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Abstract 
Denna uppsats är en teoristyrd litteraturstudie om japansk nationalism under perioden 1853-

1939. Syftet med studien är att tillämpa fyra nationalismteorier på utvecklingen av 

nationalismen i Japan, för att undersöka vilken av de fyra nationalismteorierna som bäst 

stämmer överens med det japanska exemplet.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Skepp från Europa och USA hade dykt upp i japanska farvatten med alarmerande 

regelbundenhet under seklet runt 1800-talet. 1853 anlände den amerikanske 

kommendörkaptenen Matthew Perry till Japan och med hjälp av kanonbåtsdiplomati mer eller 

mindre tvingade Japan att öppna upp sig för handel. Detta uppöppnande för handel med 

omvärlden innebar stora förändringar för det japanska samhället, som t ex slutet på en lång 

självvald isolering från omvärlden, det innebar också revolution och modernisering av det 

japanska samhället. Men också en utveckling av en japansk nationalism som kulminerade 

med attacken på Pearl Harbor 1941.    

1.2 Syfte  

Syftet med denna studie är att med hjälp av fyra nationalismteorier undersöka utvecklingen av 

den japanska nationalismen mellan åren 1853-1939, och på så sätt komplettera tidigare 

forskning. 

 

1.3 Problemformulering  

Studien har sin fokus på att undersöka vilken av de fyra nationalismteorierna som bäst 

stämmer in på utvecklingen av nationalismen i Japan under perioden 1853-1939. Följande två 

frågeställningar skall bistå mig att besvara problemformulering:  

 

1. Vilka kulturella aktörer (kejsare, myter) användes för nationaliseringen av Japan? 

 

2.  Vilka kulturella markörer (språk, flagga mm) användes för nationaliseringen av 

Japan?  

 

1.4 Tidigare forskning  

Forskningen kring den japanska nationalismen är ganska bred och utvecklad och materialet i 

sig är relativt heltäckande. Daniel C. Holtom försöker i sin forskning från 1947 att koppla 

ihop religionen med utvecklingen av nationalismen i Japan. Han diskuterar bla Shintoismens 

roll i den japanska nationalismen. Holtom resonerar kring hur shintoismen förlorar sin 
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position i det japanska samhället efter att Japan hamnade på förlorar sidan efter andra 

världskriget. Shintoismen går enligt Holtom från att vara statsreligion till att vara en religion 

bland andra.1  

 

Men det finns också forskning kring den japanska nationalismen där man snarare diskuterar 

idéerna och tendenserna bakom uppkomsten av nationalismen i Japan.2 En annan inriktning 

inom forskningen kring den japanska nationalismen är att titta på hur nationalismen i Japan 

har format det japanska tänkandet och beteendet.3  

 

Forskarna kring nationalismen i Japan har också intresserat sig för hur olika generationer av 

opinionsbildare under japans moderna era försökte att lösa dillemmat nationalism och 

internationalism. Forskarna har också intresserat sig för uppkomsten av den ökade 

kulturnationalismen inom bla litteraturen, politiken och populärkulturen mm.4    

 

Vad jag anser saknas i tidigare forskning är att konkret prova en eller flera nationalismteorier 

för att se vilken av dem (om ens någon) är giltig i en japansk kontext eller inte, och det är här 

som jag anser att min uppsats fyller en liten lucka.  

 

1.5 Avgränsning  

Denna analys avgränsas i tid mellan åren 1853-1939, en avgränsning som har valts på grund 

av att Japan öppnar upp sig mot omvärlden 1853. Detta årtal brukar också allmänt räknas som 

början på den japanska moderniseringen. Utsträckningen fram till 1939 är vald på grund av att 

Japan allierar sig med Tyskland under andra världskriget, vilket slutar med en amerikansk 

invasion med stora förändringar som följd.   

  

1.6 Metod  

I denna uppsats skall jag använda mig av en teoristyrd kvalitativ litteraturstudie i 

undersökningen av den japanska nationalismen. Jag ska med andra ord tillämpa fyra 

nationalismteorier för att undersöka utvecklingen av den japanska nationalismen under 

perioden 1853-1939. 

                                                 
1 Holtom 1947, Lee 1962 
2 Storry 1957, Gayle 2002, Doak 2007 
3 Wilson 2002, McVeigh 2004 
4 Stegewerns 2003, Starrs 2004, Shimazu 2006  
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1.7 Material  

Materialet till denna uppsats kan delas upp i tre distinkta delar: Teoretisk litteratur om 

nationalism, litteratur om japansk nationalism samt litteratur om japans historia.  

 

Teoretisk litteratur om nationalism 

1994 publiceras Nationalism av John Hutchinson och Anthony D. Smith, i denna bok 

diskutera författarna begrepp som vad är en nation? Vad är nationalism och hur skiljer sig 

nationalismen åt i olika delar av världen. I Stat, Nation, Nationalism från 1997 diskuterar 

Ernest Gellner vad som krävs för att nationalism ska uppstå i ett samhälle. Benedict Anderson 

däremot avhandlar den personliga och kulturella upplevelsen av att tillhöra en nation, själva 

nationalitetskänslan med andra ord i boken Den föreställda gemenskapen från 1992. I boken 

The Ethnic Origins of Nations av Anthony D. Smith från 1986, diskuterar han nationernas 

uppkomst och om nationer är ett modernt fenomen. Eric Hobsbawm diskuterar i boken 

Nations and Nationalism Since 1780 från 1990 begreppen nation och nationalism.  

 

Litteratur om Japansk nationalism 

I boken Modern Japan and Shinto nationalism av Daniel C. Holtom från 1947 diskuterar han 

Shintoismens roll i den japanska nationalismen. Holtom diskuterar hur shintoismen förlorar 

sin position i det japanska samhället efter att Japan hamnade på förlorar sidan efter andra 

världskriget. Shintoismen går från att vara statsreligion till att vara en religion bland andra. 

Kun Sam Lee diskuterar också Shintoismens roll i den japanska nationalismen i boken The 

Christian confrontation with Shinto nationalism från 1962. Richard Storry däremot diskuterar 

tendenserna och idéerna bakom uppkomsten av den japanska nationalismen, mellan första och 

andra världskriget i boken The Double Patriots från 1957. I boken Nation and Nationalism in 

Japan av Sandra Wilson från 2002 diskuteras den japanska nationalismen under 1800 och 

1900-talet. Den japanska nationalismen diskuteras inte bara som ett politiskt fenomen, men 

också som något som har varit centralt för formandet av det japanska tänkandet och beteendet. 

Curtis Anderson Gayle avhandlar den japanska nationalismen ur ett marxistiskt perspektiv i 

boken Marxist history and postwar Japanese från 2002. I Nationalism and Internationalism 

in Imperial Japan från 2003 av Dick Stegewerns analyseras och diskuteras hur olika 

generationer av opinionsbildare under japans moderna era försökte att lösa dillemmat 

nationalism och internationalism. 2004 publiceras Brian J. McVeighs Nationalism of Japan i 

vilken McVeigh undersöker hur nationalismen som sådan påverkar japanen på hemmaplan. I 

Japanese Cultural Nationalism av Roy Starrs från 2004 diskuteras på ett eller annat sätt den 
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växande kulturnationalismen i Japan. Medan boken Nationalism in Japan från 2006 av Naoko 

Shimazu är en kritisk granskning av olika begrepp och uttryck för nationalism i politiskt, 

socialt och kulturellt sammanhang i det moderna och samtida Japan. Kevin M. Doak 

avhandlar själva debatten kring japansk nationalism från mitten av 1800-talet fram till nutid i 

boken A History of Nationalism in Modern Japan från 2007. Doak förutsätter att nationalism 

är en särskild form av identitetspolitik, och som sådan föregår den nationell identitet som den 

har blivit framlagd av inflytelserika japanska intellektuella. 

 

Litteratur om Japans historia  

Ingemar Ottosson och Thomas Ekholm avhandlar i boken Japans Historia från 2007 japans 

historia från forntid till nutid. I The Making of Modern Japan från 2002 avhandlar Marius B. 

Jansen det japanska samhällets utveckling från 1600-talet fram till nutid. Kenneth Henshall 

avhandlar också det japanska samhällets utveckling i boken A History of Japan från 2004. I 

Japan: The story of a Nation från 1990 av Edwin O. Reischauer avhandlas också japans 

historia från forntid till nutid.   

 

2. Teoretisk diskussion kring nationalism  

2.1 Ernest Gellner  

Ernest Gellner 

 Gellner tillhör den så kallade modernistiska skolan, vilket innebär att han anser att orsaken 

till nationalismen hittar man i den moderna världen, närmare bestämt i kapitalismen och 

industrialiseringen.5 De bärande begreppen i Gellners arbete är nationalism, stat och nation.  

