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Abstract 

 

The paper examines the attitudes towards the USA from the perspective of native students at 

Kyoto University. In addition, if they perceived the USA as a role model for Japan or not was 

investigated. Work was conducted through qualitative projective interviews and is backed 

by previous research that was analyzed in relation to the interviews. It was found that the 

attitude towards Americans are generally good, but that Americans were also associated 

with being obstinate and obese. The USA was associated with the city lifestyle, innovation, 

freedom and individualism. The students saw the USA as a very strong, multicultural and 

aggressive country. They also associated the country in a very high degree with its military 

forces, and the attitude towards the American foreign policy was overwhelmingly negative. 

The secondary data further supports these findings. We can conclude that Japan, after losing 

World War II to the Americans accepted the changes that were introduced by the USA and 

incorporated these changes as a way to develop rather than as a submission to another state. 

The Japan-USA relation is highly valued among the Japanese. While the students think the 

USA is superior in power, they also feel it is not a role model. This is because the way of 

seeing a country as another country's role model is seen as obsolete.  

 

 

 Keywords: Japan, USA, role model, Japanese, American, attitudes, university students, 

 Kyoto University, foreign policy, interviews, symbolize, affinity.   
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Förord 

Författandet av denna uppsats har varit en mycket givande process, och informationen jag 

fick möjligheten att ta del av har varit mycket intressant. Detta blir mitt första längre 

akademiska arbete i jämförelse med vad jag författat tidigare under mina studier på 

Stockholm, Tohoku och Kyoto universiteten. Jag hoppas att detta arbete kommer att för 

andra vara intressant att ta del av, samt att det inspirerar till vidare forskning inom området 

i framtiden. Jag vill speciellt tacka alla de studenter på Kyoto universitet som generöst 

delade med sig av sin tid för att delta i intervjuerna genomförda där. Jag vill även rikta ett 

stort tack till alla som har hjälpt mig i mitt arbete att framställa denna uppsats: 

Tack till:  

Gabriel Jonsson, för sin utmärkta handledning, all hjälp att hitta bra källor och rätt personer 

att kontakta. 

Christina Nygren, för sitt engagemang, goda förmaningar innan vi studenter inledde vårt 

arbete och vidare vägledning under uppsatsens författande. 

Gunnar Linder, för sin hjälp att hitta tillförlitliga japanska källor till denna uppsatts.  

Linus Hagström, för sin stora kunskap inom området och assistans att finna mycket 

värdefulla referenser och litteratur som denna uppsats inte kunde vara utan. 

 

Jag vill slutligen tacka min far Anders Amnéus som har fått stå ut med mitt skriveri mången 

sen natt under denna period, samt även för många goda tips på litteratur att läsa för att 

kunna utforma väl genomtänkta undersökningar.   
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Konventioner 

Transkribering 

I denna uppsats kommer samtliga namn att skrivas med förnamnet först och familjenamnet 

sist. Undantag görs i referensförteckningen (Se Referensförteckning) där alla namn anges 

med efternamnet först och påföljande för- och mellannamn.  

 Det modifierade Hepburnsystemet tillämpas för att underlätta för läsare utan 

kunskaper inom det japanska språket. Japanska romaniseras och långa vokaler indikeras 

med hjälp av makron, dvs streck ovan vokalen: ”ā”, ” ī”, ”ū”, ”ē” och ”ō”. Däremot kommer 

undantag att göras för allmänt accepterade orts- och övriga namn, exempelvis: ”Tokyo”.  

 Transkriberade ord från japanska eller engelska anges i löpande text med kursiv stil. 

 Alla översättningar och tolkningar från japanska är mina egna om inget annat anges.  

 

Förkortningar och definitioner 

BNP: Bruttonationalprodukt; är ett mått på total ekonomisk aktivitet i en nation under 

vanligen ett år. BNP har ett starkt samband med levnadsstandard och hur starkt ett land är 

jämfört med ett annat i ekonomisk storlek.1 

Demokratiska Folkrepubliken Korea: Även kallad ”Nordkorea” 

EU: Europeiska Unionen. 

