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Abstract 
Historically, the Japanese society has been characterized by a clear distinction between the 
sexes. The traditional gender roles tell women to be full-time housewives, to manage the 
household and to raise the children, while men are the sole provider of the family. The 
phenomenon housewife is honored by the society and the traditional view of the ideal woman 
is strong. In today’s society, it is a challenge to combine work life with family life as a mother 
and therefore many women are forced to choose between their career and motherhood. 
   The Abe administration is working to promote women’s role in society and statistics from 
GEBCO show that many Japanese people are starting to change their attitudes towards the 
fixed gender roles and therefore becoming more open to change towards a gender equal 
society. 
   The purpose of this study is to clarify what it means for working, married mothers to 
combine work with family in Japan today and the factors that make it a challenge. Albert 
Bandura’s Social Learning Theory has been used to explain what affects women and their 
view on the traditional female role. To see a connection between norms, gender and the 
female role, Judith Butler’s theory Performativity has been used. The history and the situation 
today with focus on women’s role and status, the balance between work life and family life, 
the change of the traditional way of thinking and finally political aspects, have been examined. 
This study consists of both qualitative and quantitative data, where statistics have been 
analyzed to give an overall image of women’s situation along with the changes towards a 
more gender equal society. 
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Notering 
Japanska ord och termer transkriberas enligt det modifierade Hepburnsystemet, där långa 
vokaler markeras på följande sätt: ā, ī, ū, ē, ō. Detta har använts med undantag för välkända 
ortnamn, som Tokyo (Tōkyō). Japanska ord kursiveras för att tydligt skilja dem från svenska 
ord. Vad gäller japanska namn, skrivs efternamn före förnamn, som är brukligt i Japan, medan 
västerländska namn skrivs med förnamn före efternamn. Namn där endast för- eller 
efternamnet är japanskt skrivs förnamn före efternamn. Förkortningar för olika organisationer 
används återkommande i uppsatsen efter första gången de har nämnts. 

1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Genom historien har kvinnor inte haft samma rättigheter och förutsättningar som män.1 
   Under Edoperioden (1603-1868) var samhället feodalt styrt, med ett klassystem och en 
social ordning som baserades på en relation mellan överordnad och underordnad.2 Hierarkiska 
familjerelationer uppkom där synen på familj och släktskap representerades genom det så 
kallade ie-systemet. Ordet ie betyder ”hem” och ”familj” och refererar till det japanska 
hushållssystemet/familjesystemet som har fortsatt att definiera det japanska samhället sedan 
denna period.3 Ie blev etablerat som en central del av social ordning och fick ett symboliskt 
värde. Idéerna om relation och lojalitet, som ligger bakom fenomenet, kom att bli en ideologi. 
Sakata Satoshi, professor vid Chuo universitet, skriver: ”It [ie] was something that governed 
Japanese people’s conscience, behavior, and values for years”.4 Ie styr inte bara auktoritet i 
hemmet utan det används även inom företag och ledningsgrupper än idag, enligt Nakane Chie, 
antropolog och professor vid Tokyo universitet.5 
   Under Edoperioden skapade neokonfucianismen begränsningar för kvinnor.6 Synen på 
kvinnan var nedvärderande och hon var underlägsen mannen.7 Den neokonfucianska filosofen 
Kaibara Ekken (1631-1714) skrev en text kallad Onna daigaku [Lärdom för kvinnor] för att 
förstärka det feodala samhället och familjesystemet (ie).8 Konfucianismen medförde en 
negativ attityd till att utbilda kvinnor eftersom de inte ansågs ha någon användning av 
kunskap, till skillnad från männen. Enligt Kaibara var meningen med kvinnans utbildning att 
tillfredsställa sin framtida man och hans föräldrar. I hemundervisning för flickor ingick 

                                                
1 Friday, Karl F., Japan Emerging, Premodern History to 1850. USA, Westview Press, 2012, s. 406. 
2 Lebra, Joyce m.fl. Women in changing Japan. USA: Westview press, 1976, ss. 10-12. Edoperioden kallas även 
Tokugawaperioden. Båda begreppen används som benämning på den här tidsperioden. (förf. anm.) 
3 Friday, s. 402 ff. 
4 Sakata, Satoshi, ”Historical Origin of the Japanese Ie System”, 2013, 
http://www.yomiuri.co.jp/adv/chuo/dy/opinion/20130128.html 2017-03-14 kl. 09.06. 
5 Lebra, Joyce m.fl., s. 13. 
6 Friday, s. 402 ff. Neokonfucianism är en gren av konfucianism, som består av olika filosofier. Grundaren av 
konfucianismen är filosofen Confucius (551 f.Kr. - 479 f.Kr.). Man skulle kunna säga att konfucianism blev 
introducerat i Japan år 285 e.Kr. (förf. anm.) 
7 Ottosson, Ingemar och Thomas Ekholm, Japans Historia. Lund: Historiska Media, 2007, s. 167. 
8 Lebra, Joyce m.fl., ss. 10-12. Onna daigaku (女大学). 
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skrifterna Onna daigaku och Onna chōhōki [Handbok för kvinnor] i utbildningen. Onna 
chōhōki innehåller praktiska råd för kvinnor, såsom vett och etikett, hållning och 
skönhetsvård.9 
   Giftermål handlade främst om politik, där relationen mellan man och hustru kan liknas vid 
en relation mellan överordnad och underordnad. Till skillnad från mannen var kvinnan 
dessutom en icke juridisk person och var således beroende av sin far, make eller son. Hon 
hade plikter och skyldigheter, som att till exempel ansvara för hushållet och hon kunde aldrig 
bli familjens överhuvud.10 
   Med Meijiperioden (1868-1912) försvann feodalismen men ie-systemet förblev grunden för 
ett fungerande samhälle. När civillagen (meiji minpō) kom år 1898, fick kvinnor fler 
rättigheter, såsom rätten att skilja sig (med vissa undantag), ärva, äga, ha hand om egendom, 
vara hushållets överhuvud samt förmyndare för barnen, dock med vissa restriktioner eftersom 
hon fortfarande inte var en juridisk person.11 
   Utbildning började prioriteras men var fortfarande inte jämlik mellan flickor och pojkar 
eftersom syftet med flickors utbildning fortfarande var att bli en bra hustru och en vis moder 
(ryōsai kenbo) för att upprätthålla ie-systemet. Giftermål var fortfarande politiskt 
kontrollerat.12 
   Ordet shufu betyder hemmafru och är en gift kvinna som ansvarar för hushållsarbete och 
barnuppfostran.13 Detta fenomen har en koppling till den industriella revolutionen i Japan då 
de fysiskt starkare männen arbetade med produktion medan kvinnorna stannade hemma och 
uppfyllde rollen som vårdgivare.14 Att vara hemmafru anses vara ett yrke som kräver 
skicklighet och kunskap, trots att det inte ger någon inkomst. Hon är därav ekonomiskt 
beroende av den arbetande mannen i hushållet. Ordet sengyō shufu är en hemmafru på 
heltid.15 Termen kengyō shufu betyder ”deltids-hemmafru” eller ”arbetande hemmafru” 
(kengyō betyder ”ett arbete på sidan om”) och syftar på en kvinna som arbetar både i hemmet, 
som hemmafru, och utanför hemmet, d.v.s. att hon har ett förvärvsarbete.16 
   Under 1900-talet kom ett stort genombrott för medelklassens yrkeskvinna men den sociala 
statusen var långt ifrån jämlik med mannens.17 Efter första världskriget (1914-1918) när den 
ekonomiska tillväxten ökade, skapades en tydlig arbetsfördelning mellan könen då mannens 
och kvinnans roll i samhället definierades. Kvinnans roll blev hemmafru på heltid (sengyō 

                                                
9 Ibid. Onna chōhōki (女重宝記). 
10 Ibid. 
11 Lebra, Joyce m.fl., s. 13, 15. Meiji minpō (明治民法). 
12 Ibid. Ryōsai kenbo (良妻賢母). 
13 Shufu (主婦). 
14 Kotobank コトバンク, shufu主婦, Sekai daihyakka jiten dainiban no kaisetsu (世界大百科事典 第２版の解説) 
[Förklaring ur The World Encyclopedia, andra utgåvan], 
https://kotobank.jp/word/%E4%B8%BB%E5%A9%A6-529270 2017-03-14 kl. 18.24. Detta var även fallet i 
andra industrialiserade länder. (förf. anm.) 
15 Appelgren, Staffan, ”Att forma sitt liv i nära relationer”, Hagström, Linus och Pia Moberg, red., Japan Nu 
Strömningar och perspektiv. Falun: Carlssons Bokförlag, 2012, s. 58. Sengyō shufu (専業主婦). 
16 Daijirin 大辞林 app, kengyō shufu 兼業主婦, Sanseido三省堂. Se även: Jishō 辞書 Digital Ordbok, kengyō 
shufu 兼業主婦, http://jisho.org/search/kengyo 2017-04-12 kl. 15.12. 
17 Ottosson och Ekholm, s. 258 f. 
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shufu) medan mannens roll blev sararīman (från det engelska ordet ”salaryman”).18 En 
sararīman tillhör en social klass genom specifika yrken.19 Dessa arbeten ger omfattande 
förmåner, relativt hög social status och kräver ofta övertidsarbete samt socialiserande med 
kollegor efter arbetstimmarna.20 
   Efter år 1930 uppmuntrades kvinnor till att stanna hemma och föda barn men i samband 
med andra världskrigets utbrott tvingades de ut i arbetslivet för att åtgärda den rådande bristen 
på arbetskraft. När männen återvände från kriget återgick de till sina arbeten och kvinnorna 
tvingades återgå till hemmet.21 
   Efter andra världskrigets slut infördes nya lagar om jämlikhet. Kvinnan fick rösträtt och rätt 
till utbildning på samma villkor som mannen. Nio års skolgång blev obligatorisk för både 
flickor och pojkar och år 1947 infördes lagen om lika-lön-för-lika-arbete oavsett kön samt en 
rätt till 12 veckors föräldraledighet för kvinnor. Denna lag begränsar även övertidsarbete och 
nattarbete för kvinnor. År 1948, skapades en byrå för kvinnor och barn (Jidōkateikyoku) för 
att förbättra kvinnors situation och skydda arbetande kvinnor.22 Civillagen, som kom under 
Meijiperioden, reviderades och förändrade kvinnans ställning inom familjen. Hon blev en 
juridisk person och fick rättigheter inom äktenskapet men hon förväntades fortfarande gifta 
sig, föda barn, uppfostra barnen och sköta hushållet, även om hon var högutbildad.23 
   Trots att ie-systemet avskaffades efter andra världskriget upphörde det inte att existera som 
en norm i det japanska samhället. Det lever bland annat kvar genom koseki-systemet, ett 
system där japanska medborgare registreras under namnet på överhuvudet i familjen, vilket 
ofta är mannen. En ogift kvinna tillhör sin fars koseki fram tills att hon gifter sig, då hon 
istället registreras under sin mans koseki. Så länge detta system finns kvar kommer kvinnan 
att vara underställd mannen.24 

1.2 Dagsläget 
Appelgren skriver att könsroller handlar om normativa ideal i samhället.25 Jämställdhet och 
särskilt kvinnans roll och ställning i det japanska samhället, vad gäller arbetsliv och familjeliv, 