I boken Stat, Nation, Nationalism definierar Ernst Gellner Nationalismen först och främst som 

en politisk princip som i praktiken innebär ett sammanfallande av en politisk och nationell 

enhet.6 Gellner menar vidare att nationalismen som sinnesstämning och nationalismen som 

rörelse lättast kan definieras enligt denna princip. Den nationalistiska sinnesstämningen 

definierar Gellner som en slags känsla av ilska över att just principen har kränkts, men 

sinnesstämningen kan också vara en känsla av tillfredsställelse över att principen 

förverkligas.7 Nationalismen som rörelse menar Gellner är något som påbörjas av själva 

sinnesstämningen.8 Enkelt förklarat är nationalismen enligt Gellner en teori om politisk 

                                                 
5 Gellner 1997, s. 31. 
6 Gellner 1997, s. 11. 
7 Gellner 1997, s. 11.  
8 Gellner 1997, s. 11.  
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legitimitet, enligt vilken etniska gränser inte får korsa politiska gränser, och framförallt inte 

att det inom en given stat går en etnisk gräns mellan de styrande och de övriga.9  

 

Vad det gäller Gellners definition av staten utgår han från Max Webers definition, som menar 

att staten är den samhälleliga instans som har monopol på det legitima våldet.10 Gellner menar 

att nationalism är något som tycks uppstå i en omgivning där staten i stor utsträckning tas för 

självklar.11 En centralisering av politiska institutioner är nödvändigt enligt Gellner för att 

nationalism skall kunna få fotfäste, men han är samtidigt noga med att påpeka att 

centraliseringen av politiska institutioner i sig inte är tillräckligt för nationalismens 

uppkomst.12 Nationen definierar Gellner dels genom: Två människor tillhör samma nation om 

och endast om de delar samma kultur, där kultur i sin tur betyder ett system av idéer, tecken, 

associationer och ett sätt att uppträda och kommunicera. Men också genom: Två människor 

tillhör samma nation om och endast om de kan känna igen varandra som tillhörande samma 

nation. Med andra ord: nationer gör människan, nationer är lämningar/produkter (artefakter) 

formade av människans övertygelse, lojalitet och solidaritet.13   

 

Gellner skriver att människan i princip har genomgått tre perioder genom sin historia, och 

dessa är: den pre-agrara perioden, den agrara perioden och den industriella perioden.14  

2.1.1 Pre-agrara perioden 

Om vi börjar med att titta på den pre-agrara perioden (jägar/samlarsamhället) menar Gellner 

att de jagande och samlande följena av människor under denna period var alldeles för små för 

att det skulle kunna uppstå en politisk arbetsindelning, och det är just denna arbetsindelning 

som är utmärkande för staten. Vad detta i sin tur innebär enligt Gellner är att frågan om staten 

aldrig uppstår för den pre-agrara människan, staten som en varaktig, specialiserad och 

ordningsupprätthållande institution. Vilket i sin tur innebär att frågan om nationalism inte blir 

aktuell.15 

                                                 
9 Gellner 1997, s. 12.  
10 Gellner 1997, s. 13.  
11 Gellner 1997, s. 15.  
12 Gellner 1997, s. 15-16.  
13 Gellner 1997, s. 18.  
14 Gellner 1997, s. 16.  
15 Ibid.  
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2.1.2 Agrara perioden  

Under den agrara perioden däremot fanns det en stat i de allra flesta jordbrukssamhällen, men 

Gellner påpekar också att staten inte fanns i alla jordbrukssamhällen. Under den agrara 

perioden blir upprättandet av en stat en valmöjlighet och det är också här som skillnaden till 

den pre-agrara perioden uppstår, där denna valmöjlighet inte existerade. Gellner skriver att 

uppkomsten av läs- och skrivkunnighet samt uppkomsten av ett speciellt kleresi, under den 

agrara perioden kan jämföras i betydelse med uppkomsten av staten. Men han är också noga 

med att påpeka att läs- och skrivkunnighet är något som endast fanns i vissa 

jordbrukssamhällen, och där den fanns var det endast ett fåtal som kunde läsa och skriva. 

Gellner skriver att i en typisk agro-litterat statsbildning utgör det styrande skiktet en minoritet 

av befolkningen som också är strängt åtskild från den stora majoriteten av befolkningen. Det 

styrande skiktet i sin tur är indelat i olika specialiserade klasser som t ex krigare, prästerskap 

och köpmän. Men vad som är viktigt att komma ihåg och något som Gellner också betonar är 

att både för den styrande eliten som helhet men också för de olika klasserna läggs tonvikten 

snarare på en kulturell differentiering (uppdelning) än på en kulturell homogenitet. Och 

orsakerna bakom denna differentiering är att ju fler sätt som man kan skilja klasserna åt desto 

mindre friktion och otydlighet i umgänget dem emellan, uppdelning klasserna emellan är 

också något som tillskrivs genetiska och kulturella orsaker.16 Gellner menar också att 

nationalismens utsikter under den agrara perioden inte var goda eftersom makteliten i de 

agrara samhällena inte var särskilt intresserade av en kulturell homogenitet. Statens intresse 

låg helt enkelt i att få in skatt och att bibehålla fred och inte i att främja någon slags kulturell 

homogenitet.17  

 

2.1.3 Industriella perioden  

Tittar vi på den industriella perioden menar Gellner att det inte heller här har existerat någon 

valmöjlighet, men under den industriella perioden är det inte statens frånvaro som är 

oundviklig utan snarare dess närvaro.18 Trots att Gellner menar att nationalistproblemet inte 

uppstår där det inte finns någon stat, är han också noga med att poängtera att 

nationalistproblemet inte uppstår i alla stater utan endast i vissa.19 Gellner menar att när ett 

samhälle går från att vara agrart till industrialiserat, sker det också förändringar i själva 

                                                 
16 Gellner 1997, s. 20-22.  
17 Gellner 1997, s. 23.  
18 Gellner 1997, s. 16. 
19 Gellner 1997, s. 17.  
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utbildningssystemet och socialiseringen. Denna förändring ligger i att utbildning blir 

tillgänglig för alla och inte enbart för eliten. Socialiseringen går från att vara ”one on one” till 

att skötas av skolan, i detta fall staten. Detta sammantaget bidrar till att utbildningsnivån ökar 

och arbetsuppgifterna förändras. När industrialisering och modernisering sprider sig gör den 

det med varierande hastighet. Den urbanisering som uppstår på grund av denna spridning 

förändrar hela regioner och människors liv vad det gäller kulturer och traditionella strukturer. 

Många människor lämnar en trygg och välkänd miljö för en anonym tillvaro i stadsområdena 

där gamla värderingar krockar med de nya. Och det är här som vi hittar orsakerna till 

nationalismen, enligt Gellner. Gellner skriver att orsakerna till nationalismen hittar man i 

industrialiseringen och mer specifikt i utbildningssystemet, socialiseringen och 

urbaniseringen. 

 

2.2 Anthony D Smith  

I boken The Ethnic Origins of Nations lägger Anthony D. Smith fram sin idé om ethnie, han 

försöker att visa på sambandet mellan ”förmoderna ethnier” och moderna nationer.20Smith 

ställer sig frågan hur och när uppstod nationen och är den ett modernt fenomen? Smith anser 

att etniciteten är den huvudsakliga faktorn bakom det moderna nationsbyggandet. Till skillnad 

från Ernest Gellner, Benedict Anderson och Eric Hobsbawm vänder sig Smith från det 

modernistiska perspektivet angående nationernas uppkomst som dessa forskare representerar. 

Smith tillhör med andra ord den primordiala skolan, vilket i princip innebär att han anser att 

nationer och nationalism är ständiga och naturliga. Det är naturligtvis viktigt här att poängtera 

att Smith till en viss del håller med både Gellner, Anderson och Hobsbawm angående hur 

nationerna i modern tid har tillkommit och utvecklats. Men han är samtidigt noga med att 

påpeka att nationen som fenomen går längre tillbaks än vad modernisterna anser.21 Smith 

anser förvisso att nationalismen som ideologi och rörelse uppstår i slutet av 1700-talet och är 

därmed ett modernt fenomen. Men samtidigt har han svårt att acceptera detta synsätt fullt ut, 

eftersom man kan se likheter mellan antika Grekland och Rom på hur man såg på människor 

som inte delade deras kultur, och den ”moderna” idén om nationell identitet.22 Trots att folken 

är förändrade i de moderna samhällsstrukturerna, bär de enligt Smith fortfarande med sig 

historiskt samlade myter och traditioner och dessa är i sin tur primordialt villkorade. De 

kollektiva mytbilderna om det förgångna är centrala för att en nation skall kunna förverkligas 

                                                 
20 Smith 1986, s. 5.  
21 Smith 1986, s. 1.  
22 Smith 1986, s. 11. 
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enligt Smith. I sin studie riktar han in sig på ethnier och nationer och hans definition av 

begreppet ethnie (etnisk gemenskap) är följande: ethnie är en förening av en betoning på 

kulturella olikheter med betydelsen av en historisk gemenskap.23 Sålunda är det betydelsen av 

en gemensam historia och den kulturella exklusiviteten som skiljer befolkningarna åt och 

vilken ger en specifik befolkning en definitiv identitet, både i sina egna och i andras ögon. 