FN: Förenta Nationerna.  

Kyoto universitet: Refererar till enbart Kyōto daigaku, ett av de stora nationella högt rankade 

universiteten i Japan och ledande forskningsinstitution.2 

N/A: Not Available, Respondenten kunde inte svara. 

Republiken Korea: Även kallad ”Sydkorea”  

TPP: Trans-Pacific Partnership: ”En överenskommelse om frihandel med USA i spetsen och 

ett antal länder kring Stilla Havet som medlemmar.” – National Encyklopedin.3   

                                                      
1 Sullivan, Arthur. Steven M. Sheffrin: Economics: Principles in action. Upper Saddle River, New Jersey, 

Pearson Prentice Hall. 1996. s.57, s.305. 
2 Kyōto daigaku (京都大学) https://www.kyoto-u.ac.jp/. 
3 National Encyklopedin: Japan: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/japan Avsnitt: 

Historia: Efterkrigstiden. Hämtad: 2018-05-14 kl. 16:26. 

https://www.kyoto-u.ac.jp/
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1. Inledning 

Vad japaner tycker överhuvudtaget kan vara ett mysterium för många då japaner ofta drar 

sig för att uttrycka sig mycket rakt och tydligt. Detta kan kontrasteras mot amerikaner som 

upplevs som mer expressiva i sin kommunikation. Många av läsarna som har vistats i de 

båda länderna kan troligtvis intyga detta.  

 Den intressanta frågan lyder: Vad tycker japanen om amerikanen, vad tycker de om 

USA och vad har de för attityder. Under den amerikanska ockupationen efter andra 

världskriget blev Japan i mycket större utsträckning än tidigare som ett land i väst. Det gick 

bra för Japan och ekonomin växte stort. Då Japan anpassade sig till den nya verkligheten kan 

det nästan ses som att Japan tog USA till sin förebild, vad tycker japanen om detta nu jämfört 

med förut?  

1.1 Syfte 

För att få en bättre bild av framtidens samhälle är det viktigt att förstå utgångspunkterna och 

attityderna länder emellan. Invånarnas attityd till ett land lär påverka beslut och samarbeten, 

och är därför ett betydelsefullt område att intressera sig för. 

 Denna studie är menad att belysa aspekter bland attityderna och åsikterna hos 

japanska elitstudenter vid Kyoto universitet om USA idag. Detta med anknytning till Japans 

och USA:s historiska relationer och tidigare forskning, för att uppmuntra till vidare studier 

av detta intressanta ämne som det såvitt bekant inte finns mycket information att tillgå om 

idag. 

1.2 Frågeställning 

Är USA en förebild eller ett varnande exempel för Japan, vad har japanska elitstudenter vid 

Kyoto universitet för attityd till USA?  

1.3 Bakgrund 

Japan har länge haft ett komplicerat förhållande till USA med mycket inspiration men också 

mycket motsättningar. Både Japan och USA är i dagsläget två mycket viktiga och starka 

länder med en stor inverkan på ekonomin och världspolitiken.  

 När man mäter BNP är USA världens största ekonomi och Japan är den tredje största.4 

Japans BNP blir då ungefär 27% av USA:s BNP. Japan och USA:s relationer kommer 

troligtvis ha en betydande global inverkan på framtiden. Deras relation till varandra är 

relevant för den världsekonomiska och världspolitiska utvecklingen, inte minst i relationen 

mellan makterna Kina, USA och Japan som har stor betydelse i Ostasien. Under 2000-talet 

har det skett en maktförskjutning från Japan till Kina.5 Japan är det land som både har 

resurserna och är troligast att kunna balansera emot Kinas kraftiga ekonomiska tillväxt och 

