  

Kolonialmakterna rättfärdigade t.ex. koloniseringen av Afrika med hjälp av socialdarwinism: idén 

om att det är en ständig tävling mellan olika raser. Då de vita européerna hade det teknologiska 

övertaget så såg de sig själva som att vara dem som skulle styra över andra, och använde sig av 

detta för att rättfärdiga sin kolonisering. Då man ansåg att kampen mellan raser var ett faktum man 

ej kunde undgå så var det bara naturligt att underkuva folkgrupper som man ansåg vara svaga.
89

 

Det märks tydligt att man från början ej hade intentionen att ta över Japan och göra det till en 

kolonialmakt; om detta hade varit fallet hade USA inte öppnat upp Japan för handel. Detta betyder 

alltså att man i alla fall såg japanerna som mer intelligenta än de folkgrupper i Afrika, och att den 

socialdarwinistiska aspekten om erövring inte behövdes appliceras på dem. Att man såg japanerna 

som markant annorlunda kineserna tyder på att man även delade upp folk från Asien i olika grupper. 
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Ett motargument mot detta hade varit att Japan inte direkt hade några naturresurser som Europa 

behövde, och att de var för organiserade för att man skulle kunna ta över deras land lika enkelt som 

man gjorde i Afrika, och att det därför inte var värt besväret.  

 

Det är intressant att notera att det som Maria Nyman nämnde i sin avhandling om Pratt, att 1735 var 

året då man började gå mot en trend att omänskliggöra utomeuropeiska kulturer, inte direkt 

appliceras på Japan. Både Nordenskiöld och Baeckström synliggör japanernas gästfrihet och 

godhet, vilket skulle vara kontraproduktivt om de hade i åtanke att försöka osynliggöra och 

avhumanisera dem. Nyman kanske menade att detta bara applicerades till länder som man hade 

tänkt att kolonisera, och som man ansåg vara ”vildar”. Både Baeckström och Nordenskiöld verkar 

vara medvetna om att européer ibland kan vara fördomsfulla av sig, vilket skulle tyda på att de har 

någon form av självinsikt i sitt egna beteende. 

 

Said nämner att med orientalismen så handlade det om hur västvärlden bestämde vad bilden av 

Orienten skulle vara, och att de svagheter som de kunde besitta berodde just på deras olikhet.
90

 

Tidningsartiklarna från DN och NIT som beskrevs under rubriken ”Svensk medias syn på Japan 

under 1800-talet” samt Baeckströms och Nordenskiölds reseskildringar har ungefär samma 

grundsyn på Japan: De beskrivs som intelligenta men smått besynnerliga, och att deras framtid ser 

ljus ut nu när de har börjat ta till sig den västerländska teknologin. De svenska reseskildringarna 

hjälper med andra ord till att stärka det som media redan har skrivit om, då de i princip säger samma 

sak. Said såg orientalismen som ett bibliotek som hölls samman av gemensamma idéer och 

värderingar som man hade enats om, och det var dessa idéer som förklarade orientalernas beteende 

och mentalitet.
91

 På samma sätt kan man se hur reseskildringarna i samband med media skapar sitt 

egna bibliotek över Japan. Den japanska mentalitet, deras gästfrihet, tanken om att allt har en 

”hemlighet”, och deras förmåga att snabbt anamma ny teknologi beror på deras intelligens, något 

som västerlandet kände var värt att peka ut.  

 

Det verkar hittills som att Västvärlden speglar sig själva i Japan på det sättet att de har hittat ett 

asiatiskt land som de kan respektera och till och med beundra, men att i slutändan så är det dem 

själva som är de mest sofistikerade. Vad som är viktigt att ha i åtanke är att  reseskildringar om 

Japan skapar en uppfattning hos folket. Den diskurs som har etablerats av media och svenska 

resenärer är det som den vanliga svensken kommer ta för sanning, även om det kan vara en skev 

bild. Nu beskrivs visserligen inte japanerna som ociviliserade vildar, men det skapas ändå en 
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specifik diskurs om dem, och implikationerna är precis det som Said skrev om; västvärlden 

bestämmer hur andra länder ska uppfattas. Nordenskiöld, som var forskare och upptäcksresande 

besitter redan enorm auktoritet, då en sådan bildad person har en hög grad trovärdighet i det han 

säger. Självklart var inte Nordenskiöld en Japanforskare, men just det faktum att han är så känd 

betyder att hans skildringar om landet når ut till en stor skara människor, vilket betyder att de 

tankemönster som finns befästs ännu starkare. 