Man skulle kunna sammanfatta Smiths teori med att nationer inte enbart är en modern 

företeelse, utan nationer är, enligt honom, en sammansmältning av förmoderna och moderna 

idéer. För att en nation ska kunna existera måste det finnas en kärna av myter och symboler, 

som skapar en känsla av solidaritet och mening i en sekulariserad era.    

 

2.3 Benedict Anderson  

Precis som Ernest Gellner riktar även Benedict Anderson in sig på nationer och nationalism. I 

boken Den föreställda gemenskapen är Andersons utgångspunkt för sin forskning kring 

nationalismen, att såväl nationalitet som nationalism är kulturella artefakter, och hans syfte 

med studien är att erbjuda en mer tillfredsställande tolkning av nationalism.24Anderson 

definierar nationen som en föreställd politisk gemenskap och den föreställs som både i sig 

begränsad och suverän. 25Han skriver att denna gemenskap är föreställd eftersom 

medlemmarna av även den minsta nation aldrig kommer att känna, träffa eller ens höra talas 

om mer än en minoritet av övriga medlemmar. Ändå lever i vars och ens medvetande bilden 

av deras gemenskap.26  

 

Enligt Anderson återfinns kapitalismens ursprung i 1500-talet. Här kan vi se en tidsskillnad 

till Gellner, vars utgångspunkt är 1800-talet och industrialiseringen. Anderson menar att 

kapitalismen leder till utvecklingen av tryckkonsten, utvecklingen av tryckkonsten bidrar i sin 

tur till reformationen, och reformationen i sin tur bidrar till spridningen av folkspråken. 

Kapitalismens inverkan på folkspråkens utveckling fick kraft av tre yttre faktorer, två av dessa 

bidrog direkt enligt Anderson till uppkomsten av det nationella medvetandet: förändringar i 

latinets karaktär, språket i sig blev svårbegripligt, reformationen (reformationen hade i sin tur 

tryckkonsten att tacka för sin spridning) och strävan efter att göra folkspråken till ett 

                                                 
23 Smith 1986, s.21-22 
24 Anderson 1991, s. 17-20.  
25 Anderson 1991, s. 21.  
26 Anderson 1991, s. 21. 
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administrativt verktyg gick långsamt. Enligt Anderson var det tryckkapitalismen som skapade 

den föreställda gemenskapen. Detta skedde på tre olika sätt:  

 

1. Genom publikationer blev man medveten om att det fanns andra som delade ens språk. 

2. Tryckkapitalismen gav en ny fasthet åt språket, detta i sin tur bidrog till att skapa en 

bild av forntiden som var viktig för den subjektiva föreställningen av nationen. 

3. Det administrativa språket blev det gällande språket och trängde på detta vis undan de 

lokala varianterna av språk som talades i området.27  

 

Enligt Anderson är alltså orsakerna bakom nationalismens uppkomst tryckkapitalismen.28 En 

enkel sammanfattning av Andersons teori är att han kopplar ihop kapitalismen med 

utvecklingen av boktryckarkonsten, vilken gör reformationen både möjlig och framgångsrik. 

Reformationen i sin tur leder till utvecklingen av folkspråken.29 En viktig skillnad mellan 

Anderson och Gellner är tidsperspektivet; utgångspunkten för Anderson är 1500-talet, medan 

utgångspunkten för Gellner är 1800-talet.  

2.4 Eric Hobsbawm  

En annan forskare kring nationalismen som också riktar in sig på nationer och nationalism är 

Eric Hobsbawm, och precis som Gellner och Anderson räknas även Hobsbawm till den 

modernistiska skolan. I boken Nations And Nationalism Since 1780 definierar han de bärande 

begreppen nationer och nationalism enligt följande: en nation är en stor grupp människor som 

ser sig själva som medlemmar av en nation.30 Hobsbawm är noga med att påpeka att när det 

handlar om ”nationalfrågan” är det viktigt att börja med begreppet för ”nation” som i hans fall 

är nationalism.31 Hobsbawm använder sig av Gellners definition för att definiera 

nationalismen; med andra ord är nationalism en politisk princip som i praktiken innebär ett 

sammanfallande av en politisk och nationell enhet.32 Precis som Gellner anser även 

Hobsbawm att viktiga faktorer för skapandet av nationer är artefakter, sociala ingenjörer och 

påfund.33 Hobsbawm anser att nationalism kommer före nationer, med andra ord kan nationer 

inte dyka upp ur ingenting utan det är nationalismen som förvandlar redan existerande 

kulturer till nationer. Enkelt uttryckt skapar nationer i sig inte stater och nationalism, utan det 

                                                 
27 Anderson 1991, s. 53-54.  
28 Anderson 1991, s. 30. 
29 Anderson 1991, s. 48-52.  
30 Hobsbawm 1990, s. 8.   
31 Hobsbawm 1990, s. 9.  
32 Hobsbawm 1990, s. 9.  
33 Hobsbawm 1990, s. 10. 
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är tvärt om. Enligt Hobsbawm är den nationella frågan belägen vid skärningspunkten av 

politiska, teknologiska och sociala förändringar, och exempel på sådana förändringar är den 

franska revolutionen och den engelska industrialiseringen. Hobsbawm skriver också att 

folkspråken inte kan utvecklas och spridas innan tryckkonstens utveckling och innan 

utbildningssystemets utveckling och tillgänglighet.34  Här kan vi dra en parallell både till 

Andersons och Gellners forskning. Hobsbawm menar att nationer och nationalism måste bli 

analyserade utifrån politiska, tekniska, administrativa och ekonomiska termer. Vidare anser 

han att nationer och nationalism är något som är konstruerat uppifrån; med andra ord är det 

eliten som konstruerar nationer och nationalism, men för att kunna förstå det måste man 

analysera dessa båda begrepp med ett så kallat ”underifrån-perspektiv”. Vad han menar med 

det är att man måste analysera i termer av förhoppningar, antagningar, behov och längtan hos 

vanliga människor och inte vad eliten anser om det. En annan skillnad mellan Hobsbawm och 

Gellner är att Gellner föredrar ”ovanifrån-perspektivet” medan Hobsbawm som jag redan har 

skrivit föredrar ”underifrån-perspektivet” för att förstå nationalismen. En annan intressant 

aspekt med Hobsbawms studie är att han menar att nationalismens huvuddecennier är 1900-

talet och inte 1800-talet, som Gellner menar. Nationalismen var en förutsättning för det 

moderna 1900-talet, eftersom många av de nya idébildningarna hade gått om intet i 

världskrigen. Tanken att kultur- och språkgränser skulle utgöra nationsgränser stämde inte 

riktigt överens med verkligheten, denna tanke resulterade småningom i massutdrivning 

och/eller utrotning av etniska minoriteter. Hobsbawm diskuterar även termen konstruktion av 

tradition (Invention of tradition) som i princip är en uppsättning sedvänjor, vilka man försöker 

koppla till något historiskt för att på detta sätt stärka patriotismen och nationalismen i ett land. 

Dessa ”invention of tradition” kan vara myter, traditioner och symboler som t ex flaggor och 

nationalhymner.35  

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Hobsbawm 1990, s. 10.  
35 Hobsbawm 1983, s. 1-14 
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3. Japan mellan åren 1853-1939  

 

3.1 Japan öppnar sig mot omvärlden  

Den andra juli 1853 anlände en amerikansk expedition ledd av kommendörkaptenen Matthew 

Perry till Edo-bukten. Perry hade ett enkelt meddelande till de ansvariga i Japan: ”acceptera 

fredliga handelsrelationer eller förbered er på krig”.36 Perrys uppdrag var att få till stånd ett 

avtal som i princip innebar att amerikanska handelsskepp skulle ha rätt att lägga till vid en 

eller flera japanska hamnar för att proviantera, men också för att sälja sin last eller idka 

byteshandel.37 När Perry återvände till Japan i februari 1854 förväntade han sig ett svar. Japan 

valde efter noga övervägande att acceptera de amerikanska kraven och efter förhandlingar 

(som varade i 23 dagar) kom man till slut fram till att Japan skulle öppna upp två hamnar, 

nämligen Shimoda och Hakodate. Det beslutades att amerikanska skepp skulle få möjlighet 

att lägga till vid dessa hamnar för att proviantera, de skulle också få betala för provianten. 