                                                
18 Torii, Chiyoka (鳥居千代香), Nihon ni okeru jyendā kenkyū no jyūyōsei 日本におけるジェンダー研究の重要性 
[Vikten av genusforskning i Japan], 2004, s. 17,  https://appsv.main.teikyo-u.ac.jp/tosho/ctorii24.pdf 2017-03-30 
kl. 11.06. 
19 Kotobank コトバンク, sararīmanサラリーマン, Sekai daihyakka jiten dainiban no kaisetsu (世界大百科事典 
第２版の解説) [Förklaring ur The World Encyclopedia, andra utgåvan], 
https://kotobank.jp/word/%E3%82%B5%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3
-512371 2017-04-10 kl. 14.05. 
20 Ogawa, Akihiro, Professor på Melbourne Universitet, Dagens japanska samhälle, föreläsningsmaterial 
(pdf) ”Lecture 4 - Work”. Stockholms universitet, 2015-04-15. 
21 Lebra, Joyce m.fl., s. 19. 
22 Jidōkateikyoku (児童家庭局). 
23 Lebra, Joyce m.fl., s. 20, s. 192 f. 
24 Takahashi, Mieko, Gender dimensions in family life, A comparative study of structural constraints and power 
in Sweden and Japan. Avhandling för doktorsexamen i filosofi, Stockholms universitet, Stockholm: 
Sociologiska institutet, 2003, s. 23 ff. Idag förekommer det att kvinnor har sin egen koseki och står som 
överhuvud i familjeregistret (koseki hittōsha 戸籍筆頭者) men det är mycket ovanligt. (förf. anm.) 
25 Appelgren, ss. 54-61. 
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är ett aktuellt problem i Japan.26 Det finns fortfarande en tydlig arbetsfördelning mellan könen, 
där mannens roll är att vara familjens överhuvud och försörjare samt att vara hängiven till sitt 
arbete medan kvinnans roll är att sköta hushållsarbete, uppfostra barnen och ta hand om äldre 
familjemedlemmar. Bilden av den traditionella kvinnan och den traditionella familjen levar 
kvar än idag.27 Enligt Torii måste den tydliga könsuppdelningen elimineras för att både ogifta 
och gifta arbetande kvinnor ska kunna bidra till samhällsutvecklingen.28 
   Enligt en rapport om könsskillnader globalt av World Economic Forum (WEF) från åren 
2015 och 2016 har landets placering fallit från plats 101 (år 2015) till plats 111 (år 2016). 
Detta kan jämföras med Nordens länder som innehar plats ett till fyra på listan som de mest 
jämlika länderna i världen.29 Rapporten av WEF visar att kvinnors framgång på 
arbetsmarknaden och möjligheter i arbetslivet är mer begränsade än vad männens framgång 
och möjligheter är. Enligt Saadia Zahidi, chef över WEF:s jämlikhetsprogram, går arbetet 
med att skapa ett jämlikt samhälle långsamt och jämlikhet beräknas inte uppnås globalt förrän 
runt år 2094.30 
   Japan har länge haft deflation, brist på arbetskraft, fallande födelsetal, en snabbt åldrande 
befolkning samt många högutbildade kvinnor som inte arbetar. Enligt beräkningar skulle 30 
procent av befolkningen vara 65 år eller äldre, år 2025. Det diskuterades om problemen 
berodde på kvinnors hastiga emancipation, på otillräcklig barnomsorg eller på bristande 
möjligheter till att förena moderskap och karriär.31 
   Enligt japansk lag är en arbetsdag begränsad till max 8 timmar och en arbetsvecka max 40 
timmar. En arbetsperiod på sex månader (eller kortare) ger en rätt till 10 dagars 
semesterledighet. Arbete i tolv månader (eller kortare) ger en rätt till ytterligare två dagars 
semesterledighet per månad. Detta resulterar i högst 20 dagars semesterledighet under ett år.32 
   Övertidsarbete är vanligt förekommande i Japan. Maxgränsen år 2010 var 45 timmar per 
månad och 360 timmar per år. År 2017 kom lagförslaget att maxgränsen ska vara 720 timmar 
per år (ett genomsnitt på 60 timmar i månaden) under perioder då det är mycket att göra men 
att det då endast är tillåtet att arbeta över 45 timmar per månad i max sex månader. När det är 
väldigt mycket att göra är maxgränsen i genomsnitt 80 timmar under de sista två till sex 
månaderna. Slutligen, när det är extremt mycket att göra är det tillåtet att arbeta max 100 
timmar i månaden.33 

                                                
26 Petersson, Torbjörn, ”Kvinnor i Japan väljer jobb före barn”, Dagens Nyheter, 2006, 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/kvinnorna-i-japan-valjer-jobb-fore-barn/ 2017-03-14 kl. 12.20. 
27 Appelgren, ss. 54-61. 
28 Torii, s. 17. 
29 World Ecomonic Forum, ”Global Gender Gap Report”, 2015 och 2016. 
År 2015, http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/rankings/ 
År 2016, http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/rankings/ 2017-03-14 kl. 15.26. 
30 Bloomberg, Jiji, ”Japan remains near bottom of gender gap ranking”, The Japan Times, 2014, 
http://www.japantimes.co.jp/news/2014/10/29/national/japan-remains-near-bottom-of-gender-gap-
ranking/#.WQSTLIh97IU 2017-04-29 kl. 15.21. 
31 Ottosson och Ekholm, s. 335 f. 
32 Linder, Gunnar, Universitetslektor, Dagens japanska samhälle, föreläsningsmaterial (pdf) ”Lecture 7 Work 
and family life in today’s Japan”, Stockholms universitet, 2017-05-12. 
33 Asahi Shimbun (朝日新聞), Kinmukan kyūsoku doryoku gimu ni rōshi, hōritsu meiki de gōi e 勤務間休息、努力
義務に労使、法律明記で合意へ [Skyldighet att anstränga sig för att ge anställda vila i arbetet. Arbete och ledning 
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   De olika anställningsformerna är anställning inom företagsledning, fast anställning, 
kontraktsarbete, deltidsarbete, extra arbete samt hemarbete. Kontraktsarbetande är ofta 
utbildad personal och de som arbetar extra är mestadels studenter och unga vuxna. Hemarbete 
utförs av hemmafruar och många hemmafruar arbetar även deltid.34 De två karriärspåren inom 
arbetslivet är sōgōshoku, som innebär arbete med karriärmöjligheter och ippanshoku, som 
innebär arbete utan karriärmöjligheter. Arbeten som benämns ippanshoku ger lägre status och 
lägre lön. Män förväntas välja sōgōshoku och ägna sitt liv åt arbetet medan kvinnor förväntas 
välja ippanshoku och arbeta som sekreterare, receptionister och liknande.35 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att klargöra kvinnans roll och ställning i det japanska 
samhället genom att belysa de problem som uppkommer när hon ska kombinera arbetsliv med 
familjeliv i storstadsregioner, såsom Kantō-området runt Tokyo. Fokus kommer att ligga på 
arbetande gifta mödrar. Hur det traditionella synsättet på könsrollerna har förändrats kommer 
även att undersökas översiktligt. 
   Frågeställningar: Vilka utmaningar möter arbetande gifta mödrar, som är bosatta i 
storstadsregioner när de ska kombinera arbetsliv med familjeliv i dagens japanska samhälle? 
Vilka faktorer i samhället är det som orsakar dessa utmaningar? 

1.4 Hypotes 
Det verkar vara svårt för kvinnor att balansera karriär med moderskap, utifrån pågående 
debatter i dagens moderna Japan. De bakomliggande faktorerna till detta grundar sig i kultur 
och traditionella könsroller som har påverkat dagens samhälle. Det är ett komplext 
samhällsproblem som troligtvis beror på traditioner, normer samt människors attityder. 

1.5 Disposition  
I avsnitt 3 (deskriptiv statistik) presenteras fakta och statistik som sedan diskuteras i avsnitt 4 
(kvalitativ analys). Den kvalitativa analysen är disponerad i enlighet med avsnitt 3. 

2 Metod och material 
För den här undersökningen kommer aktuell information i form av tidningsartiklar på svenska 
och engelska, digitala tidningsartiklar på japanska från databasen Asahi Shimbun Digital, 
statistik från Gender Equality Bureau Cabinet Office (GEBCO), World Economic Forum 
(WEF) och Hälso-, arbets- och välfärdsdepartementet i Japan samt böcker om genus och 
Japans historia, användas. Böcker om genus och historia ger en historisk bakgrund till 
kvinnans roll och ställning, medan aktuella tidningsartiklar beskriver dagsläget, vad gäller 

                                                                                                                                                   
på väg att komma överens om tydlighet i lagen], 2017, http://www.asahi.com/articles/DA3S12834227.html 
2017-04-25 kl. 13.43. Se även: Linder, föreläsningsmaterial, 2017-05-12. 
34 Linder, föreläsningsmaterial, 2017-05-12. 
35 Hirsch, Jennifer L., Culture, Gender, and Work in Japan: A Case Study of a Woman in Management. Ethos, 
vol. 28, no. 2, Wiley, 2000, s. 254, http://www.jstor.org.ezp.sub.su.se/stable/pdf/640688.pdf 2017-03-22 kl. 
14.02. Sōgōshoku (総合職). Ippanshoku ( 一般職). 
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svårigheter för kvinnor att balansera arbete med moderskap. De japanska tidningarna Asahi 
Shimbun och The Japan Times, den svenska tidningen Dagens Nyheter (DN), det brittiska tv-
bolaget BBC, den brittiska nättidningen The Economist samt tv-bolaget CCN:s 
affärswebbsida CNN Money, kommer att användas för att beskriva dagsläget. Utöver det 
jämförs och analyseras statistik från främst GEBCO och WEF för att ge en helhetsbild av 
kvinnors situation. Slutligen redogörs de lagförändringar som har gjorts samt vilka reformer 
Japans premiärminister Abe Shinzō har genomfört under sitt styre. De svårigheter och det 
motstånd som Nakagawa Keiko upplever på sin arbetsplats, som kvinnlig chef, när det gäller 
en manlig anställd kommer också att lyftas fram. 
   Denna undersökning är en litteraturstudie som baseras på både kvalitativa data,  
där olika texter har ingått i materialet samt kvantitativa data för att kunna diskutera de 
kvalitativa aspekterna och för att tillföra en helhetsbild. 

2.1 Tidigare forskning och teoretisk ram 
För att undersöka kvinnans roll och ställning i samhället ur ett socialt perspektiv tillämpas 
socialpsykologen Albert Banduras sociala inlärningsteori (Social Learning Theory).36 Enligt 
denna teori kan en individs identitet formas av att denne observerar andra människors 
attityder och beteende. En människas beteende kan formas av egna erfarenheter eller av 
konsekvenser, d.v.s. belöning och bestraffning efter en tidigare handling. Förstärkning och 
uppmuntran från andra människor är även avgörande för hur en människas beteende och 
attityd formas, enligt Bandura. En människas beteende är antingen avsiktligt eller oavsiktligt 
inlärt och vissa beteenden kan endast skapas genom influenser från andra människor.37 I detta 
fall kan denna teori tillämpas för att klargöra vilka faktorer som påverkar kvinnan och som 
formar hennes syn på könsroller i samhället, d.v.s. vad som får henne att finna sig i en 
förutbestämd traditionell roll.  
   Ett genusperspektiv ska också tillämpas. Judith Butler, professor vid the University of 
California, Berkeley, säger att genus konstrueras. Enligt Butlers performativitetsteori utgörs 
människors liv av normer som förs vidare människor sinsemellan. Det handlar om 
upprepningar av tidigare, underkastande normer som människor inte kan välja att bli av med 
och som på så sätt är en begränsning. Hon skriver att genus är ”performativt” och att det är 
effekten av en regleringsordning för könsskillnader, där könen delas upp och begränsas 
genom hierarkier i samhället.38 Denna teori kan i detta fall användas för att se en koppling 
mellan normer, genus och kvinnans traditionella roll i samhället. 