 

Nyman tog just upp poängen med att reseskildringar agerar som kunskapsförmedling, och att det 

oftast endast var det visuella som resenärer la någon större vikt på. Nordenskiöld är mer skyldig till 

detta än Baeckström, som ofta förde någon form av reflektion över det som han såg. Det kanske var 

så att Nordenskiöld valde att göra en mer traditionell observation av Japan då hans ankomst dit var 

väntad, samt att det var inte hans huvuduppgift att agera som turist i landet. Kanske var det så att 

han helt enkelt inte reflekterade över det, och därför undermedvetet följde den etablerade 

reseskildringsdiskursen. 

 

Holmberg tar upp hur några fransmän försökte att förbise sin tids inbitna diskurs och istället 

försökte vara lite mer nytänkande. Medan västvärlden i det stora hela ger Japan beröm för deras 

framsteg så fann fransmannen Reclus att han hade svårt att få riktigt grepp om japanerna då de hela 

tiden rättar sig efter betraktaren. Han tycker även att japanerna måste sluta med att härma 

européerna, då det på snudden blir löjligt.
92

 En annan fransman, Bousquet, ansåg att japanerna 

saknade hjärna och språk för att kunna ta till sig vår kulturs intellektuella och moraliska innehåll. 

Han drar paralleller med hur under medeltiden Europa låg under kristendomens hårda teologi, och 

hur Japan nu befinner sig i samma situation under buddhismen. Han fortsätter med sin komparation 

till Europa och säger att Japan hade sitt försök till en revolution 1868, men att de tyvärr aldrig hade 

någon renässans. Denna kritik mot Japan istället för det vanliga beröm som de brukar få liknar med 

hur orientalismen agerade. Japanerna blir här som hur europén vanligtvis såg Kina och kineserna, 

som stillastående och fyllt med ett folk som man helst inte ville ha att göra med. Holmberg säger 

dock att mycket av denna kritik mot Japan ej satte några direkta spår i den svenska Japandiskursen, 

som fortsatte med att prisa och tala varmt om japanernas intelligens och förmåga att anpassa sig.
93

 

 

Både Baeckström och Nordenskiöld väljer att ta upp en hel del om det vardagliga i Japan, gärna det 

som berör produktion och hantverk. Båda två var imponerade av det japanska porslinet och japansk 
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vapentillverkning, men det märks att Baeckström är lite mer entusiastisk, då han prisar deras 

hantverk och att det saknas motstycke i Europa, speciellt när det kommer till tillverkning av svärd. 

Även japanernas stridsförmåga upphöjs, och han anser att deras bågskyttar är bland de bästa i 

världen, och att ingen europeisk pistolskytt kan tävla mot dem. Detta är med andra ord en väldigt 

stor komplimang; inte nog med att japanernas vapentillverkning anses vara bättre, deras 

stridsförmåga är också överlägsen. Detta smicker är intressant, då det var med västerländsk 

militärmakt som USA öppnade upp landet. Baeckström kanske menar att om man skulle bortse från 

det teknologiska klyftan så besitter japanerna mer skicklighet när det kommer till strid.  

Han skymtar till och från samurajer som bär på revolvrar, och konstaterar att deras introduktion 

håller på att göra svärden överflödiga, men att det kommer ta ett tag innan de helt är borta. Här ser 

vi ett möte av det gamla kontra det nya, hur västerländsk teknologi har påverkat den traditionella 

bilden av vad man är beväpnad med. Japanerna har onekligen förtroende för den nya teknologin, 

annars skulle de knappast ha adopterat eldhandvapen så snabbt.  

 

Nordenskiöld är imponerad av japanernas förmåga att skapa porslin, och medger själv att ingen 

fabrik i Europa kan uppnå samma kvalité. Han beundrar också svärden och det hantverk som har 

krävts för att skapa dessa vapen, och sa att oavsett om man vet något om vapentillverkning så kan 

man inte undgå att förundras av den höga hantverksnivån. Här är ännu ett exempel på hur Japan 

sätts i positivt ljus, och Nordenskiöld gör det klart för läsaren att Japan är ett land med en stark 

hantverkstradition, vilket förstärker bilden av landet som en nation som är stolt över sin förmåga att 

skapa vackra saker. Här sker även en komparation med det gamla kontra det nya, i form av metoden 

att skapa porslin. De moderna fabrikerna i Europa kan inte skapa lika bra verk som japanerna kan 

för hand. 