Detta var centralt för USA, eftersom de såg detta som första steget i att utveckla en 

handelsrelation med Japan. Japan gick också med på att låta USA stationera en konsul i 

Shimoda.38Villkoren för detta traktat (Kanagawa traktaten) erbjöds även till de europeiska 

länderna Frankrike, Storbritannien, Nederländerna och Ryssland.39  

 

Allmänt brukar Perry och årtalen 1853-4 räknas som då Japan öppnade sig mot omvärlden 

och även om detta till en stor utsträckning stämmer, är det viktigt att poängtera att även före 

Perrys tid hade Japan sporadiska möten med väst. Shunzo Sakamaki skriver i sin avhandling 

att många verkar tro att Perrys expedition 1853-4 plötsligt väckte Japan ur sin dvala, orsakad 

av en total självisolering. I själva verket hade Perrys expedition föregåtts av andra 

amerikanska expeditioner, och de amerikanska expeditionerna i sig hade i sin tur föregåtts av 

andra västerländska expeditioner, framförallt holländska. Holländska skepp besökte Japan på 

en regelbunden basis mellan åren 1790-1853.40 Även Ryssland hade visat intresse för 

handelsrelationer med Japan och man hade även slängt ut en trevare till Japan både 1792 och 

1804 om handelsprivilegier, men Japan tackade vänligt men bestämt nej. Detta ledde till att 

Ryssland 1806-7 attackerade den japanska bosättningen på öarna Sakhalin och Hokkaido.  

                                                 
36 Gordon 2003, s. 49.  
37 Jansen 2000, s.276.  
38 Jansen 2000, s278.  
39 Gordon 2003, s.50.  
40 Sakamaki 1939, s.1.  
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Ett år senare, närmare bestämt 1808, började även Storbritannien att visa sitt intresse för 

Japan, och 1818 seglade ett brittiskt skepp in i Uraga-bukten nära Edo (dagens Tokyo). Ännu 

en gång tackade Japan nej till handelsrelationer, och som ett framtida skydd mot liknande 

händelser antogs ett beslut 1825 om att alla utländska skepp i japanska vatten skulle drivas ut 

med våld om så behövdes. 1837 visade Japan att de menade allvar när det amerikanska 

handelsfartyget Morrison bemöttes med kanoner. Holland hade sedan länge en etablerad bas 

vid Nagasaki och 1844 förklarade för Japan hur läget helt enkelt låg till. Holland förklarade 

att det inte längre var möjligt för Japan att isolera sig från omvärlden, det var helt enkelt inte 

längre möjligt för Japan att isolera sig från de kommersiella nätverken och den diplomatiska 

ordningen som de västerländska makterna spred runt om i världen.41 

 

1856 installerades den amerikanske konsuln Townsend Harris i Shimoda och i februari 1858 

signerade USA och Japan ett handelsavtal med varandra, de så kallade Anseifördragen. I detta 

avtal gick Japan med på att öppna ytterligare åtta hamnar för handel plus att det i avtalet 

skrevs in fasta avgifter för de varor som togs in i eller lämnade Japan. Japans regering hade 

inte makt att ändra dem. Vidare upphörde också det japanska rättssystemet att gälla för 

utländska medborgare i dessa hamnar. Liknande handelsavtal skrevs med de andra europeiska 

länderna Frankrike, Storbritannien, Nederländerna och Ryssland. Dessa handelsavtal 

påtvingade Japan en halvkolonial status, och gjorde dem i praktiken till en ekonomisk och 

politisk lydstat.42 Andrew Gordon skriver att det är fel att dra slutsatsen att dessa handelsavtal 

trampade på en redan existerande nationalitets- och suveränitetsstolthet. Det var snarare själva 

processen från tidigt 1800-tal fram till 1863 av att ha att göra med ”barbarerna”, som skapade 

den moderna japanska nationalismen.43   

 

3.2 Shogunatets ände  

Åren mellan 1853 och 1868 är en övergångsperiod i Japans historia som brukar benämnas 

som bakumatsu ”shogunatets ände”, denna period var också slutet för det traditionella 

japanska samhället som hade utvecklats under en period av 200 år av egen vald isolering. Det 

som kom i dess ställe var förstadiet till dagens Japan. 44  

                                                 
41 Gordon 2003, s.48.  
42 Gordon 2003, s.50.  
43 Gordon 2003, s.50.  
44 Ekholm & Ottosson 2007, s.194.  
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Perrys uppöppnande av Japan 1853 hade indirekt lett till en maktkamp mellan det rådande 

Tokugawashogunatet och kejsaren. Vad som är viktigt att poängtera är att tiden före Perrys 

ankomst till Japan hade kejsarna under Tokugawaperioden endast en ceremoniell roll som 

shintoistiska överste präster och deltog inte i det politiska spelet. Tokugawashogunatet hade 

dock sett sig tvungna att erkänna att de utövade sin makt på mandat av kejsaren, mycket på 

grund av att kejsaren sedan 1600-talet sakta men säkert fått en allt större betydelse bland 

framförallt Japans intellektuella. Efter Perrys ankomst och uppöppnande av Japan hade de 

anti-västvänliga elementen i Japan vuxit till en massrörelse, som samlades under appellen 

sonno joi som betyder ”hedra din kejsare och driv ut barbarerna”. Vad denna massrörelse i sig 

innebar var att kejsarhovet i Kyoto hade blivit samlingsplatsen för motståndet för den 

eftergiftspolitik som Tokugawashogunatet förde gentemot väst.45 Här kan man dra en parallell 

till Gellner som skriver följande:  

 

Det finns dock en kränkning av den nationalistiska principen som det nationalistiska sinnelaget är 

alldeles särskilt känsligt för, och det är om de styrande i den politiska enheten tillhör en annan 

nationalitet än vad majoriteten av de styrande gör. Ett sådant tillstånd kan uppstå antigen genom 

att det nationella territoriet inkorporeras i ett större imperium, eller genom att en främmande 

grupps lokala herravälde.46 

 

Det är viktigt här att poängtera att Japan inte är en koloni, vilket också innebär att deras 

territorium inte har inkorporerats av en främmande kolonialmakt. Men samtidigt innebär 

japans halvkoloniala status att de i många frågor har förlorat den politiska makten till väst, 

som i det här fallet kränker den nationalistiska principen – som är att den politiska och 

nationella enheten bör stämma överens med varandra – och japans halvkoloniala status sätter 

den nationalistiska principen ur spel.    

 

Ett direkt kejsarstyre började av allt fler att uppfattas som ett nödvändigt alternativ till 

Tokugawashogunatets villrådighet. Anhängarna till Tokugawashogunatet ansåg att de 

eftergifter som de hade gjort gentemot väst var nödvändiga så länge Japan var svagt, medan 

                                                 
45 Ekholm & Ottosson 2007, s.200-201. 
46 Gellner 1997, s. 11.  
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anhängarna till kejsaren ville att man omedelbart skulle riva upp de olika fördrag som Japan 

hade gått med på, och slänga ut inkräktarna med hjälp av vapen om det behövdes.47  

Det fanns också de som menade att enda sättet för Japan att rädda sin självständighet var att 

lära sig så mycket som möjligt av utlänningarna. I boken Japans Historia skriver Ottosson 

och Ekholm att det på sätt och vis utspelade sig en maktkamp mellan två sorters nationalism; 

en hårdnackad och en mer realistisk.48 När realisterna, som var de som fortfarande satt i 

regeringen, undertecknade Anseifördragen 1858 utan kejsarens godkännande blev det 

upprorskänslor. Tokugawashogunatet fick införa undantagstillstånd i Edo och tillsätta en tairo 

som var en storäldste vid namn Li Naosuke. Naosuke gick hårt åt oppositionen och försökte 

också få tyst på kejsarhovet som vid det här laget hade börjat sända ut konkurrerande påbud. 