                                                
36 Bandura, Albert, Social Learning Theory. Stanford University, USA: General Learning Corporation, 1971, 
http://www.esludwig.com/uploads/2/6/1/0/26105457/bandura_sociallearningtheory.pdf 2017-03-03 kl. 16.44. 
37 Bandura, s. 3, 5. 
38 Butler, Judith, Critically Queer, 1993, s. 21 ff, 
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/39913153/Butler_Critically_Queer_93.pdf?AWSAccessKeyI
d=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1492540161&Signature=TBiRBmW8vSyzP2LvL6JGye5KIII%3D
&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DButler_Critically_Queer_93.pdf 2017-04-18 kl. 
17.36. 
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   Banduras och Butlers teorier har visat sig vara mest lämpliga för denna uppsats för att de 
gör det möjligt att diskutera de faktorer som påverkar kvinnans traditionella roll i samhället, 
utifrån både ett socialt perspektiv och ett genusperspektiv. 
   En studie som har liknande utformning som denna uppsats, har tidigare genomförts av Tove 
Kenneskog vid Stockholms universitet.39 I The Paradox of the Japanese Labor Market 
belyser hon olika aspekter av det japanska arbetslivet och arbetsmarknaden, hur det kvinnliga 
deltagandet på arbetsmarknaden ser ut för gifta mödrar (hur mycket de deltar och hur mycket 
de vill delta) samt olika typer av motstånd som de möter. Hon kom fram till att kvinnligt 
deltagande ökar på arbetsmarknaden och att det även gäller för gifta mödrar men att deras 
möjligheter är begränsande i förhållande till ogifta kvinnor utan barn. De kvinnor som arbetar 
är oftast kvinnor utan barn. Anledningen till detta tycks vara att många kvinnor anser att det 
inte är realistiskt att kombinera heltidsarbete med barnuppfostran. Kenneskog tillämpade 
Banduras sociala inlärningsteori för att diskutera matahara.40 Ordet är en sammansättning av 
de engelska orden ”maternity” och ”harassment” och kan översättas 
till ”moderskapsdiskriminering”.41 Kenneskog skriver vidare att om matahara ses som ett 
kriminellt beteende, kommer det enligt Banduras teori, inte upphöra så länge det inte medför 
allvarliga konsekvenser.42 
   En jämförande studie om genusdimensioner i Sverige och Japan har tidigare genomförts av 
Takahashi Mieko vid Stockholms universitet.43 I Gender dimensions in family life, A 
comparative study of structural constraints and power in Sweden and Japan diskuterar 
Takahashi vilka typer av genusstrukturer i samhället som tillåter kvinnor att utöva makt inom 
familjen samt hur genusstrukturer förändrar könsfördelning av resurser i samhället. Det är en 
komparativ analys av Japan och Sverige, två länder med helt skilda synsätt på genus och 
jämställdhet. Sveriges genusperspektiv bygger på jämställdhet och individualisering medan 
Japans genusperspektiv har en struktur baserad på könsskillnader och normer om traditionella 
könsroller. Hon diskuterar att maktutövande, i form av rätten till att kunna ställa krav inom 
familjen, baseras på könsskillnader. Enligt japanska lagar och förordningar ses familjen som 
en enhet med delade intressen och inte som individer. Det förefaller som att japanska kvinnor 
är mer begränsade och har mindre befogenhet till att göra anspråk inom familjen, än vad 
svenska kvinnor har. Hon drar slutsatsen att kvinnors maktutövande skulle kunna leda till en 
mer jämlik fördelning av resurser, vilket i sin tur skulle resultera i att kvinnor får fler 
rättigheter. Det traditionella genusperspektivet i Japan gör att hemmafruar får intrycket av att 

                                                
39 Kenneskog, Tove, The Paradox of the Japanese Labor Market Working Prospects for a Japanese Housewife. 
Kandidatuppsats i japanska, Stockholms universitet, 2016, http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:949843/FULLTEXT01.pdf 2017-03-16 kl. 11.34. 
40 Ibid., s. 24. 
41 Kotobankコトバンク, matahara マタハラ (matanitiiharasumento マタニティーハラスメント), Dejitaru 
daijisen no kaisetsu (デジタル大辞泉の解説) [Förklaring ur den digitala ordboken Daijisen], 
https://kotobank.jp/word/maternity+harassment-
685007#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 2017-06-02 kl. 15.34. 
42 Kenneskog, s. 24. 
43 Takahashi, Mieko, Gender dimensions in family life, A comparative study of structural constraints and power 
in Sweden and Japan. Avhandling för doktorsexamen i filosofi, Stockholms universitet, Stockholm: 
Sociologiska institutet, 2003. 
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de ska vara vårdgivare och ta hand om hushållet och barnen på heltid. Enligt Takahashi 
begränsas kvinnan av idéer om kvinnans roll i samhället.44 

2.2 Avgränsning 
Eftersom ämnet kvinnans roll och ställning är ett brett undersökningsområde, avgränsas 
området till arbetsliv och familjeliv samt till vilka komplikationer det innebär att kombinera 
dessa. Undersökningen kommer att skildra den situation som kvinnor hamnar i när de väljer 
att inte finna sig i de traditionella könsrollerna. De problem som arbetande gifta mödrar i 
storstadsregioner möter när de försöker arbeta samtidigt som de ska ta hand om hushåll och 
barn, ska undersökas. Fokus kommer att ligga på nutid med ett kort historiskt perspektiv. 

3 Deskriptiv statistik 

3.1 En nation av hemmafruar 
Japan är en nation av hemmafruar, enligt Shirakawa Tōko, journalist och universitetslektor. 
Mer än 30 procent av alla ensamstående kvinnor i tjugoårsåldern vill bli hemmafruar, enligt 
en undersökning av reklam-och-PR-företaget Hakuhodo. Av 226 stycken gifta kvinnor i 
tjugoårsåldern och yngre, var det ca. 36 procent år 2003 och ca. 42 procent år 2013 som 
tyckte att kvinnor skulle vara hemmafruar, enligt Hälso-, arbets- och välfärdsdepartementets 
(Kōseirōdōshō) nationella familjeundersökning (Kokusei kazoku chōsa) år 2014.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Förändringen av det traditionella tankesättet 
Följande undersökning (figur 1) visar den procentuella förändringen i hur män och kvinnor 
tänker angående att mannen ska arbeta utanför hemmet och att kvinnan ska ta hand om 
                                                
44 Takahashi, s. 147 ff. 
45 Hälso-, arbets- och välfärdsdepartementet (Kōseirōdōshō厚生労働省), Kokusei kazoku chōsa 国政家族調
査 (Nationell familjeundersökning), 2014, http://www.ipss.go.jp/ps-katei/j/NSFJ5/NSFJ5_gaiyo.pdf 2017-04-30 
kl. 17.02. Se även: Oi, Mariko, ”Japanese women at a crossroads [sic!]”, BBC, 2015, 
http://www.bbc.com/news/business-31792714 2017-03-21 kl. 16.01. 
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familjen, mellan åren 1979 och 2002. Undersökningen är baserad på opinionsundersökningar 
av bland annat GEBCO samt statistik över jämställdhet utgiven av det nationella centret för 
utbildning av kvinnor.46 

 
Figur 1: ”Procentuell förändring i hur mäns och kvinnors tankesätt gällande ’mannen 
ska arbeta utanför hemmet och kvinnan ska ta hand om familjen’ har förändrats 
mellan åren 1979 och 2002”. 
Under varje årtal: 女性 Kvinnor. 男性 Män. 
Diagrammet, vänster till höger: Ljusgrått: ”Håller med”. Mellangrått nyans 
1: ”Håller med till viss del”. Mellangrått nyans 2: ”Vet inte”. Mörkgrått: ”Håller till 
viss del inte med”. Vitt: ”Håller inte med”. 
Källor: Opinionsundersökning för kvinnor från år 1981, opinionsundersökning om 
jämställdhet från år 1992, GEBCO:s opinionsundersökning om ett jämställt samhälle 
från år 2002 och statistik över jämställdhet utgiven av det nationella centret för 
utbildning av kvinnor år 2003.47 
 

I diagrammet kan man läsa hur många av respektive kön som deltog varje år. År 2002 svarade 
ca. 31 procent av de 1937 kvinnor som deltog att de håller med om det traditionella 
tankesättet till viss del. Samma år svarade ca. 34 procent av de 1624 män som deltog att de 
håller med till viss del. 

3.3 Japanska kvinnors arbetssituation 
Det finns inget system som motverkar att kvinnor tvingas avsluta sin karriär för att kunna 
bilda familj, enligt en artikel i The Japan Times.48 Petersson skriver i en artikel i Dagens 
Nyheter att det skulle behövas en revolution i Japan för att det ska bli möjligt för kvinnor att 
kombinera arbetsliv med familjeliv. Sakai Junko, som intervjuas av Petersson, säger att 
samhället hedrar fenomenet hemmafru och att kvinnor har försökt att balansera arbete med 
familj i flera århundraden.49 I boken Women in Changing Japan skriver författarna att den 
traditionella bilden av den ideala kvinnan är stark i Japan och att arbete innebär en livsstil som 

                                                
46 Torii, s. 22. 
47 Ibid. 
48 The Japan Times, ”Ending Maternity Harassment”, Redaktionell, 2014, 
http://www.japantimes.co.jp/opinion/2014/10/27/editorials/ending-maternity-harassment/#.V0YnZ-Q3kVe 
2017-03-15 kl. 09.22. 
49 Petersson, Torbjörn, ”Kvinnor i Japan väljer jobb före barn”, Dagens Nyheter, 2006. 
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skiljer sig från bilden av den ideala kvinnan. En yrkeskvinnas karriär innebär dessutom ofta 
konkurrens med männen. Många arbetande gifta kvinnor som har familj upplever svårigheter 
med att leva upp till de krav som idéerna om könsrollerna ställer på dem.50 Sato Mariko, 
professor, säger: 

It is much easier with men. They come dedicated to the work and don’t take family time off. I 
don’t know what I would do if one of my female staff took time off for a second child because the 
whole system, including budgets that are squeezed tight all the time, will not support women who 
come and go and who are not dedicated to their work.51 

 
Nakagawa Keiko, en kvinnlig chef på ett amerikanskt företag i Tokyo, upplevde en konflikt 
med en manlig underordnad på arbetsplatsen i anslutning till sin chefsposition, enligt Jennifer 
L. Hirsch: 

My first subordinate was a guy, […]. And I think it hurt his pride so much to be working for me. 
[…] I worked here ... a lot longer than he has, but he has longer clinical experience, in a different 
area that I’m not familiar with. [pause] […] I wanted to […] work with him, and he ignored me. 
And it was so hard, and I felt like, God, I wish I was a guy, and I would tell him, “Goddammit, 
shut up,” you know, like other managers would handle this kind of case, just say, “You sit down 
here and do what I say,” you know. I couldn’t do that, because I’m female, that should never be 
done; it would have made the situation a lot worse.52 

 
Män och kvinnor är jämlika enligt japansk grundlag (kenpo). Kvinnor ska inte diskrimineras, 
varken som familjemedlem eller som medborgare.53 En av de komplikationer som gravida 
kvinnor stöter på i arbetslivet är matahara [moderskapsdiskriminering], som innebär att de 
blir diskriminerade, avskedade, degraderade eller uppmanade att frivilligt säga upp sig på 
grund av graviditet, barnafödande eller återvändande efter föräldraledighet, enligt en artikel i 
The Japan Times. Det förekommer även att kollegor förväntas arbeta extra när någon är 
mammaledig, vilket ofta skapar missnöje på arbetsplatsen, enligt samma artikel. I artikeln 
skrivs det även att det förekommer att kvinnliga anställda blir påtvingade fler arbetstimmar 
eller mer fysiskt krävande arbete efter att arbetsgivaren har fått vetskap om att den anställda är 
gravid, enligt en undersökning av Japan Trade Union Confederations (JTUC- RENGO). År 
2008 blev en kvinna som arbetade i Hiroshima utsatt för matahara då hon blev avskedad när 
hon bad om att bli tilldelad mindre krävande arbete på grund av graviditet. ”Lagen om lika 
anställningsmöjligheter” förbjuder att anställda behandlas illa på grund av graviditet eller 
förlossning.54 Enligt Torii syftar fördraget om ”Avskaffande av all slags diskriminering av 
kvinnor” till att ändra sociala och kulturella beteenden hos både män och kvinnor för att 
eliminera fördomar och praxis som bygger på traditionella könsroller.55 
   Många arbetande kvinnor i Japan har deltidsarbeten eller tidsbegränsade arbeten som sällan 
ger rättvisa löner eller sociala förmåner.56 Undersökningen ”Medarbetarförhållande enligt 
                                                