 

Den japanska matlagningen beskrivs som märklig, vilket är förståeligt, då den skiljer sig avsevärt 

från någon form av europeisk matlagning. Baeckström fann maten överdrivet komplicerad, men inte 

nödvändigtvis äcklig. Den enda riktiga åsikt han ger är berör en typ av fisk som stoppats i ålskinn, 

som en typ av korv: något som han anser vara begärlig.
94

 

 

Nordenskiöld har samma uppfattning om maten, men berättar för läsaren att européer har svårt att 

vänja sin vid den japanska kokkonsten, och om man vill undvika att äta japansk mat så 

rekommenderar han att man tar med sig en egen kok. Här sker också en karakterisering av Japan; 

maten är konstig och vi kommer nog inte att gilla den. Dock så är detta nog inte en fråga om att 
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försöka måla japanerna som att de har en undermålig matkultur, utan snarare ett konstaterande av 

faktum: De har annorlunda mat, och vi är van vid vår egen. Problemet är dock att han utgår ifrån 

den europeiska matkulturen och mäter den japanska emot den. Han hade dock haft möjligheten att 

försöka beskriva maten som annorlunda, men även som unik och spännande. Detta skulle gett en 

annan bild till läsaren. 

 

Baeckström citat från sidan 19 i denna uppsats väckte flera frågor. Han säger att japanerna är 

civiliserade, men att det inte får förstås i europeisk mening, då de förutom det faktum att de 

använder sig av västerländsk teknologi, skiljer sig i alla avseenden. Detta stärker bara uppfattningen 

om att bilden av Japan är en av beundran, men att de aldrig kommer att vara på samma nivå som 

Europa. Japans väg till stormakt och imperium kommer dock att påverka denna bilden ganska 

mycket, och det dröjer inte länge innan man börjar tala om ”gula faran”, en inte allt för trevlig 

beskrivning om det framtida hot som Kina och Japan kan komma att utgöra för Västvärlden. Även 

om man mest refererade till Kina med denna term så var det Japans äventyrslystenhet som skulle 

sätta Kinas ”tröga massor i rörelse”.
95

 Att det senare skulle visa sig att Japan var det riktiga hotet, 

som nåde sin kokpunkt med andra världskriget, pekar på att man underskattade landets förmågor. 
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        6. Slutsats 

 

Med allt som har tagits upp under empirin och resultat så ska det nu återkopplas till 

frågeställningarna och se om dessa har besvarats. 

 

Problemformulering 1: 

Vilka egenskaper lyfts fram för att karakterisera japaner och hur beskrivs dessa egenskaper? 

 

Fysiskt och karaktärsmässigt: Japanerna framställs som finkänsliga, artiga, och för kvinnornas del, 

vackra. Gästfrihet är också ett attribut som ofta tillskrivs dem. Baeckström kom till Japan bara 

några år efter att landet hade öppnats, och hans bild av Japan är nog mer som en feodalstat än en 

modern nation, medan Nordenskiöld som anlände flera år senare kunde känna att det europeiska 

inflytandet verkligen var påtagligt. Problemformuleringen uteslöt analys av det japanska samhället, 

men exempel användes ändå därifrån, som t.ex. industrin, men intentionen med detta var att visa på 

att japanerna som folk besitter en hög grad av hantverksskicklighet, och att det kan ses som en del 

av deras karaktär. 

 

Problemformulering 2: 

Hur skiljer sig karakteriseringen av japanerna mellan reseskildringarna, och passar 

karakteriseringen in i den generella Japanbilden?  

 

Baeckström lyckas ge en bild som både är rena observationer och mer personliga möten, vilket ger 

än bredare bild än vad Nordenskiöld gör. Detta kan ha att göra med att han reste omkring i Japan 

under mer avslappnade förhållanden; en officer från franska flottan var inget ovanligt, medan 

Nordenskiölds bragd att hitta Nordostpassagen såg till att han blev en hyllad hedersgäst i landet. 

Baeckström tar sig mer tid att försöka karakterisera japanerna samtidigt som han försöker att ge 

både en objektiv och subjektiv bild av landet. Föremål, natur och städer beskriver han ganska 

sakligt, medan möten med japaner blir mer intima.  

 

Detta är inte att säga att Nordenskiölds bild bara fångar ett perspektiv, men jag tror att hans situation 

kan ha påverkat vad han fick uppleva och skriva om. Som en hedersgäst i landet så befann han sig i 

en väldigt privilegierad position, och detta kan ha influerat hans tankar om landet. Man såg till att 

en stor fest anordnades och att han fick träffa personer i som befann sig högt upp på samhällsstegen. 

Att få träffa kejsaren är i sig en stor bedrift. Detta hindrar dock inte Nordenskiöld från att ibland ge 
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mindre smickrande kommentarer än vad Baeckström gjorde, men detta kan helt enkelt vara 

smakfrågor. 