1860 mördades Naosuke av oppositionen.49    

 

3.3 Revolutionen 

Efter att Li Naosuke hade mördats av oppositionen förlorade Tokugawashogunatet än mer i 

prestige och blev tvungna att rådfråga kejsaren vid viktiga policyförändringar. 1863 begav sig 

Tokugawa-shogunen Iemochi till kejsaren i Kyoto, där han lovade kejsaren att utlänningarna 

skulle fördrivas före den 25 juli samma år. Detta var endast ett spel för gallerierna, eftersom 

Tokugawashogunatet mycket väl visste att man inte var starkt nog att köra iväg 

västerlänningarna.50 

 

Choshu och Satsuma var två län i sydligaste Japan med shogun-fientliga traditioner, men som 

också ville föra en fientlig politik mot utlandet. Choshuaktivisterna tog makten i Kyoto 1863, 

en händelse som var startskottet för de första regelrätta striderna i Japan på 224 år. Samtidigt 

som detta pågick utlöstes en social oro av den försämrade ekonomin. Både risbönder och 

riskonsumenterna i städerna revolterade. Revolterna i städerna kulminerade hösten 1867 med 

vad som kom att benämnas som Eejanaijkaupploppen, som var människor som dansade 

extatiskt och gav sig ut på spontana pilgrimsfäder till helgedomar samtidigt som de skrek 

eejanaijka, som betyder ”är det inte fantastiskt”.51 

 

                                                 
47 Ekholm & Ottosson 2007, s.201. 
48 Ekholm & Ottosson 2007, s.201.  
49 Ekholm & Ottosson 2007, s.202.  
50 Ekholm & Ottosson 2007, s.202.  
51 Ekholm & Ottosson 2007, s.203. 
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 Tokugawashogunatet ansåg att de s.k. shishi-aktivisternas52attacker mot utlänningar var 

ytterst allvarligt ur en nationell säkerhetssynpunkt. Vad shishi-aktivisterna ville uppnå med 

dessa attacker var att först och främst skrämma huvudfienden (västmakterna), men ville också 

med attackerna skada Tokugawashogunatets internationella anseende. Västmakternas svar på 

dessa attacker blev ett bombardemang mot Japans södra kustfront. Denna demonstration av 

vad modern vapentekonologi kunde åstadkomma ledde till att Tokugawashogunatets fiender 

kom till insikten att Japan måste moderniseras för att kunna överleva. Kejsare Komei avled 

1866 och efterträddes 1867 av sin blott 15 år gamle son Mutsuhito, som så småningom kom 

att få regeringsnamnet Meiji vilket betyder ”upplyst regering”. Ett ledarskifte inträffade också 

bland Tokugawashogunatet, där shogunen Iemochi efterträddes av Yoshinoby. I slutet av 

1867 utbröt nya strider mellan Tokugawashogunatets trupper och den kejserliga armén som 

bestod av Satsumas och Choshus förenade styrkor. Striderna varade endast i några veckor och 

avgjordes i januari 1868 genom slaget vid Toba och Fushimislätten. Tokugawashogunatets 

trupper besegrades och de nya makthavarna flyttade kejsaren från Kyoto till Edo, Edo 

utropades också till Japans nya huvudstad och döptes om till Tokyo.53  

 

3.4 Meijiperioden  

I japans historia räknas 1868 som ett viktigt och centralt år och detta på grund av den sk 

”Meijirestaurationen”. Vad detta innebar var ett avvecklande av shogunatet och ett 

återställande av kejsarens oinskränkta makt. Den nya Meijiregeringen satte genast igång med 

en hel del reformer och denna modernisering ansågs länge som positiv av många japaner. 

Men det är samtidigt viktigt att påpeka att japanerna i sig var delade vad det gällde 

moderniseringen. Det fanns dem som menade att de umbäranden man fick utstå var ett 

godtagbart pris att betala för landets välgång, medan andra hade en motsatt syn på det hela. 

Men det fanns också en liten grupp intellektuella som menade att Japan skulle moderniseras 

än mer. Dessa stora förändringar leddes av en grupp unga samurajer som sedermera 

omnämndes som Meijioligarker. De var skickliga på att övervinna eventuella 

meningsskiljaktigheter sinsemellan och sluta upp bakom en gemensam politik.  

De nationalistiska stämningar som började växa sig starka i slutet av shogunatets era fortsatte 

att utvecklas under Meijiperioden. Och man gick från en fokus på sitt hemlän till en allt större 

fokus på en folkgemenskap, nämligen den japanska. Här kan vi se en förändring i den 

                                                 
52 Detta var unga krigare som hade lämnat sina diamyo (stormän) och övergått till att bli en slags herrelös 

patriotisk aktivist.  
53 Ekholm & Ottosson 2007, s.204. 
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japanska nationalismen, där fokus ligger på en folkgemenskap. För att man skall kunna få till 

en folkgemenskap måste det till en socialisering av folket – en gemensam syn om vad det 

innebär att vara Japan – för att detta ska kunna ske, måste det till en centralisering av makten. 

Gellner skriver följande: ”Nationalismen ligger inte i människans natur, utan är snarare en 

produkt av socialiseringen”.54  

 

Gellner menar att socialisering kan delas upp i två delar: Den första typen av socialisering är 

mun – till – mun-metoden/ Under – arbetet – metoden, (som förkom i den pre agrara och 

under den agrara perioden) där information förmedlas från en människa till en annan.  Den 

andra typen av socialisering är en centraliserad utbildning.  

 

Den första typen av socialisering används när en ganska liten enhet som t ex en familj, släkt, 

stam eller en by både tillåter och stadgar att de barn som är födda inom enheten skall ta del av 

gemenskapens liv. Vidare menar Gellner att det tillkommer mer specifika moment som t ex 

upplärning, övningar, förmaningar och övergångsriter. Resultatet av allt detta menar Gellner 

blir att barnen förvandlas till vuxna som i mångt och mycket liknar vuxna från tidigare 

generationer, och på så vis håller sig samhället och dess kultur levande. Under den andra 

typen av socialisering komplimenteras den första metoden med en utbildningsmässig eller 

övningsmässig verksamhet. Denna verksamhet i sin tur är avskild från den lokala 

gemenskapen, vidare övertar denna verksamhet inskolningen av de unga människorna som 

sedan återbördas till det större samhället när skolningsprocessen är fullbordad för att där 

utfylla sina sociala roller.55 

 

Benedict Anderson i sin tur menar att nationen i sig är en föreställd politisk gemenskap och 

att den föreställs som både i sig begränsad och suverän. 56Vidare menar Anderson att denna 

gemenskap är föreställd eftersom medlemmarna av även den minsta nation aldrig kommer att 

känna, träffa eller ens höra talas om mer än en minoritet av övriga medlemmar. Ändå lever i 

vars och ens medvetande bilden av deras gemenskap.57 

 

Trots detta så var det centralt för Meijioligarkerna att modernisera Japan och allt annat fick stå 

tillbaks till förmån för detta. De strävade efter att skaffa sig en så pass gynnsam position så att 

                                                 
54 Gellner 1997, s.52. 
55 Gellner 1997, s.46.  
56 Anderson 1991, s. 21.  
57 Anderson 1991, s. 21. 
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de kunde omförhandla de ojämlika fördragen, deras motto blev fukoku kyohei som betyder 

rikt land, stark armé.58   

 

En utav regeringens första åtgärder efter maktövertagandet 1868 var att låta kejsaren utfärda 

den sk  fempunktseden. Som är/var enligt följande:  

1. Deliberative councils shall be widely established and all matters decided by public 

discussion. 

2. All classes, high and low, shall unite in vigorously carrying out the administration of 

affairs of state.  

3. The common people, no less than the civil and military officials, shall each be allowed 

to pursue his own calling so that there may be no discontent. 

4. Evil customs of the past shall be broken off and everything based upon the just laws of 

Nature. 

5. Knowledge shall be sought throughout the world as to strengthen the foundations of 

imperial rule.59 

 

Vad man ville uppnå med Fempunktseden var framförallt en nationell enighet, men också en 

försäkran om att ett visst medborgarinflytande skulle vara möjligt. Vad som också var 

intressant och viktigt med denna fempunktsed var programpunkt fem, vilken konstaterade att 

man tänkte fortsätta att söka kunskap från utlandet på alla områden där det behövdes. Vad 

detta också innebar var att man i och med detta definitivt tog avstånd från allt vad isolation 

hette. Men trots denna attitydförändring så kvarstod det fortfarande både inre och yttre hot, 

och detta mycket på grund av att Meijiregimens maktbas fortfarande inte var särskilt 

imponerande. Japanerna var t ex fortfarande tvungna att acceptera och gå med på fler 

ojämlika fördrag med västerländska nationer. Men de nya ledarna hade planer för stora 

förändringar för det japanska samhället, det man gav sig i kast med först var den gamla 

urkonservativa samhällsstrukturen.60  

 

1869 gick de domäner som hade stått bakom Meijirestaurationen med på att ställa sig direkt 

under regeringen, detta var också det första steget från den nya regimen i att återskapa en 

stark centralmakt. En centralisering av politiska institutioner är nödvändigt enligt Gellner för 

att nationalism skall kunna få fotfäste, men han är samtidigt noga med att påpeka att 

                                                 
58 Ekblom & Ottosson 2007, s.206-208. 
59 Jansen 2000, s.338.  
60 Ekholm & Ottosson 2007, s.208-209. 
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centraliseringen av politiska institutioner i sig inte är tillräckligt för nationalismens 

uppkomst.61 

 

 

 

Till följd av de olika reformerna utbröt det 1870 väpnade revolter och detta var något som 

praktiskt taget skulle upprepa sig varje år under hela decenniet.62 1871 förklarade man alla 

lokala styrkor upplösta och det traditionella länsväsendet upplöstes. Japan delades nu in i 

olika prefektur som i sin tur styrdes av olika guvernörer, men både guvernörerna och 

prefekturen var direkt underställda Tokyo och den kejserliga armén. I och med detta hade 

regeringen upprättat våldsmonopol.  