50 Lebra, Joyce m.fl,, s. 191 f. 
51 Rafferty, Kevin, ”Why Abe’s ’womenomics’ program isn’t working”, The Japan Times, 2015, 
http://www.japantimes.co.jp/opinion/2015/12/31/commentary/japan-commentary/abes-womenomics-program-
isnt-working/#.WMp74zsrLIX 2017-03-14 kl. 12.01. Sato Mariko är ett namn som författaren till artikeln har 
valt att använda för att anonymisera. (förf. anm.) 
52 Hirsch, s. 259 f. 
53 Takahashi, s. 23 ff. Kenpo (健保). 
54 The Japan Times, ”Ending Maternity Harassment”, Redaktionell, 2014. 
55 Torii, s. 44. 
56 Yan, Sophia, ”Why Japan is failing its women”, CNNMoney, 2016, 
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anställningsstatus” från år 2016 (figur 2) visar den minskande andelen heltidspersonal under 
de senaste åren. Data är hämtad från Förvaltnings-, och samordningsbyråns speciella 
arbetskraftsundersökning samt från en arbetskraftsundersökning utförd av Ministeriet för 
inrikesfrågor och kommunikation.57 

 
Figur 2: ”Medarbetarförhållande enligt anställningsstatus”.  
Blått: ”Heltidsanställda”. Orange: ”Deltidsanställda och tidsbegränsad anställning”. Grönt: ”Övrig 
status, till exempel kontraktsanställda”. 
Källor: Förvaltnings-, och samordningsbyråns speciella arbetskraftsundersökning (data från år 
1985 och 1995) och en arbetskraftsundersökning gjord av Ministeriet för inrikesfrågor och 
kommunikation (data från år 2005 och framåt).58 

 
Lösningen på problemet att kvinnliga heltidsanställda minskar är inte att tvinga kvinnor till att 
arbeta heltid, enligt HSBC-ekonomen Izumi Devalier. Det behövs istället ett system som 
uppmuntrar kvinnor till att både arbeta och ta hand om barn och familj.59 Yan skriver i en 
artikel på hemsidan CNN Money att Fujimaki Natsuko, som tidigare har arbetat på ett japanskt 
företag, driver utbildningsprogram efter skoltimmarna för att hjälpa arbetande mödrar. 
Fujimaki säger: ”I have seen many women lose their ambition for working ... because we 
have to do everything by ourselves”.60 
   En arbetskraftsundersökning utförd av Ministeriet för inrikesfrågor och kommunikation år 
2016 (figur 3) visar skillnaden mellan det kvinnliga deltagandet och det potentiella 
deltagandet på arbetsmarknaden, i varje åldersgrupp.61 

                                                                                                                                                   
http://money.cnn.com/2016/09/15/news/economy/japan-working-women-report-card/index.html?iid=EL 2017-
03-21 kl. 17.39. 
57 Gender Equality Bureau Cabinet Office (Naikakufu danjyokyōdōsankakukyoku 内閣府男女共同参画
局), ”3.Work”, 2017, s. 9, http://www.gender.go.jp/english_contents/pr_act/pub/pamphlet/women-and-
men17/pdf/1-3.pdf 2017-05-09 kl. 18.12.  
58 Ibid. 
59 Yan, Sophia, ”Women hold key to fixing the Japan’s economy”, CNNMoney, 2013, 
http://money.cnn.com/2013/09/19/news/economy/japan-women-jobs/index.html 2017-03-21 kl 17.59. HSBC 
Holdings Plc är en av de största organisationerna i världen för finansiella tjänster. (förf. anm.) 
60 Yan, Sophia, ”Career women battle Japan’s ’salaryman’ culture”, CNNMoney, 2016, 
http://money.cnn.com/2016/10/16/news/economy/japan-companies-women-careers-nissan/index.html 2017-03-
21 kl. 16.39. 
61 Gender Equality Bureau Cabinet Office, ”3.Work”, 2017, s. 7. 
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Figur 3: ”Kvinnors potentiella deltagande på arbetsmarknaden efter åldersgrupp”. 
Blå linje: Andelen kvinnor som arbetar. Orange linje: Potentiellt kvinnligt 
deltagande på arbetsmarknaden. Randigt område: Kvinnor som inte arbetar men som 
vill arbeta. Lodrät axel: Procentandel av befolkningen. Vågrät axel: Ålder. 
Medelvärdet för år 2016 
Källa: Arbetskraftsundersökning av Ministeriet för inrikesfrågor och 
kommunikation.62 

 
Ett ökat kvinnligt deltagande på arbetsmarknaden skulle kunna förbättra landets ekonomi, 
enligt Kathy Matsui, anställd vid investeringsbanken Goldman Sachs. Om andelen arbetande 
kvinnor skulle vara lika stor som andelen arbetande män, skulle landets BNP kunna höjas med 
13 procent.63 
   Oi skriver att det finns få arbeten som går att kombinera med hushållsarbete och 
barnuppfostran.64 Enligt Gelb har kvinnor som är bosatta i storstadsområden begränsade val 
av barnomsorg. Anledningen till detta är att det kostar mycket pengar samt att det är lång 
kötid för att få en förskoleplats. Bristen på förskoleplatser leder till att det är svårt för mödrar 
att komma ut på arbetsmarknaden efter barnafödande. Gelb skriver även att det är vanligt 
förekommande att föräldrar arbetar mer än 40 timmar i veckan. Majoriteten av förskolorna i 
storstäderna stänger kl. 18.30 (60 procent) och endast 21 procent anpassar sina 
stängningstider efter föräldrarnas arbetstider. Hela 30 procent av alla förskolor i Tokyo tar 
dessutom inte emot barn under ett år. 
   Hela 70 procent av de kvinnor som födde barn år 2000 slutade att arbeta. Samma år var det 
endast 22 procent av kvinnor med barn under tre år som arbetade. Av dessa 22 procent var det 
12 procent som arbetade deltid och 10 procent som arbetade heltid. Det verkar som att 
kvinnors drivkraft att arbeta i den mansdominerade japanska ekonomin förblir begränsad även 
med bättre familjestödssystem, så länge som den grundläggande ekonomiska strukturen inte 
omkonstrueras, enligt Gelb.65 

                                                
62 Ibid. Notera felskrivning i diagrammet. (förf. anm.) 
63 Yan, Sophia, ”Why Japan is failing its women”, CNNMoney, 2016. BNP (bruttonationalprodukt) är det totala 
värdet av allt som produceras av landets befolkning och företag. (förf. anm.) 
64 Oi, Mariko, ”Japanese women at a crossroads [sic!]”, BBC, 2015. 
65 Gelb, Joyce, Gender Policies in Japan and the United States. New York: Palgrave Mcmillan, 2003, s. 116 f. 



 

13 
 

3.3.1 Arbetande- och hemmavarande mödrar 

Följande diagram (figur 4 och 5) visar resultaten av en undersökning utförd av Studiegrupp 
om reproduktiv och social miljöförbättring (Seishoku to shakai kankyōsēbi ni kansuru 
kenkyūkai), år 2002. Det är sammanlagt 204 kvinnor som har deltagit (108 arbetande mödrar 
och 96 hemmafruar med barn). Figur 4 är en jämförelse i hur många barn dessa arbetande och 
hemmavarande mödrar vill ha samt vid vilken ålder de vill få sitt sista barn. I figur 5 kan man 
utläsa hur respektive grupp upplever barnuppfostran, om de tycker att det innebär svårigheter 
eller glädje.66 

 
Figur 4: ”En jämförelse mellan arbetande mödrar och hemmafruar”, år 2002. 
Övre del, vänster: ”Hur många barn de vill ha”. 
Övre del, höger: ”Vid vilken ålder de vill få sitt sista barn”. 
ワーキングマザー Arbetande mödrar. 
専業マザー Hemmavarande mödrar. 
Nedre del: ”Genomsnittsåldern vid barnafödande”. Lodrät axel: Ålder. Vågrät axel: 
Antal barn, ett barn (第一子), två barn (第二子), tre barn (第三子). 
Linje (kvadrater): Hemmavarande mödrar. Linje (trianglar): Arbetande mödrar. 
Ruta i nedre del, höger: Genomsnittligt antal barn för respektive grupp. 
Källa: Studiegrupp om reproduktiv och social miljöförbättring, ”Projekt för att höja 
medvetenheten om önskvärd moderskapsålder och en njutbar barnuppfostran”, från 
år 2002 samt Internationellt genussamhälle ”Internationella genusstudier Journal 
nummer 1”, s. 10, år 2003.67 

 
Resultatet visar att de arbetande mödrarna vill ha fler barn än vad de hemmavarande 
mödrarna önskar och att den första gruppen även vill föda barn senare i livet.68 

                                                
66 Torii, s. 45. Seishoku to shakai kankyōsēbi ni kansuru kenkyūkai (生殖と社会環境整備に関する研究会) 
67 Ibid., s. 46.  
68 Ibid., s. 45. 
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Figur 5: ”Svårighet eller glädje med barnuppfostran”, år 2002. 
Övre stapel: Arbetande mödrar. Nedre stapel: Hemmafruar med barn.  
Mörkgrått: ”Det innebär mestadels svårigheter”. Mellangrått: ”Varken eller”. 
Ljusgrått: ”Det innebär mestadels glädje”. 
Källa: Studiegrupp om reproduktiv och social miljöförbättring, ”Projekt för 
att höja medvetenheten om önskvärd moderskapsålder och en njutbar 
barnuppfostran” år 2002. Internationellt genussamhälle ”Internationella 
genusstudier Journal nummer 1”, s. 10, år 2003.69 

 
Diagrammet visar att de arbetande mammorna i undersökningen finner mer glädje än 
svårigheter vad gäller barnuppfostran, i förhållande till de hemmavarande mammorna i 
undersökningen.70 Av de arbetande mödrarna var det ca. 18 procent som svarade att det 
mestadels innebär svårigheter, 25 procent som svarade ”varken eller” och ca. 56 procent som 
svarade att det mestadels innebär glädje. Av de hemmavarande mödrarna svarade ca. 21 
procent att det mestadels innebär glädje, ca. 33 procent att det är varken eller och ca. 46 
procent att det mestadels innebär svårigheter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
69 Ibid., s. 46. 
70 Ibid., s. 45. 
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3.3.2 Prioriteringar kontra ideal 

Män och kvinnor prioriterar olika vad gäller arbete, hushållarbete och barnuppfostran, enligt 
en undersökning (figur 6) baserad på Hälso-, arbets- och välfärdsdepartementets 
(Kōseirōdōshō) forskningsrapport om barnomsorgsstöd som gjordes år 2003. I 
undersökningen medverkar föräldrar som har barn i förskoleåldern.71 

 
Figur 6: ”Prioritering av arbete kontra hushållsarbete och barnuppfostran”. 
Pappor: Snedrandig stapel (verklighet), prickig stapel (ideal, d.v.s. vilja/önskan). 
Mammor: Randig stapel (verklighet), helfärgad stapel (ideal). 
Vågrät axel, från vänster till höger:  
仕事専念 Ägnar all sin tid åt arbete. 
仕事優先 Prioriterar arbete. 
同等に重視 Anser att arbete, hushållsarbete och barnuppfostran är lika viktigt. 
育児優先 Prioriterar barnuppfostran. 
育児専念 Ägnar all sin tid åt barnuppfostran. 
Källa: Hälso-, arbets- och välfärdsdepartementets forskningsrapport om 
barnomsorgsstöd, år 2003.72 

3.4 Politiska aspekter 
Uchinaga Yukako, ordförande i Japan Women’s Innovative Network (J-WIN) 
säger: ”Unfortunately we do not have good role models in higher management positions. 
Because of this, many women are unable to see their future career”.73 
   Enligt Gelb upplever japanska kvinnor att det är nästintill omöjligt att kombinera arbete 
med familjeliv.74 De gifter sig dessutom allt senare. År 2004 var genomsnittsåldern för 
giftermål ca. 28 år.75 År 2016 var det ca. 31 år.76 

                                                
71 Ibid., s. 47 f. 
72 Ibid., s. 48. 
73 Dixon, Scott, ”Role models needed for Abe’s ’womenomics’ to work: panel”, The Japan Times, 2015, 
http://www.japantimes.co.jp/news/2015/12/09/national/role-models-needed-abes-womenomics-work-
panel/#.WMkPljsrLIU 2017-03-15 kl. 11.02. 
74 Gelb, s. 114. 
75 Okano, Kaori H., Young Women in Japan, Transitions to Adulthood. New York: Routledge, 2009, s. 216. 
76 Mayyasi, Alex, ”When people get married around the world”, Business Insider, 2016, 
http://www.businessinsider.com/the-age-when-people-get-married-around-the-world-2016-
7?r=US&IR=T&IR=T 2017-04-30 kl. 18.51. 