 

Överlag så ger Baeckström en mer nyanserad bild som innehåller fler aspekter, medan 

Nordenskiöld fokuserar på det som intresserar honom personligen. Den gemensamma diskursen 

verkar stämma överens med vad som har förklarats innan; att Japan ses för det mesta i ett positivt 

ljus och att detta faller i linje med den karakterisering som svensk media redan hade etablerat. Just 

om det finns någon reseskildringsdiskurs är svårare att säga, men det verkar finnas en 

underliggande känsla att det är påverkade av de europeiska tankemönster som nämns i Saids 

etablerade diskurs, att de bär på idén att de kommer ifrån mänsklighetens största civilisation. Det 

betyder inte att de medvetet ser ned på japanerna, utan snarare är det något som ligger mer latent, 

något som är övergripande för hela Europa. 

 

Problemformulering 3: 

Sker det någon form av ”spegling” i reseskildringarna? 

 

Allt pekar på att det sker en väldigt subtil form av spegling som inte är lika tydlig som det var med 

Orienten. Det finns flera orsaker till detta: Japan är det land som rätt snabbt valde att låta sig 

moderniseras, vilket påverkar européernas uppfattning om landet. Sedan är det det faktumet att 

japanerna är väldigt duktiga på att producera vissa varor, till en sådan grad att de till och med 

överträffar fabrikerna i Västerlandet. Sist men inte minst, så är det japanska folket till synes vänligt 

inställda till utlänningar, och deras intelligens och karaktär gör att européerna inte ser dem som 

ocivilserade. Med allt detta sagt, det förekommer några mindre smickrande kommentarer om 

japanerna som jag tog upp under Resultat och Analys-delen, och det verkar som att Baeckström och 

Nordenskiöld ser dem som civiliserade, men inte i samma grad som Västerlandet. Till skillnad mot 

hur Västvärlden såg på Orienten så finns inte samma förakt närvarande mot Japan; de uppfattas som 

ett nobelt folk.. Implikationen är med andra ord att det finns mycket som de känner att de har 

gemensamt med japanerna, men när det kommer till kritan så är de fortfarande icke-européer, med 

allt som det innebär. Bilden av Japan är därmed snarlik med andra utomeuropeiska länder, fast den 

sätts i mer positivt ljus än t.ex. Kina. Just det faktum att man bedrev handel med Japan och hade 

japanska officerare i Europa på besök vittnar om att trots européernas uppfattning om överlägsenhet 

så var ändå relationen mellan de två länder bättre än i många andra fall. 
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7. Reseskildringar som lärohjälpmedel 

 

Reseskildringar är ett bra läromedelverktyg, då de ger eleverna en förstahandskälla på hur man såg 

på främmande kulturer förr i tiden, och vilka uppfattningar man hade. T.ex. så kan man ta utdrag ur 

antingen Baeckström eller Nordenskiöld och låta eleverna läsa dessa, för att sedan göra en analys 

och/eller komparation med andra texter. Man kan även jämföra den tidens Japansyn med hur 

eleverna själva uppfattar landet; vad som är populärt, känt, osv. Dessa reseskildringar agerar också 

som en källa till kunskap, där eleverna kan få reda på hur livet i Japan uppfattades av en svensk som 

tog sig tid att utförligt redogöra för det i detalj. 

 

En annan fördel med att ha ett källmaterial är att man kan öva på källkritik. Genom att formulera 

enkla frågor till eleverna, så som ”Vem skrev texten?”, ”I vilket sammanhang skrevs den?” och ”Till 

vem tror du att texten var ämnad?” så kan man få eleverna att göra sin egen värdering av källan. 

Genom att använda sig av dessa metoder så är eleven men benägen till att förstå den historiska 

kontext som texten var skriven i, och där med att förstå texten på ett djupare plan.
96

 Detta kräver 

dock att man sätter in eleverna i den tidens kontext, samt går igenom Japans historiska skede, 

annars så är risken stor att källövningen faller platt. Med denna uppgift så stärker man även 

elevernas historiemedvetande, samt att man bättre kan förstå sig på identitetsskapande och 

kulturella möten.
97

 

 

Man kan även ha eleverna att sätta sig in i antingen Nordenskiölds eller Baeckströms situation och 

ha dem skriva sina egna reseskildringar med den historiska faktan som underlag. Igen, detta innebär 

att eleverna är medvetna om hur det faktiskt var i Japan under 1800-talet, men om man kan 

överkomma detta så är det en övning som kan vara mycket givande då eleverna också får använda 

sin fantasi.  
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