 

Våldsmonopol är centralt för att en stat skall kunna uppstå, Weber definierar staten som den 

samhälleliga institution som har våldsmonopol. Här kan vi dra en parallell till Gellners teori 

om nationalism, som menar att staten är central för att nationalism skall kunna uppstå.  

 

Den nya regeringen gick också så långt som att avskaffa Tokugawas fyrkastsystem och 

förklarade alla samhällsklasser i teorin jämlika under kejsaren, detta var något som 

samurajerna inte uppskattade.1873 genomfördes en skattereform som innebar ett enhetligt 

skattesystem.63 Samma år införde den nya regimen också en allmän värnplikt och i den nya 

armén gällde också principen om likhet inför lagen, kärnan i den nya armén utgjordes nu inte 

av samurajer utan av bönder. Varken bland bönderna eller samurajerna var den nya 

värnplikten särskilt populär. 1876 kom lagen om förbud för privatpersoner att bära svärd, och 

detta var ett förbud som gällde alla även de traditionella krigarna (samurajerna) i och med 

detta förbud så hade samurajerna förlorat själva symbolen för sin status. Detta svärdförbud 

ledde våren 1877 till en revolt bland samurajerna som leddes av Saigo Takamori, denna kamp 

mellan det nya och det traditionella slutade på hösten med total militärseger för 

regeringssidan. Efter denna maktdemonstration från regeringen vågade inga fler 

upprorsmakare med vapen i hand sätta sig upp emot Meijiregimen.64  

 

                                                 
61 Gellner 1997, s. 15-16.  
62 Ekholm & Ottosson 2007, s, 212.  
63 Ekholm & Ottosson 2007, s. 209-212.  
64 Ekholm & Ottosson 2007, s. 212-213.  
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Det som till syvende och sist var avgörande för den nya regeringen gällande moderniseringen 

av Japan, var om dem skulle lyckas få till en nationell sammanhållning eller inte. Det som 

med andra ord var centralt var att få de olika grupperna i Japan att först och främst känna sig 

som japaner. Och detta var något man lyckades åstadkomma, det växte fram en genuin kärlek 

till den egna nationen bland alla samhällsklasser. En intressant aspekt vad det gällde den 

japanska nationalismen var dess starka kejsarvördnad, och denna kejsarvördnad visste 

makthavarna att utnyttja genom att t ex hävda att de olika utländska nymodigheterna som 

översköljde landet var nödvändiga för att bevara nationen och där med uppfylla kejsarens 

vilja.65 Regeringen lyckades alltså åstadkomma en nationell sammanhållning genom kejsaren, 

och detta mycket för att kejsaren hade i alla tider uppfattats som mystisk och helig bland 

människorna i Japan men att han aktivt skulle dyrkas bland människorna var en sk 

nymodighet. Kejsaren fick så småningom en status som maktens okränkbara högsta 

representant, vad kejsarideologin gick ut på i korthet var följande:  

 

Landet hade sedan urminnes tider regerats av ett enda gudomligt härskarhus i en obruten linje, 

och att detta förhållande gjorde Japan unikt.66   

 

Kejsaren var med andra ord en symbol för den kontinuitet som var central för den nationella 

samanhållning som regeringen ville förverkliga. Gellner skriver följande ”Den moderna 

människan är inte lojal mot en kung, ett land eller en tro, vad hon själv en må säga, utan mot 

en kultur”.67 Den japanska kejsarideologin stämmer inte in på detta. Men det är viktigt att titta 

på begreppet kultur i det här fallet, kultur enligt Gellner innebär ett system av idéer, tecken, 

associationer och ett sätt att uppträda och kommunicera.68 Inom idéer ryms sådant som myter, 

historia mm.  

 

Anthony D Smith menar att de kollektiva mytbilderna om det förgångna är centrala för att en 

nation skall kunna förverkligas. Smith skriver följande angående myter: ”Myths of origin and 

descent provide the means of collective location in the world and the charter of community 

which explains its origins, growth and destiny”. Vidare menar Smith att myter fungerar som 

ett slags kitt som håller ihop ett samhälle. Han skriver följande: ”Myths provide an overall 

framework of meaning for the ethnic community, which makes sens of its experiences and 
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defines its essence”.69 Vidare skriver Smith att myterna för samman olika grupper och klasser 

av människor till en solidarisk enhet genom myten om en gemensam härkomst.70 Den slutsats 

man kan dra av detta är att Smith menar att myter är centrala för ett framgångsrikt 

nationsbygge. Men det är också viktigt att poängtera att Smith samtidigt varnar för just 

myterna, hans skriver följande: ”Evoking a heroic past is like playing with fire, as the history 

of all to many ethnie and nations locked in conflict today, can tell”.71 

 

 

Ekholm & Ottoson (2007) skriver att den nya japanska regeringen troligtvis inte hade lyckats 

genomföra sina olika reformer utan kejsarideologin.72 Barnen fick också lära sig att vörda 

kejsaren som solgudinnans ättling i de olika folkskolor som inrättades av den nya regeringen, 

i skolböckerna förhärligades det högsta ämbetet genom olika beskrivningar av halv mytiska 

kejsare. Kejsaren skulle helt enkelt älskas, för det var han, och han ensam som hade 

genomfört Meijirestaurationen och alla de reformer som kommit sedan dess.73 Efter 

Meijirestaurationen kom shogunatet att ses som usurpationer av den rättmätiga kejserliga 

makten, vars anor räknades gå tillbaka till sagoålderns Jinmu som anses har bestigit tronen 

den 11 februari år 660 f.Kr. Det hävdades att perioden innan buddhismen anlänt till Japan 

varit en tid av ”ursprunglig” japansk kultur. 1870 utsågs det vita baneret med den röda solen 

(Hinomaru) till officiell flagga för Japan och 1880 blev kejsarhymnen (Kimi ga yo) landets 

nationalsång.74 Här kan vi se hur symboler blir viktiga för den japanska nationalismen, vi kan 

också dra en parallell till Hobsbawm, som benämner detta med termen Invention of tradition 

(konstruktion av tradition) som i princip är en uppsättning sedvänjor, vilka man försöker 

koppla till något historiskt för att på detta sätt stärka patriotismen och nationalismen i ett land. 

 

Den tidiga Meijiepoken blev en svår period för buddhismen, i samband med 

maktövertagandet bildades en rörelse som sa sig vilja ”rena” Shinto från buddhistiska 

influenser. I det nya japan var det shinto som skulle ha och fick den ledande platsen, efter 

Meijirestaurationen återupprättade shintoismen flera ålderdomliga drag, men vad som 

samtidigt är viktigt att lyfta fram är att dessa omformades för att passa moderna 
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nationalistiska syften.75 Ekblom & Ottoson (2007) menar att ”Religionen försågs med en 

politiserad överbyggnad som brukar kallas nationalshinto”.76 Den sk nationalshintoismen 

kom att fungera som en statskyrka där fokus snarare låg på kärlek till fosterlandet än det 

andliga. Regeringen menade att nationalshintoismen inte skulle betraktas som en religion, 

utan snarare som en form av undersåtlig vördnad.77  

 

3.4.1 Skolplikt  

Kennet Henshall skriver att den nya regeringen ville stärka den japanska nationalismen och 

detta skulle man göra genom skolan.78 1872 infördes skolplikt oavsett klass och kön, men det 

tog tid innan man lyckades åstadkomma fullständig lydnad av påbudet om skolplikt. I skolan 

märktes statens indoktrinering tydligast i ämnet morallära, som kan jämföras med den 

västerländska katekesundervisningen. Förutom att öka läskunnigheten i Japan fick den nya 

utbildningspolitiken två viktiga resultat:  

1. Den befäste nationalmedvetandet även på gräsrotsnivå. 

2. Åstadkom en märkbar social utjämning i linje med idéerna om alla japaner som 

jämlikar under kejsaren.  