 

16 
 

   Den japanska staten har blivit allt mer medveten om den bristande jämställdheten och 
arbetar för att främja kvinnor i samhället, skriver Torii. Föräldraledighet (Shussan kyūka) för 
ensamstående mammor blev lagstadgat år 1947 och innebar 6 veckors ledighet före 
förlossningen och 8 veckors ledighet efter förlossningen.77 Ersättningen var dock undermålig. 
Barnbidragssystemet infördes år 1992 och ger 5 000 yen (ca. 400 svenska kronor) i månaden 
för de första två barnen och 10 000 yen (ca. 800 svenska kronor) från och med det tredje 
barnet. Samma år skapades ”Barnomsorgslagen” (Ikuji kyūka) som innebar betald ledighet (60 
procent av lönen) för en period på 14 veckor.78 Ett tillägg till lagen tillät män att vara hemma 
med sjukt barn.79 År 1995 infördes ”Lagen om barnomsorg och familjeomvårdnad” (Ikuji 
kaigo kyūgyō) som innebar ledighet tills barnet har fyllt ett år.80 Båda föräldrarna fick rätt till 
ledighet för familjevård med 25 procent av lönen som ersättning, år 1999.81 
   Den japanska regeringen insåg, i mitten på 1990-talet, att jämlikhet mellan könen kunde ha 
en positiv inverkan på landets ekonomi, såväl som på det minskade födelsetalet. Därav 
infördes ”Den grundläggande lagen för ett jämställt samhälle” (Danjyokyōdō sangaku shakai 
kihonhō) år 1999.82 Lagen understryker mänskliga rättigheter, jämlikhet mellan könen och 
varje medborgares individualitet, oavsett kön. Den förbjuder diskriminerande behandling av 
kvinnor samt förespråkar lika rättigheter vid anställning. 
   År 2001 reviderades ”Lagen om barnomsorg och familjeomvårdnad” och ersättningen vid 
föräldraledighet höjdes då från 25 till 40 procent av lönen. Ett år senare (år 2002) tilläts 
föräldrar att vara hemma tills barnet har fyllt tre år. Den reviderade versionen från år 2001 
innebar att den anställda inte ska bli avskedad och inte heller behandlas annorlunda eller på ett 
ofördelaktigt sätt när hon återgår till sitt arbete efter föräldraledighet. Om en kvinnlig 
arbetstagare har barn som är under tre år har hon rätt till förflyttning inom företaget, d.v.s. 
byte av tjänst, samt kortare arbetsdagar och en rätt till att inte behöva arbeta övertid. Detta 
gällde från och med år 2002. Arbetsgivaren är enligt ”Lagen om lika anställningsmöjligheter”, 
som stadgades år 2015, skyldig att tillgodose detta. Lagen efterföljs dock inte alltid, enligt 
Gelb.83 
   Med införandet av den ovannämnda lagen började samma villkor gälla för heltids-, och 
deltidsanställda. För att samma villkor ska gälla krävs det dock att det inte finns några 
skillnader i arbetsuppgifter och personalhantering.84 
   År 2016 skapades ”Lagen om främjande av anställning av kvinnor” vilket innebär att 
privata och allmänna sektorer och företag, som har fler än 300 anställda, ska ha en konkret 

                                                
77 Shussan kyūka (出産休暇). 
78 Ikuji kyūka (育児休暇). 
79 Torii, s. 115 f. 
80 Ikuji kaigo kyūgyō (育児・介護休業). 
81 Gelb, s. 115 f. 
82 Ibid., s. 118. Se även: Torii, s. 24. Danjyokyōdō sangaku shakai kihonhō (男女共同参画社会基本法). 
83 Gelb, s. 115 ff. Jag har inte funnit det japanska namnet på lagen. (förf. anm.) 
84 Linder, föreläsningsmaterial, 2017-05-12. Se även: Hälso-, arbets- och välfärdsdepartementet (Kōseirōdōshō
厚生労働省), Pātotaimu rōdō no kaisei ni tsuiteパートタイム労働の改正について [Ändringar av deltidsarbete], 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000060383.html 2017-05-16 kl. 19.25. 
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plan för att eliminera den förekommande könsfördelningen på arbetsplatsen.85 De ska även ha 
en plan för hur deras anställda ska kunna kombinera arbete med moderskap.86 

3.4.1 Premiärministerns ord och lagändringar 

Premiärminister Abe Shinzō tillhör det konservativa Liberaldemokratiska partiet och har styrt 
Japan sedan år 2012 (och fram tills idag). Innan Abe blev premiärminister, varnade han för att 
likabehandling av könen skulle ha en negativ påverkan på traditioner, familjevärderingar och 
kulturen. Han menade att kvinnor föder fler barn om de stannar i hemmet.87 
   Som nuvarande premiärminister genomför Abe reformer för att åtgärda nationens 
ekonomiska problem med en tillväxtstrategi kallad ”womenomics”, som han först nämnde år 
2013. Detta syftar till att förbättra landets ekonomi genom att öka det kvinnliga deltagandet på 
arbetsmarknaden.88 Kvinnor anses numera vara en drivkraft för den ekonomiska tillväxten, 
enligt en artikel i The Japan Times.89 Målet var att 30 procent av chefspositionerna inom den 
nationella byråkratin i Japan skulle besittas av kvinnor år 2020. I dagsläget innehar 8 procent 
av kvinnorna en chefsposition, enligt ”Grant Thornton International Business Report” från år 
2015.90 
   Det har gjorts framsteg under Abes styre. En miljon jobb har skapats för kvinnor och antalet 
kvinnliga styrelseledamöter på Tokyobörsen har ökat.91 I september år 2014 anställde Abe 
dessutom fem kvinnliga ministrar.92  
   Abes planer har dock drabbats av bakslag. Målet att 30 procent av chefspositionerna skulle 
besittas av kvinnor år 2020 visade sig vara orealistiskt och sänktes år 2015 till 7 procent. 
Målet för företag blev då att 15 procent av ledarpositionerna skulle besittas av kvinnor.93 
   Utökandet av förskoleplatser har ökat det kvinnliga deltagandet på arbetsmarknaden. År 
2013 satte Abe-administrationen upp ett mål att, fram till år 2019, expandera 
förskoleverksamheten och skapa förskoleplatser åt de 400 000 barn som stod på väntelistan. 
Mellan åren 2013 och 2014 skapades 219 000 platser.94 Det saknas dock fortfarande platser. 
Från och med april år 2016 var det ca. 23 000 barn som stod på väntelistan. Utöver det var det 
7 000 barn som inte stod med på listan eftersom en av deras föräldrar var föräldraledig.95 

                                                
85 Matsui, Kathy, ”’Womenomics’ continues as a work in progress”, The Japan Times, 2016, 
http://www.japantimes.co.jp/news/2016/05/25/business/economy-business/womenomics-continues-work-
progress/#.WMkPejsrLIU 2017-03-16 kl. 12.00. Jag har inte funnit det japanska namnet på lagen. (förf. anm.) 
86 Petersson, Torbjörn, ”Kvinnor i Japan väljer jobb före barn”, Dagens Nyheter, 2006. 
87 The Economist, ”Holding back half the nation”, 2014, 
http://www.economist.com/news/briefing/21599763-womens-lowly-status-japanese-workplace-has-barely-
improved-decades-and-country 2017-03-22- kl. 15.35.  
88 Matsui, Kathy, ”’Womenomics’ continues as a work in progress”, The Japan Times, 2016. 
89 Thomas, Beatrice och Ayako Mie, ”Japan slides to 111th in WEF gender equality rankings”, The Japan Times 
2016, http://www.japantimes.co.jp/news/2016/10/26/national/social-issues/japan-slips-10-notches-111th-wef-
gender-equality-rankings/#.WIXUxfkrK02 2017-03-14 kl. 16.21. 
90 Dixon, Scott, ”Role models needed for Abe’s ’womenomics’ to work: panel”, The Japan Times, 2015. 
91 Thomas, Beatrice och Ayako Mie, ”Japan slides to 111th in WEF gender equality rankings”, The Japan Times 
2016. 
92 Bloomberg, Jiji, ”Japan remains near bottom of gender gap ranking”, The Japan Times, 2014. 
93 Rafferty, Kevin, ”Why Abe’s ’womenomics’ program isn’t working”, The Japan Times, 2015. 
94 Matsui, Kathy, ”’Womenomics’ continues as a work in progress”, The Japan Times, 2016. 
95 The Japan Times, ”Nursery school waiting list criteria to be broadened”, 2017, 
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   Den bristande jämställdheten visas i WEF:s rapporter om könsskillnader globalt där Japan 
har fallit från plats 101 till plats 111 mellan åren 2015 och 2016.96 Enligt en artikel i The 
Japan Times tar landet inte tillvara på den kvinnliga arbetskraften.97 

4 Kvalitativ analys av redovisade data 
Genus är en social konstruktion som bestämmer mannens och kvinnans identitet, medan kön 
är biologiskt och handlar om deras fysiska förmåga att föröka sig, enligt Friday. Historiker ser 
genus som ett sätt för människor att rättfärdiga beteende, tro, möjligheter och begränsningar 
baserat på idéer om vad som anses vara feminint och maskulint.98 Den amerikanska 
antropologen Margaret Mead (1901–1978) klargör att det är samhället och kulturen som 
bestämmer vad som är maskulint och feminint i boken Male and Female (1949).99 
   Genus representerade ursprungligen kön, enligt Torii. Under 1970-talet använde 
feminismen termen genus för att relativisera skillnader mellan män och kvinnor, som inte 
berörde de bestående skillnaderna mellan de biologiska könen. När vi ständigt klassificerar 
människor efter kön, får de olika roller i samhället och medvetenheten om rollerna skapas 
naturligt. Att idéer om könsroller fastställs leder till att avvikelser från de fixerade idéerna 
uppfattas som ”onormala”, enligt Torii.100 Utifrån detta kan det tolkas som att genus är en stor 
del av en människas identitet. Idéerna om genus, femininitet och maskulinitet är 
konstruktioner skapad av kulturen i samhället och spelar en stor roll i hur människor 
identifierar sig själva och sin plats i samhället. 
   Simone de Beauvoir skriver att genus konstrueras och att en människa blir en kvinna under 
kulturellt tvång, som inte har någonting med kön att göra. I boken The Second Sex (1973) 
skriver hon: ”One is not born a woman, but, rather, becomes one”.101 I enlighet med de 
Beauvoir argumenterar Butler för att genus skapas av kulturen.102 Genom att tillämpa ett 
genusperspektiv kan man se samhällets påverkan på den traditionella kvinnorollen. Enligt 
Butlers performativitetsteori är normer en styrande faktor och en begränsning i människors liv 
som förs vidare, människor sinsemellan. Normer är dessutom någonting som människor inte 
kan välja att bli av med. Hon skriver även att genus är en konstruktion och en reaktion av att 
könen delas upp och begränsas genom hierarkier i samhället.103 Samhället har således stor 

                                                                                                                                                   
http://www.japantimes.co.jp/news/2017/03/30/national/nursery-school-waiting-list-criteria-
broadened/#.WQZEEIh97IU 2017-04-30 kl. 21.04. 
96 World Ecomonic Forum, ”Global Gender Gap Report”, 2016. Anledningen till att Japan föll till plats 111 var 
könsskillnaden inom tekniska yrken, enligt WEF. 
97 Thomas, Beatrice och Ayako Mie, ”Japan slides to 111th in WEF gender equality rankings”, The Japan Times, 
2016. 
98 Friday, s. 406. 
99 Torii, s. 18. 
100 Ibid., s. 43, 49. 
101 Butler, Judith, Genustrubbel, Feminism och identitetens subversion (övers. Suzanne Almqvist). Göteborg: 
Dadalos AB, 2007, s. 55, 68, 58. Se även: De Beauvoir, Simone, The Second Sex, (övers. E. M. Parshley). New 
York: Vintage, 1973, s. 301. 
102 Butler, 2007, s. 55, 68, 58. 
103 Butler, Judith, Critically Queer, 1993, s. 21 ff., 
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/39913153/Butler_Critically_Queer_93.pdf?AWSAccessKeyI
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påverkan på kvinnor eftersom normerna är bestående. Man kan även tänka sig att vissa 
människor oavsiktligt accepterar könsrollerna genom att följa normer. Detta har en koppling 
till Banduras sociala inlärningsteori. 
   För att klargöra vilka faktorer som påverkar kvinnan och som formar hennes syn på 
könsroller i samhället, d.v.s. vad som får henne att finna sig i en förutbestämd, traditionell roll, 
bör man se kvinnans situation ur ett socialt perspektiv. Om Banduras sociala inlärningsteori 
appliceras på kvinnan kan man se följande: hennes identitet formas genom att observera andra 
kvinnor och genom deras attityder till könsroller och/eller beteende som överensstämmer med 
den förutbestämda rollen. Hennes beteende formas av hennes erfarenheter och av 
konsekvenser, d.v.s. belöning och bestraffning av tidigare handlingar. Beteende är antingen 
avsiktligt eller oavsiktligt inlärt och vissa beteenden kan endast skapas genom influenser från 
andra människor. Förstärkning och uppmuntran från människor i samhället spelar stor roll i 
hur hennes attityd och beteende formas, enligt Bandura.104 
   De ovannämnda faktorerna tycks påverka kvinnor till att finna sig i den traditionella 
kvinnorollen i Japan. Så länge gamla tankesätt, attityder och normer om könsroller lever kvar 
samt att kvinnor uppmuntras, av samhället och av människor i sin omgivning, till att finna sig 
i den traditionella könsrollen, kommer det finnas kvinnor som accepterar sin roll som den 
hemmavarande kvinnan eller modern. Om kvinnor istället skulle uppmuntras till att ha höga 
ambitioner inom arbetslivet skulle det kunna ske en förändring av deras attityd till 
kvinnorollen i samhället. Fler kvinnliga förebilder på arbetsmarknaden och kvinnor som har 
lyckats kombinera arbetsliv med familjeliv skulle betyda mycket för kvinnors frigörelse. 

4.1 En nation av hemmafruar 
Japan är en nation av hemmafruar, enligt Shirakawa.105 Av 226 gifta kvinnor som var 29 år 
eller yngre, var det ca. 36 procent år 2003 och ca. 42 procent år 2013 som tyckte att kvinnor 
ska vara hemmafruar, enligt Hälso-, arbets- och välfärdsdepartementets nationella 
familjeundersökning från år 2014.106 Man kan spekulera att anledningen till ökningen är att 
unga kvinnor är medvetna om svårigheterna att kombinera arbetsliv med familjeliv och därför 
inte ser ett annat alternativ än att följa de traditionella könsrollerna. En annan anledning kan 
vara att många kvinnor inte är beredda att skjuta upp giftermål och barnafödande för att göra 
karriär, på grund av de risker som det innebär att föda barn vid en högre ålder. 
   Enligt Banduras teori (se avsnitt 2.1) påverkas kvinnor av människor i sin omgivning och 
det är därför möjligt att omgivningen bidrar till att skapa en press på kvinnan att finna sig i 
rollen som hemmafru. Butlers teori (se avsnitt 2.1) talar för att normer har stor påverkan på 
individen. Därför skulle man kunna tänka sig att vissa kvinnor finner trygghet i att följa 
normer. Det är fortfarande relativt många kvinnor som inte inser sin fulla potential, d.v.s. att 
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104 Bandura, s. 3, 5. 
105 Oi, Mariko, ”Japanese women at a crossroads [sic!]”, BBC, 2015. 
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de skulle kunna bidra mycket på arbetsmarknaden. Att finna sig i en traditionell könsroll 
innebär att man inte förespråkar jämlikhet i samhället. 

4.2 Förändringen av det traditionella tankesättet 
I figur 1 på sida 9 kan man se den procentuella förändringen i hur män och kvinnor tänker 
angående att mannen ska arbeta utanför hemmet och att kvinnan ska ta hand om familjen. Ur 
figur 1 kan det utläsas att summan av procentandelen som svarade att de håller med eller att 
de håller med till viss del ser ut på följande sätt: År 1979 var det 70,1 procent kvinnor och 
75,6 procent män. År 1992 var det 55,6 procent kvinnor och 65,7 procent män. Slutligen, år 
2002 var det 43,3 procent kvinnor och 51,3 procent män, enligt Torii.107 Det kan även utläsas 
att den största procentandelen, varje undersökningsår (åren 1979, 1992 och 2002) har bestått 
av kvinnor och män som håller med till viss del. Mellan åren 1979 och 2002 har andelen 
kvinnor som håller med till viss del minskat från 41 procent till 30,5 procent och andelen män 
har minskat från 40,5 procent till 34,1 procent. Samtidigt är det relativt få (5,6 procent av 
kvinnorna och 6,7 procent av männen år 2002) som har svarat. ”jag vet inte”. 
   Det syns tydligt att andelen kvinnor och män som står upp för de traditionella värderingarna 
har minskat sedan år 1979. År 1979 var det endast 4,5 procent av kvinnorna och 4 procent av 
männen i undersökningen som svarade att de inte håller med de traditionella värderingarna. 
Fram tills år 2002 har andelen kvinnor som inte håller med ökat med ca. 17 procent (från 4,5 
procent till 21,7 procent) och andelen män har ökat med 14 procent (från 4 procent till 18 
procent). Resultatet tyder på att kvinnorna i undersökningen inte vill finna sig i de 
traditionella könsrollerna i samma utsträckning som männen i undersökningen anser. Man får 
ta i beaktande att det varje undersökningsår (1979, 1992 och 2002) har varit fler kvinnor än 
män som har deltagit i undersökningen. 
   Om man ser situationen från männens perspektiv kan man tänka sig att de tycker att det är 
lättare att finna sig i sin roll som försörjare, om kvinnan finner sig i sin traditionella roll. 
   En förändring av det traditionella synsättet på könsroller, att mannen ska arbeta och att 
kvinnan ska vara hemma, är avgörande i utvecklingen av ett mer jämlikt samhälle. 

4.3 Japanska kvinnors arbetssituation 
Enligt journalisten Petersson behövs det en revolution i Japan för att kvinnor ska kunna 
kombinera arbetsliv med familjeliv.108 Det finns inget system som gör det möjligt att förena 
karriär med moderskap i Japan, enligt en artikel i The Japan Times.109 Kvinnor tvingas 
sålunda välja mellan arbete och moderskap, vilket tycks leda till att de antingen avslutar sin 
karriär för att kunna bilda familj, att de väljer karriär före familj, eller att de skjuter upp 
giftermål och barnafödande för att arbeta. Det faktum att det inte finns ett system som stöttar 
kvinnor i sin karriär innebär att de blir tvungna att kämpa mot ett ålderdomligt system där det 
traditionella synsättet på könsroller fortfarande dominerar. Enligt Sakai hedras fenomenet 

                                                
107 Torii, s. 22. 
108 Petersson, Torbjörn, ”Kvinnor i Japan väljer jobb före barn”, Dagens Nyheter, 2006. 
109 The Japan Times, ”Ending Maternity Harassment”, Redaktionell, 2014. 
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hemmafru av det japanska samhället.110 Den traditionella bilden av den ideala kvinnan är 
fortfarande stark och att kvinnan arbetar hör inte till idealet. En yrkeskvinnas karriär på den 
mansdominerade arbetsmarknaden innebär dessutom ofta konkurrens med männen.111 Enligt 
den kvinnliga chefen Sato, som är anonymiserad av författaren Kevin Rafferty i en artikel i 
The Japan Times, underlättar det om de anställda är män eftersom männens roll är att ägna sitt 
liv åt sitt arbete. De tar således inte föräldraledigt, utan överlämnar istället föräldraansvaret till 
kvinnorna.112 Detta är återigen ett tecken på ett bristfälligt system. En del av problemet tycks 
vara att företag och ledningsgrupper fortfarande anpassar sig efter könsroller i samhället, 
vilket innebär svårigheter för kvinnor att få anställning på samma villkor som männen. 
   Nakagawa upplever att hon som kvinnlig chef inte har lika mycket auktoritet som sina 
manliga kollegor och säger att hon därför önskar att hon var en man, enligt Hirsch.113 Detta 
tolkas som att kvinnor inte har lika mycket auktoritet som männen, oavsett titel, på grund av 
de normativa könsrollerna. Nakagawa är medveten om att hon inte kan bete sig som en 
manlig chef. Män och kvinnor förefaller behandlas och uppfattas på olika sätt i och med de 
bestämda rollerna. 
   Enligt japansk grundlag är män och kvinnor jämlika och kvinnor ska inte bli 
diskriminerade.114Att de är jämlika i teorin betyder nödvändigtvis inte att de är jämlika i 
praktiken. Ett samhälle där könsroller innebär att kvinnor och män inte har samma rättigheter 
och förutsättningar kan inte sägas vara jämställt. Trots lagen förekommer matahara 
[moderskapsdiskriminering] på arbetsplatsen. Enligt en artikel i The Japan Times har det även 
förekommit att kvinnliga anställda har blivit påtvingade mer krävande arbete trots 
graviditet.115 Att detta förekommer, trots lagstadgade bestämmelser, tyder på att lagar och 
förordningar inte upprätthålls. Matahara tycks vara en av de största komplikationerna som 
kvinnor stöter på i arbetslivet i samband med att de ska bilda familj. 
   Andelen kvinnlig heltidspersonal har minskat mellan åren 1985 och 2016, enligt figur 2 på 
sida 11 (från 67,9 procent till 44,1 procent).116 Emellertid har kvinnliga deltidsanställda och 
kvinnliga arbetstagare med tidsbegränsad anställning ökat från 28,5 procent till 43,9 procent, 
vilket är en ökning på ca. 15 procent. År 2016 var det endast 44,1 procent av den kvinnliga 
arbetskraften som arbetade heltid, i förhållande till männen, där 77,8 procent arbetade heltid. 
Jag anser att anledningen till att det har skett en ökning av kvinnlig deltidspersonal kan vara 
att allt fler kvinnor upplever att det är svårt att balansera heltidsarbete med familj och att de 
därför väljer, eller tvingas till att minska sina ambitioner och hörsamma de traditionella 
könsrollerna. Devalier säger att det behövs ett system som uppmuntrar kvinnor till att både 
arbeta och ha familj.117 Många kvinnor förlorar sin ambition att arbeta för att det innebär höga 
krav på att kunna kombinera allt, enligt Fujimaki.118 
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   Ur figur 3 på sida 12 kan man se skillnaden mellan det kvinnliga deltagandet på 
arbetsmarknaden kontra det potentiella kvinnliga deltagandet, i varje åldersgrupp.119 Det bör 
tas i beaktande att resultatet rör sig om en felskrivning och att det bör vara 27,4 miljoner 
kvinnor istället för 274 miljoner, eftersom Japans befolkning är ca. 126 miljoner människor. 
Utifrån resultatet kan man se att differensen mellan deltagandet och det potentiella deltagande 
i åldersgrupp 30-34 är hela 9,8 procent. Andelen kvinnor i 35-39 års åldern som inte arbetar 
men som vill arbeta är 10,5 procent. Därav visar diagrammet en tydlig M-kurva. Anledningen 
till att deltagandet minskar vid just de punkterna kan vara att kvinnor i 30-årsåldern 
fortfarande slutar att arbeta när de gifter sig och skaffar barn. Jag anser att Japan inte tar 
tillvara på de kvinnliga arbetsresurserna som finns i landet, vilket kan tyckas vara ett slöseri 
av arbetskraft. Enligt Matsui skulle ett ökat kvinnligt deltagande på arbetsmarknaden kunna 
öka landets BNP med hela 13 procent.120 Det förefaller vara en stor del av befolkningen som 
inte bidrar med någonting till arbetsmarknaden. Jag skulle argumentera för att kvinnor är en 
tillgång. En anledning till att kvinnor inte är framträdande på den japanska arbetsmarknaden 
kan tänkas ha en koppling till traditionell kultur, hur samhället är organiserat och uppbyggt 
samt hur mäns och kvinnors attityder yttrar sig. 
   Kvinnor som är bosatta i Tokyo har begränsade val av både barnomsorg och arbete.121 Det 
finns få arbeten som kan kombineras med hushållsarbete och barnuppfostran.122 Barnomsorg 
kostar dessutom mycket pengar och i många stadsområden är det lång kötid för att få en 
förskoleplats. Bristen på förskoleplatser är också en av de största anledningarna till att det är 
svårt för mödrar att komma ut på arbetsmarknaden igen efter barnafödande och 
barnuppfostran.123 Utifrån den rådande situationen skulle jag dra slutsatsen att ett fungerande 
barnomsorgssystem är en förutsättning för att mödrar överhuvudtaget ska kunna komma ut i 
arbetslivet. 