1879 fick två tredjedelar av alla pojkar och en fjärdedel av alla flickor en 

grundskoleutbildning.79 Det japanska utbildningssystemet blev mer elitistiskt när man kom 

upp i de frivilliga skolformerna mellanskolan och gymnasiet, dit var det inte många som 

fortsatte.80  

 

Här kan vi dra en parallell till Gellner som dels menar att en centraliserad utbildning är ett 

viktigt redskap för en socialisering av invånarna i en nation. Gellner undviker att definiera 

begreppet nation, men han menar att två människor tillhör samma nation om och endast om 

de delar samma kultur, där kultur i sin tur betyder ett system av idéer, tecken, associationer 

och ett sätt att uppträda och kommunicera.81 Den slutsats vi kan dra av detta är att kulturen är 

central för nationen, Gellner skriver följande ”Den moderna människan är inte lojal mot en 

kung, ett land eller en tro, vad hon själv en må säga, utan mot en kultur”.82 Det är alltså enligt 
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Gellner de olika idéerna, tecknen och associationerna bakom en kultur som människorna i en 

nation kan samlas bakom. Nationalismen kräver enligt Gellner just denna kulturella 

homogenitet.83 Denna kulturella homogenitet uppnås genom en allmänutbildning, men 

allmänutbildningen är enligt Gellner inte enbart central för den kulturella homogeniteten utan 

också för det moderna samhällets effektivitet.84 Gellner skriver att i ett modernt samhälle är 

utbildningssystemet statens viktigaste verktyg/symbol. Detta i sin tur innebär enligt Gellner 

att ”det legitima utbildningsmonopolet är viktigare än det legitima våldsmonopolet”.85 Genom 

ett centraliserat utbildningsmonopol och en allmän skolplikt kan staten socialisera i en 

riktning som skapar en folkgemenskap.  

 

Henshall skriver att till en början bestod det japanska skoltexterna av översättningar av 

västerländska texter, som i sin tur innebar att de japanska skolungdomarna blev introducerade 

för västerländska idéer som jämlikhet och individens rättigheter, men det västerländska 

inflytandet över det japanska skolsystemet var något som fasades ut med tiden.86 Det är 

viktigt här att påpeka att den japanska regeringen inte agerade annorlunda än vad många 

västerländska imperier som t ex Storbritannien gjorde i frågan om att sprida nationalism via 

klassrummet, men Japan gick ett steg längre. I oktober 1890 utfärdade regeringen ett – 

Imperial Rescript on Education – detta kejserliga påbud gällde inte bara skolan utan samhället 

i stort och som i korthet gick ut på att ungdomarna skulle vara flitiga, respektfulla och arbeta 

hårt för allmänhetens bästa samt att tjäna staten och kejsaren.87    

 

3.4.2 Demokrati 

1881 bildades det liberala partiet. 1885 övergavs departementsorganisation till förmån för 

västerländskt kabinettsystem. 1889 fick Japan sin grundlag och sitt parlament. Den japanska 

regeringen ville att kejsaren skulle utfärda konstitutionen den 11 februari, enligt myten var det 

just den 11 februari som solgudinnans (Amaterasu) ättling Jinmu börjat regera Japan och detta 

var centralt för skapandet av japans moderna myter.88 Enligt konstitutionen var regeringen 

ansvarig inför kejsaren och inte inför riksdagen, men samtidigt är det centralt att lyfta fram att 

den nya grundlagen på intet sätt gav kejsaren en absolut makt. Kejsaren fick ingen real makt, 
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utan snarare en symbolisk. Men kejsaren var viktig för nationalisering av Japan, oligarkerna 

som hade den verkliga makten använde sig av den kejserliga mytologin för att fastställa sin 

makt och för att ena det japanska folket.89 

 

1890 utgavs det så kallade utbildningsediktet, detta edikt innehöll förmaningar till det 

japanska folket att inte glömma förfädernas dygder. Utbildningsediktet fick status av en helig 

skrift, och som sådan skulle varje elev i skolan lära sig det utantill.90 

 

3.4.3 Diplomatiska och militära triumfer  

1894 slöts det sk Aoki-Kimberleyfördraget varigenom Storbritannien avstod fördragshamnar 

med verkan från 1899.91 Den globala maktpolitiken hade urartat till en kapplöpning om 

kolonier, Kina, Ryssland och Japan var alla intresserade av Korea.92 Detta i sin tur ledde till 

två stora krig, det Sino-Japanska kriget 1894-95 och det Rysk-Japanska kriget 1904-05. Vid 

sekelskiftet 1900 räknades Japan som nybliven medlem av den internationella 

stormaktseliten.93 Storbritannien och Japan ingår formellt allians med varandra 1902.94I 

augusti1910 annekterar Japan Korea, den japanska annekteringen av Korea väckte inga större 

reaktioner från omvärlden, den japanska imperialismen var väl etablerad vid Meiji periodens 

slut 1912.95 

 

3.5 Taisho perioden  

Den omedelbara perioden efter 1912 brukar kallas för Taisho perioden, Taisho perioden 

varade fram till 1926 därefter kom Showa perioden.96 Kejsarens Meijis son Yoshihito tillträde 

på tronen 1912 men på grund av sjukdom ersattes Yoshihito som regent av sin son Hirohito i 

november 1921.97 

 

I The making om modern Japan skriver Marius B. Jansen att 1920-talet i japans historia ofta 

benämns som ”Taisho perioden” men att kejsaren i fråga endast hade en nominell makt fram 
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till 1922 ”He was uninportant in life and his death was irrelevant”.98 Precis som under Meiji 

perioden kännetecknas även Taisho perioden av både framsteg och tillbakagångar vad det 

gäller demokratiutvecklingen i landet.99 Jansen menar att perioden mellan Rysk-Japanska 

kriget 1904-5 och den Manchuriska incidenten 1931 är nästa stora period i japans historia, då 

det under denna period sker centrala utvecklingar för varje aspekt av det japanska 

samhället.100 Under denna period lyckades Japan med konststycket att bli den första icke vita 

nation att inta sin plats jämte dåtidens stora nationer, men paradoxalt nog blev Japan också en 

imperienation under en period när imperialismen började ifrågasättas allt mer och Japan gick 

från ett nybildat imperium till ett imperium som envist höll fast vid gamla förlegade idéer om 

imperialistiska privilegier.101 Det började även sakta men säkert gå upp för Japan att de aldrig 

skulle ses som jämlikar av väst. Japan respekterades av väst för sina framgångar och vad de 

hade åstadkommit, väst accepterad också Japan som en makt att räkna med. Men de skulle 

aldrig betraktas som riktiga jämlikar med väst, av den anledningen att deras befolkning helt 

enkelt inte var vit.102  

 

3.5.1 Showa perioden 

Hirohito blev kejsare först efter sin fars död 25 december 1926 och denna period i japans 

historia fick benämningen Showa som betyder Lysande fred.103  

 

Japan brottades med stora ekonomiska problem och allt fler menade att de västerländska 

influenserna var kärnan till problemen i Japan. Allt fler började också ifrågasätta vad Japan 

hade uppnått genom att anamma det västerländska politiska och ekonomiska systemet. Ett allt 

större missnöje mot demokratin började växa fram i Japan och militären började propagera för 

en territoriell expansion som en lösning på japans ekonomiska situation. Blickarna började 

riktas mot Kina och i juni 1928 tog en extremfalang inom den japanska armén saken i egna 

händer genom ett attentat mot den kinesiske krigsherren Chang Tso-lin. Man skyllde på 

kinesiska banditer och hoppades att detta skulle räcka som förevändning för militär 

intervention i området.  Mer moderata krafter inom den japanska armén lyckades förhindra 

situationen från att eskalera, men extremfalangen lät sig inte avskräckas och i september 1931 
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inträffade ett nytt attentat mot den kinesiska järnvägen i Manchuriet, denna gång kunde de 

moderata krafterna inom armén inget göra och den militära interventionen var ett faktum.104  

 

1933 fördömdes japans agerande av Nationernas Förbund (NF) detta fördömande ledde i sin 

tur till att Japan drog sig ur NF. Den extrem nationalistiska och expansionistiska falangen 

inom den japanska armén hade fått luft under vingarna och den 26 februari 1936 försökte man 

överta makten i Japan genom en militärkupp. Stödet för kuppmakarna var minst sagt delat och 

den avgörande brickan i spelet var kejsare Hirohito, kuppmakarna hade uttryckt sin absoluta 

lojalitet gentemot kejsaren som i sin tur inte ville ha något med dem och göra. Hirohitos 

agerande förhindrade militärkuppen, men militären hade fått en allt större makt i Japan och 

deras aggressiva anti västerländska inställning delades av allt fler i Japan.105 Kriget med Kina 

verkade dock oundvikligt och i juli 1937 eskalerade konflikten mellan Japan och Kina till ett 

fullskaligt krig.106 I september 1940 ingick Japan en allians med Tyskland och Italien, denna 

pakt gav Japan råg i ryggen att utöka sina ambitioner gällande Asien.107 1941 började 

japanska trupper röra sig mot områden i Indokina trots att de visste att detta tilltag skulle 

provocera USA. Den amerikanska reaktionen var att upprätta sanktioner mot Japan, 

sanktionerna slog hårt mot japan eftersom de importerade mer än 90 procent av sin olja. I 

september 1941 beslutade de japanska ledarna att gå i krig mot USA och i december samma 

år gav kejsaren Hirohito sitt godkännande.108 Den 7 december 1941 attackerade japanska 

stridsflyg den amerikanska basen Pearl Harbor, denna attack slutar med total seger för USA 

och som en följd av detta stora förändringar för Japan.  
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4 Avslutning  
Syftet med denna studie var att med hjälp av fyra nationalismteorier undersöka utvecklingen 

av den japanska nationalismen mellan åren 1853-1939. 