4.3.1 Arbetande- och hemmavarande mödrar 

En jämförelse mellan arbetande mammor (108 stycken) och hemmafruar med barn (96 
stycken) som man kan se i figur 4 på sida 13, visar hur många barn respektive grupp önskar 
samt vid vilken ålder de vill föda sitt sista barn.124 Utifrån resultatet kan man se tendenser att 
arbetande mammor vill ha fler barn än vad hemmavarande mödrar önskar. Den första gruppen 
föder även barn senare i livet. Hur arbetande respektive hemmavarande mammor upplever 
barnuppfostran, om det mestadels innebär svårigheter eller glädje, visas i figur 5 på sida 14.125 
De arbetande mödrarna i den här begränsade undersökningen njuter mer av sitt föräldraskap 
(55,6 procent) än vad de hemmavarande mödrarna (45,8 procent) i undersökningen gör. 
Ungefär en femtedel av de hemmavarande mödrarna svarade att barnuppfostran mestadels 
innebär svårigheter. Jag anser att skillnaden mellan grupperna skulle kunna ha en koppling till 
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den frihet som kvinnor känner av att arbeta, d.v.s. att ha en plats i det offentliga japanska 
samhället och inte vara bunden av traditionella japanska könsroller. Samtidigt kan man 
spekulera om mannens roll i familjen, att han bidrar i större utsträckning i det gemensamma 
hushållet när kvinnan är ute i förvärvslivet. Materialet för undersökningarna (figur 4 och 5) är 
inte omfattande eftersom endast 108 arbetande mödrar och 96 hemmavarande mödrar har 
deltagit. 

4.3.2 Prioriteringar kontra ideal 

Prioritering av arbete, hushållsarbete och barnuppfostran skiljer sig mellan män och kvinnor 
som har deltagit i en undersökning av Hälso-, arbets- och välfärdsdepartementet (år 2003) (se 
figur 6 på sida 15).126 Utifrån resultaten tolkar jag det som att mäns och kvinnors 
prioriteringar baseras på en medvetenhet om könsfördelningen i samhället. Det kan utläsas att 
idealet skiljer sig från hur den faktiska situationen ser ut eftersom det är många män och 
kvinnor som har svarat att verkligheten inte stämmer överens med deras önskan. Torii skriver 
att diagrammet visar att 20 procent av de män som deltog i undersökningen uppgav att de 
ville prioritera arbete före allt annat medan det i verkligheten var 52 procent som gjorde det. 
Vidare uppgav 52 procent av männen att de ville kunna prioritera både arbete, hushållsarbete 
och barnuppfostran men att endast hälften av dem (26 procent) gjorde det i verkligheten. Jag 
tolkar detta som att det även finns män som inte vill finna sig i de traditionella könsrollerna. 
Anledningen till det kan vara förväntan och påtryckning från samhället. Det syns tydligt att 
männen i undersökningen vill vara mer aktiva i hemmet och mer delaktiga i barnuppfostran. 
Vidare skriver Torii att, av de kvinnor som deltog, var det nästan 60 procent som svarade att 
de önskade att de kunde prioritera både arbete, hushållsarbete och barnuppfostran men att 
endast 12 procent av dem gjorde det i verkligheten. De kvinnor som hellre ville prioritera 
hushållsarbete och barnuppfostran var 18 procent, till skillnad från de som faktiskt gjorde det 
(43 procent). De kvinnor som enbart ville ägna sig åt hushållsarbete och barnuppfostran var 
färre än 10 procent men det var nästan 40 procent som uppgav att de gjorde det, enligt 
Torii.127 Man kan även utläsa att de kvinnor som endast ville prioritera arbete var ca. 10 
procent, vilket tyder på att många kvinnor ville komma ut i arbetslivet samtidigt som de ville 
vara en del av barnuppfostran. De män som prioriterade barnuppfostran var ungefär 8 procent 
och den andel män som ägnade all sin tid åt barnuppfostran var nästan obefintlig (ca. 1 
procent) i förhållande till de andra siffrorna. Männen i undersökningen tar en alldeles för liten 
del i hushållsarbetet och barnuppfostran för att kvinnan ska kunna ha ett förvärvsarbete. 
   Jag anser att japaner bör ändra sitt traditionella sätt att tänka, från att mannen är familjens 
överhuvud och försörjare och att kvinnan sköter hushållsarbetet och barnen, till att båda är 
jämlika och delar på uppgifterna. Detta skulle kunna leda till ett mer jämlikt samhälle. 
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4.4 Politiska aspekter 
Japanska kvinnor upplever att det är nästintill omöjligt att kombinera arbetsliv med familjeliv, 
enligt Gelb.128 Uchinaga säger att det behövs kvinnliga förebilder på arbetsmarknaden för att 
kvinnor överhuvudtaget ska kunna föreställa sig att göra karriär.129 Kvinnliga förebilder skulle 
alltså kunna leda till att kvinnor uppmuntras till att ha höga ambitioner. 
   Den japanska regeringen insåg under 1990-talet att jämlikhet mellan könen kunde ha en 
positiv inverkan på den ekonomiska tillväxten.130 Nya lagar som infördes mellan åren 1992 
och 2016 var barnbidragssystemet (1992), ”Barnomsorgslagen” (1992), Mammaledighet 
(1947), ”Lagen om barnomsorg och familjeomvårdnad” (1995), ”Den grundläggande lagen 
för ett jämställt samhälle” (1999), ”Lagen om lika anställningsmöjligheter” (2015) 
samt ”Lagen om främjande av anställning av kvinnor” (2016). ”Den grundläggande lagen för 
ett jämställt samhälle” betonar mänskliga rättigheter, jämlikhet mellan könen, lika rättigheter 
vid anställning och varje medborgares individualitet, oavsett kön, samt förbjuder 
diskriminerande behandling av kvinnor.131 ”Lagen om främjande av anställning av kvinnor” 
innebär att privata och allmänna sektorer eller företag, som har fler än 300 anställda, ska ha en 
konkret plan för att förebygga könsfördelning.132 De ska även ha en plan för hur deras 
anställda ska kunna kombinera arbete med moderskap.133 Det förefallet dock finnas sektorer 
och företag som inte följer detta eftersom många kvinnor fortfarande upplever att det är svårt 
att komma ut i arbetslivet efter barnafödsel. Dessutom finns det vissa bestämmelser som inte 
efterföljs, såsom ”Lagen för lika anställningsmöjligheter”, enligt Gelb.134 Att befintliga lagar 
och förordningar inte följs är en begränsning för kvinnans möjligheter till att avancera i 
arbetslivet. 
   Intressant att poängtera är att det kan tyckas vara sent för ett industriland att införa en 
grundläggande lag för ett jämställt samhälle år 1999. 

4.4.1 Premiärministerns ord och lagändringar 

Premiärminister Abes tankesätt ändrades efter att han blev premiärminister då han fick ett 
ansvar för att åtgärda nationens ekonomiska problem. Han skapade 
tillväxtstrategin ”womenomics” och har satt upp mål för att nationen ska bli mer jämställt.135 
Ett av målen var att 30 procent av chefspositionerna inom den nationella byråkratin skulle 
besittas av kvinnor år 2020. Målet visade sig dock vara orealistiskt och sänktes år 2015 till 7 
procent.136 Det förefaller som att befolkningen ännu inte är förberedd på en drastisk 
jämställdhetsförändring. Utifrån detta kan slutsatsen dras att en förutsättning för 
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att ”womenomics” ska fungera är att traditionella mönster och hinder, som samhället och 
företag har satt upp för arbetande kvinnor, elimineras. 
   Utökandet av förskoleplatser har ökat det kvinnliga deltagandet på arbetsmarknaden. Mellan 
åren 2013 och 2014 skapades 219 000 förskoleplatser.137 Detta tyder på att ett fortsatt 
utökande av förskoleverksamheten skulle kunna leda till att fler mödrar kommer ut i 
arbetslivet och kan kombinera arbete med familj. 
   Trots att Abe har en konservativ politisk inriktning, har han börjat arbeta för att relativisera 
de traditionella könsrollerna i samhället för att på så sätt öka landets ekonomiska tillväxt. 
Detta är ett tecken på att ”desperate times call for desperate measures”.138 

5 Slutsatser 
I Japan är män och kvinnor inte jämlika, vilket innebär restriktioner för halva nationen. Det är 
nästintill omöjligt för arbetande gifta mödrar att kombinera arbetsliv med familjeliv i dagens 
japanska samhälle. De tvingas ofta välja mellan karriär och moderskap, d.v.s. att antingen 
avsluta sin karriär för att bilda familj, att välja karriär före familj, eller att skjuta upp giftermål 
och barnafödande för att kunna arbeta. 
   Som tidigare nämnts i avsnitt 4.3 innebär det svårigheter för arbetande gifta mödrar att leva 
upp till de krav som idéerna om könsrollerna ställer på dem. I en artikel i The Japan Times 
skriver Yan (se avsnitt 4.3) att Fujimaki, som arbetar med att hjälpa arbetande mödrar, säger 
att många mammor förlorar sin ambition till att arbeta eftersom det innebär för mycket ansvar. 
Med ett arbete medföljer nämligen en livsstil som inte stämmer överens med bilden av den 
ideala kvinnan och det finns få arbeten som går att kombinera med hushållsarbete och 
barnuppfostran. En yrkeskvinna konkurrerar dessutom med männen på den mansdominerade 
arbetsmarknaden och har sällan samma anställningsvillkor som en man (se avsnitt 4.3). 
   Landet tar inte tillvara på den kvinnliga arbetskraften. Vissa företag anställer hellre män för 
att det då finns en garanti på att de kommer att vara fullt dedikerade till arbetet. Många 
arbetande kvinnor har deltidsarbeten eller tidsbegränsade arbeten, som sällan ger rättvisa 
löner eller sociala förmåner. Deltidsarbetande kvinnor har ökat drastiskt mellan åren 1985 och 
2016 (se figur 4 på sida 13). Under år 2016 var det dessutom hela 27,4 miljoner kvinnor som 
inte deltog på arbetsmarknaden men som ville delta (se figur 3 på sida 12). Yan skriver att ett 
ökat kvinnligt deltagande på arbetsmarknaden kan öka landets ekonomiska tillväxt med hela 
13 procent, enligt Matsui (se avsnitt 4.3). 
   Det finns många faktorer i samhället som påverkar kvinnans möjligheter till att balansera 
arbete med familj. Som tidigare nämnts i avsnitt 1.1 har historien präglats av hierarkiska 
familjerelationer och en tydlig arbetsfördelning mellan könen som lever kvar än idag. 
   Appelgren skriver att könsroller handlar om normativa ideal i samhället, enligt samtida 
forskare. Kvinnor påverkas av idéer om genus, normer och samhällets förväntan på dem. 
Normer är en styrande faktor och en bestående begränsning i människors liv som förs vidare, 
människor sinsemellan, enligt Judith Butlers performativitetsteori. Enligt teorin är genus en 
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konstruktion och en reaktion på att könen delas upp och begränsas genom hierarkier i 
samhället. 
   Kvinnans attityd, synsätt, inställning och förhållningssätt till könsrollerna påverkas av andra 
människors attityder och beteenden. När Albert Banduras sociala inlärningsteori appliceras på 
kvinnors situation förstår man att den påverkas av att kvinnor observerar andra kvinnor, d.v.s. 
deras attityder till könsroller och/eller beteende som överensstämmer med den förutbestämda 
normativa kvinnorollen. Hon påverkas även av uppmuntran från människor i sin omgivning. 
Denna sociala inlärning kan antingen ske avsiktligt eller oavsiktligt och vissa beteenden kan 
endast skapas genom influenser från andra människor, enligt Bandura. Som tidigare nämnts i 
avsnitt 4.4 säger Uchinaga att det finns få kvinnor inom arbetslivet som kan agera förebilder, 
vilket leder till att många kvinnor inte kan se sig själva göra karriär. Kvinnliga förebilder 
skulle kunna resultera i att kvinnor uppmuntras till att göra karriär och till ha höga ambitioner, 
enligt Banduras teori. 
   Det finns inget fungerande system som gör det möjligt för mödrar att balansera karriär med 
moderskap idag och de blir således tvungna att kämpa mot ett ålderdomligt system som 
bygger på normativa könsroller. Det finns lagar och förordningar som ska främja kvinnors 
rättigheter men alla efterföljs inte, såsom ”Lagen om lika anställningsmöjligheter”. Matahara 
[moderskapsdiskriminering] innebär att gravida kvinnor blir diskriminerade, avskedade, 
degraderade eller uppmanade att frivilligt säga upp sig på grund av graviditet eller 
barnafödande, och förekommer på arbetsplatsen, trots att det kan ses som ett olagligt beteende 
(se avsnitt 3.3 och 4.3). 
   Mödrar har begränsade val av både barnomsorg och arbete. I storstäder som Tokyo, är det 
långa kötider för att få en förskoleplats. Ett fungerande barnomsorgssystem är en förutsättning 
för att mödrar i storstadsområden ska kunna komma ut i arbetslivet.  
   Det sker ständigt förändringar i samhället men mycket arbete återstår fortfarande för att 
mödrar ska kunna kombinera arbetsliv med familjeliv i ett jämlikt samhälle. Abe-
administrationen arbetar med att främja kvinnans roll och ställning och har skapat fler arbeten 
för kvinnor samt fler förskoleplatser inom barnomsorgen, vilket har lett till att det kvinnliga 
deltagandet på arbetsmarknaden har ökat. Det verkar dock som att kvinnors drivkraft att 
arbeta i den mansdominerade japanska ekonomin förblir begränsad, även med bättre 
familjestödssystem, så länge den grundläggande ekonomiska strukturen inte omkonstrueras, 
enligt Gelb (se avsnitt 3.3). 
   Det krävs mer än lagändringar för att Japan ska ta tillvara på den kvinnliga arbetskraften 
och det kan ta flera generationer att förändra samhällets attityd. Förändringen av det 
traditionella synsättet, att kvinnan ska vara hemmafru och att mannen ska vara försörjare, är 
avgörande i utvecklingen för ett jämlikt samhälle. Allt fler män och kvinnor börjar ändra sitt 
synsätt (se figur 1 på sida 9). Det finns även män och kvinnor som inte förespråkar idéerna 
om könsroller men som ändå accepterar sin roll (se figur 6 på sida 15). 
   Enligt DN-journalisten Petersson, behövs det en revolution i Japan för att det ska bli möjligt 
för kvinnor att kombinera arbetsliv med familjeliv. Torii skriver att uppdelningen mellan 
könen måste elimineras för att både ogifta och gifta kvinnor ska kunna arbeta och bidra till 
samhällsutvecklingen. De normativa könsrollerna i samhället har en negativ påverkan på 
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kvinnans roll och ställning samt möjligheten till att kombinera arbetsliv med familjeliv i 
dagens Japan. 

6 Reflektioner och kritisk granskning 
En utmaning i utförandet av undersökningen var behandling av källmaterial på olika språk. 
Att bearbeta och översätta akademiskt källmaterial på engelska och japanska har inneburit 
stort engagemang och mycket tålamod. Andra utmaningar var att disponera uppsatsen på ett 
korrekt sätt samt att bortse från information i källmaterialet som inte var relevant för den här 
undersökningen. 
   Det bör tas i beaktande att undersökningarna som visas i figur 4 och 5 på sidorna 13 och 14 
inte är omfattande eftersom det endast är 108 arbetande mödrar och 96 hemmavarande mödrar 
som har deltagit. Endast försiktiga slutsatser kan dras baserat på resultatet. Notera även att 
resultatet i figur 3 på sida 12 visar en felskrivning och att det bör vara 27,4 miljoner kvinnor 
(istället för 274 miljoner) eftersom Japans befolkning är ca. 126 miljoner människor. 
   Torii Chiyokas text, som är en andrahandskälla med hänvisning till grundkällor, har 
medvetet valts att användas som en källa. 
   Utifrån min undersökning skulle jag argumentera för att mycket arbete återstår för att uppnå 
ett jämställt samhälle. Åtgärder som skulle underlätta för arbetande gifta mödrar när de ska 
balansera arbete med moderskap är först och främst att eliminera all sorts fördelning mellan 
könen eftersom det är en begränsning för kvinnor. En annan åtgärd som skulle kunna leda till 
en förbättring är en reform av arbetsvillkoren för både män och kvinnor, som innefattar 
flexibla arbetsavtal, såsom distansarbete, kortare arbetsdagar och minskat krav på 
övertidsarbete. Ett stödsystem för arbetande mödrar, såsom garanterad barnomsorg, skulle ha 
en positiv inverkan på det kvinnliga deltagandet på arbetsmarknaden. Det råder brist på 
förskoleplatser, vilket är ett av de största hindren för kvinnor som vill komma ut i arbetslivet 
efter barnafödande. En utökad förskoleverksamhet med garanterad barnomsorg är en 
förutsättning för att mödrar ska kunna vara mer framgående på arbetsmarknaden. 
   I utvecklingen av ett jämställt samhälle är det viktigt att japaners attityder till och syn på de 
traditionella könsrollerna ändras. Män och kvinnor bör dessutom uppmuntras till att gå emot 
de ideal som medföljer respektive roll eftersom beteende och attityd påverkas och formas av 
bland annat uppmuntran, enligt Banduras teori. Kvinnor bör således uppmuntras till att ha 
höga ambitioner samtidigt som män bör uppmuntras till att vara mer aktiva i hemmet. Detta 
skulle kunna leda till att skillnaderna mellan könsrollerna förr eller senare jämnas ut. 
   Att minska motståndet till samhällsförändringar hos traditionellt förankrade människor, 
genom att eliminera förekommande förvrängningar av fakta och missförstånd, är en viktig del 
i samhällsutvecklingen. Forskning och vetenskapliga argument bör även ackumuleras i syfte 
att öka människors förståelse för vilka fördelar ett jämlikt samhälle innebär, enligt Iwao.139 
Myten om ”womenomics” (att födelsetalet minskar på grund av ökat kvinnlig deltagande på 
arbetsmarknaden) bör även elimineras, enligt Matsui.140 Iwao säger att det finns ett påstående 
om att kvinnors sociala avancerande, d.v.s. det ökande deltagandet på arbetsmarknaden, har 
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lett till minskande födelsetal, enligt Torii. Iwao säger även att det finns vissa människor som 
anser att kvinnor ska vara hemmafruar på heltid och fokusera på hem och barn. Enligt henne 
är detta påstående varken korrekt eller lämpligt eftersom man då bortser från kvinnors 
möjlighet att återgå till arbete efter barnafödande samt möjligheten att män hjälper sin partner 
att uppfostra barnen.141 
   I dagens läge tar landet inte tillvara på den kvinnliga arbetskraften, enligt en artikel i The 
Japan Times men det sker ständigt förändringar i det japanska samhället. Förändringen mot 
ett mer jämlikt samhälle, där arbetande mödrar har möjligheten att kombinera arbetsliv med 
familjeliv, kommer att kräva mycket arbete och ta lång tid. Enligt Torii är målet med ett 
jämställt samhälle att alla, oavsett kön, kan leva bekymmerslöst. Människor bör inte bara 
acceptera varandras olikheter, utan även ta hänsyn till varje persons individualitet.142 
   Skapandet av ett jämlikt samhälle globalt går långsamt och jämlikhet beräknas inte uppnås 
förrän runt år 2094, enligt Zahidi.143 I ett land som Japan, där jämställdheten brister, är varje 
steg mot ett jämlikt samhälle ett stort framsteg. 

Sammanfattning 
Historiskt sett har det japanska samhället präglats av en tydlig åtskillnad mellan könen. Enligt 
de traditionella könsrollerna ska kvinnan vara hemmafru på heltid och sköta hushållet samt 
barnuppfostran medan mannen ska vara familjens enda försörjare. Fenomenet hemmafru 
hedras av samhället och den traditionella bilden av den ideala kvinnan är stark. Att som 
moder kombinera arbetsliv med familjeliv i dagens samhälle är en utmaning som ofta innebär 
att hon tvingas välja mellan karriär och moderskap. 
   Abe-administrationen arbetar med att främja kvinnans roll i samhället och statistik från 
GEBCO visar att många japaner börjar ändra sin attityd och sitt synsätt på könsrollerna och 
bli mer öppna för en förändring mot ett jämställt samhälle. 
   Syftet med denna studie är att klargöra vad det innebär för arbetande gifta mödrar att 
kombinera arbete med familj i dagens japanska samhälle samt vilka faktorer som gör att det 
blir en utmaning. För att förklara vad det är som påverkar kvinnan och hennes syn på den 
traditionella kvinnorollen, har Albert Banduras sociala inlärningsteori använts. För att se en 
koppling mellan normer, genus och kvinnorollen, har Judith Butlers performativitetsteori 
tillämpats. Historien och dagsläget med fokus på kvinnans roll och ställning, balansen mellan 
arbetsliv och familjeliv, förändring av det traditionella tankesättet samt politiska aspekter har 
undersökts. Studien består av både kvalitativa och kvantitativa data där statistik har 
analyserats för att ge en helhetsbild av kvinnors situation samt förändringen mot ett mer 
jämlikt samhälle. 
 
 

                                                
141 Torii, s. 45. 
142 Ibid., s. 17. 
143 Bloomberg, Jiji, ”Japan remains near bottom of gender gap ranking”, The Japan Times, 2014. 
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