4.1 Analys  

 

Jag har tidigare i studien framlagt att Ernest Gellner tillhör den modernistiska skolan, vilket 

innebär att han anser att orsaken till nationalismen hittar man i den moderna världen, närmare 

bestämt i kapitalismen och industrialiseringen.109 Till skillnad från Ernest Gellner, Benedict 

Anderson och Eric Hobsbawm vänder sig Anthony D Smith från det modernistiska 

perspektivet angående nationernas uppkomst som dessa forskare representerar. Smith tillhör 

med andra ord den primordiala skolan, vilket i princip innebär att han anser att nationer och 

nationalism är ständiga och naturliga. 

4.1.1 Det japanska exemplet  

Tittar man på det japanska exemplet så kan man se att Ernest Gellners tes stämmer in på 

Japan. Man kan tydligt se att den japanska nationalismen utvecklas under perioden efter upp 

öppnandet av Japan mot omvärlden, under den sk Meijiperioden. Det är viktigt att poängtera 

att japans avskärmande från omvärlden innan Meijirestorationen, inte byggde på nationalism, 

inte så som den framställs av dem olika nationalism teoretikerna.  

 

Andrew Gordon skriver att det är fel att dra slutsatsen att dessa handelsavtal trampade på en 

redan existerande nationalitets- och suveränitetsstolthet. Det var snarare själva processen från 

tidigt 1800-tal fram till 1863 av att ha att göra med ”barbarerna”, som skapade den moderna 

japanska nationalismen.110   

4.1.2 Den nationalistiska principen 

Här kan vi dra en parallell till Gellner som menar att det finns en princip som den 

nationalistiska karaktären är särskilt känslig för, och det är kränkningen av den nationalistiska 

principen, som i sin tur innebär att de styrande i den politiska enheten tillhör en annan 

nationalitet än vad majoriteten av människorna i landet gör.111 

Det är dock viktigt att poängtera att Japan aldrig var en koloni, vilket också innebär att deras 

territorium inte har inkorporerats av en främmande kolonialmakt. Men samtidigt innebar 
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japans halvkoloniala status att de i många frågor hade förlorat den politiska makten till väst, 

som i det här fallet kränker den nationalistiska principen – som är att den politiska och 

nationella enheten bör stämma överens med varandra – och japans halvkoloniala status sätter 

den nationalistiska principen ur spel.  

 

Vidare menar Ernest Gellner att en centralisering av politiska institutioner är nödvändigt för 

att nationalism skall kunna få fotfäste, men han är samtidigt noga med att påpeka att 

centraliseringen av politiska institutioner i sig inte är tillräckligt för nationalismens 

uppkomst.112 Det är möjligt att i Japans fall se att centraliseringen av politiska institutioner 

som Gellner talar om ägde rum i Japan under perioden 1853-1939.  

4.1.3 Socialisering  

Gellner menar att det måste till en socialisering av folket – en gemensam syn om vad det 

innebär att vara japan i det här fallet – föra att få till en folkgemenskap, för att detta skall ske, 

måste det till en centralisering av makten enligt Gellner, han skriver följande: ”Nationalismen 

ligger inte i människans natur, utan är snarare en produkt av socialiseringen”.113 Vad det 

gäller socialiseringen delade Gellner upp den i två delar: Den första typen av socialisering är 

mun – till – mun-metoden/ Under – arbetet – metoden, (som förkom i den pre agrara och 

under den agrara perioden) där information förmedlas från en människa till en annan.  Den 

andra typen av socialisering är en centraliserad utbildning.  

 

Den första typen av socialisering används när en ganska liten enhet som t ex en familj, släkt, 

stam eller en by både tillåter och stadgar att de barn som är födda inom enheten skall ta del av 

gemenskapens liv. Vidare menar Gellner att det tillkommer mer specifika moment som t ex 

upplärning, övningar, förmaningar och övergångsriter. Resultatet av allt detta menar Gellner 

blir att barnen förvandlas till vuxna som i mångt och mycket liknar vuxna från tidigare 

generationer, och på så vis håller sig samhället och dess kultur levande.  

 

Under den andra typen av socialisering komplimenteras den första metoden med en 

utbildningsmässig eller övningsmässig verksamhet. Denna verksamhet i sin tur är avskild från 

den lokala gemenskapen, vidare övertar denna verksamhet inskolningen av de unga 
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människorna som sedan återbördas till det större samhället när skolningsprocessen är 

fullbordad för att där utfylla sina sociala roller.114  

 

Här kan vi dra en parallell till Japan som under den aktuella perioden visar på en tydlig 

centraliserad utbildning genom skolplikten. Detta går i sin tur i linje med Gellner som menar 

att en centraliserad utbildning är ett viktigt redskap för en socialisering av invånarna i en 

nation. Men detta i sig räcker inte för att det skall uppstå en nationalism.  

 

Gellner skriver följande ”Den moderna människan är inte lojal mot en kung, ett land eller en 

tro, vad hon själv en må säga, utan mot en kultur”.115 Vid en första anblick verkar inte den 

japanska kejsarideologin stämma in på detta. Anthony D Smith å sin sida menar att de 

kollektiva mytbilderna om det förgångna är centrala för att en nation skall kunna förverkligas. 

Smith skriver följande angående myter: ”Myths of origin and descent provide the means of 

collective location in the world and the charter of community which explains its origins, 

growth and destiny”. Vidare menar Smith att myter fungerar som ett slags kitt som håller ihop 

ett samhälle. Han skriver följande: ”Myths provide an overall framework of meaning for the 

ethnic community, which makes sens of its experiences and defines its essence”.116 Vidare 

skriver Smith att myterna för samman olika grupper och klasser av människor till en 

solidarisk enhet genom myten om en gemensam härkomst.117 Den slutsats man kan dra av 

detta är att Smith menar att myter är centrala för ett framgångsrikt nationsbygge. Vad det 

gäller Gellner är det viktigt att titta på begreppet kultur i det här fallet, framförallt hur han 

definierar kultur. Kultur enligt Gellner innebär ett system av idéer, tecken, associationer samt 

ett sätt att uppträda och kommunicera.118 Inom idéer ryms sådant som myter, historia mm. 

Tittar man på den japanska kejsarideologin utifrån Gellners syn på kultur, kan man första och 

främst se en beröringspunkt mellan Gellner och Smith. Men man kan också se att kejsaren i 

det här fallet var en symbol för den kontinuitet som var central för den nationella 

samanhållning som regeringen ville förverkliga. Detta i sin tur går i linje med både Gellner 

och Smith.   

                                                 
114 Gellner 1997, s.46.  
115 Gellner 1997, s.54. 
116 Smith 1986, s.24.  
117 Smith 1986, s.201.  
118 Gellner 1997, s. 18.  



 29 

4.1.4 Nation  

Gellner undviker att definiera begreppet nation, men han menar att två människor tillhör 

samma nation om och endast om de delar samma kultur, där kultur i sin tur betyder ett system 

av idéer, tecken, associationer och ett sätt att uppträda och kommunicera.119 Den slutsats vi 

kan dra av detta är att kulturen är central för nationen, Gellner skriver följande ”Den moderna 

människan är inte lojal mot en kung, ett land eller en tro, vad hon själv en må säga, utan mot 

en kultur”.120 Det är alltså enligt Gellner de olika idéerna, tecknen och associationerna bakom 

en kultur som människorna i en nation kan samlas bakom. Nationalismen kräver enligt 

Gellner just denna kulturella homogenitet.121  

 

Denna kulturella homogenitet uppnås genom en allmänutbildning, men allmänutbildningen är 

enligt Gellner inte enbart central för den kulturella homogeniteten utan också för det moderna 

samhällets effektivitet.122 Gellner skriver att i ett modernt samhälle är utbildningssystemet 

statens viktigaste verktyg/symbol. Detta i sin tur innebär enligt Gellner att ”det legitima 

utbildningsmonopolet är viktigare än det legitima våldsmonopolet”.123 Genom ett centraliserat 

utbildningsmonopol och en allmän skolplikt kan staten socialisera i en riktning som skapar en 

folkgemenskap. Det är denna folkgemenskap i kombination med allt annat som leder till 

utvecklingen av nationalismen i Japan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
119 Gellner 1997, s. 18.  
120 Gellner 1997, s.54. 
121 Gellner 1997, s58. 
122 Gellner 1997, s.45-46. 
123 Gellner 1997, s.52.  
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