                                                      
4 International Monetary Fund (2017), The World Bank (2016). Se Länkar i Referensförteckning.  
5 National Encyklopedin: Japan: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/japan Avsnitt: 

Utrikespolitik. Hämtad: 2018-05-14 kl. 16:26. 
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är därav en mycket intressant samarbetspartner till USA.6 

 Generella attityder hos människor är något som inte förändras över en natt. Därför ska 

man känna till att attityderna man har gentemot ett land eller andra personer påverkar 

väldigt mycket. Attityder ändras inte slumpmässigt utan är oftast följden av viktiga sociala 

och eller ekonomiska förändringar i en persons omgivning eller som en följd att personen 

åldrats. Vidare så kommer många av studenterna vid Kyoto universitet att nå betydelsefulla 

positioner i samhället, och därmed påverka framtiden i högre grad en genomsnittet vilket 

gör attityderna till värdefull information för att förstå utgångspunkterna för Östasiatisk-

amerikanska politiska relationer och samarbeten.7 

1.3.1 Historisk bakgrund i korthet 

Japans första kontakt med västvärlden var år 1543 då ett portugisiskt fartyg gick på grund 

vid Kyushus kust. Tätt därefter kom fler fartyg och nya tekniker och filosofier 

introducerades i Japan som fick stor betydelse för utvecklingen.  

 Emellertid framväxte misstänksamhet mot de kristna i landet i början av 1600-talet, 

vilket ledde till att religionen förbjöds. Detta eftersom de ansågs vara ett hot mot den 

centraliserade maktens auktoritet. Ytterligare påföljder blev att handeln med utlandet 

begränsades till en ö utanför Nagasaki. Samt att japaner från år 1635, med mycket hårda 

rättsliga åtgärder, blev förbjudna att besöka utlandet. 

 År 1853 ankom den amerikanske amiral Matthew Perry för första gången till Japan för 

att öppna upp landet för internationell handel. Men han behövde återkomma med tungt 

beväpnade fartyg och idka så kallad ”kanonbåtsdiplomati” för att styrka sina krav.  

 Detta hade viss effekt och den japanska regeringen öppnade redan samma år ett fåtal 

hamnar för handel med utlandet. Den påbörjade internationaliseringen skapade mycket 

motsättningar. Men på grund av att maktskiktet insåg fördelarna med de nya tekniska 

framstegen utlandet kunde bringa, övergav de flesta dessa tidigare värderingar.  

 År 1868 föll Tokugawashogunatet, Meijirestaurationen med kejsaren som återtagare av 

makten följde. Den slutgiltiga striden vanns till stor del på grund av att den kejserliga armén 

tillämpade revolutionerande teknik från utlandet och kunde ta hem en lätt seger. Detta 

banade naturligtvis vägen för ytterligare modernisering. Mejiperioden (1868-1912) präglas av 

stark inspiration från västländerna och industrialisering.  

 Något som också starkt inspirerades av västvärlden var kolonialisering av svagare 

stater. Japans kolonier utvecklades dock mer jämfört med väststaternas och detta hade stor 

inverkan på Japans, och koloniernas ekonomi.8 Den japanska militärstyrkan blev mycket 

mäktig och Japan hade år 1895 besegrat Kina i krig. Resultatet blev att Japan officiellt tog 

över Taiwan, fick samma rättigheter som andra kolonialmakter i Kina, samt att Kina avsade 

                                                      
6 Jerdén, Björn. Waiting for the rising power: China’s rise in East Asia and the evolution of great power politics. 

Stockholm: Department of Political Science. 2016. s.52 f., Conclusions s.6 ff. 
7 Sasaki, Masamichi. Suzuki, Tatsuzō: Social Attitudes in Japan: Trends and Cross-National Perspectives. 

BRILL, 2002. s. 7 ff.  
8 Chomsky, Noam (övers. Sandin, Gunnar): Att Förstå Makten. Stockholm: Ordfront Förlag. 2008. s. 91 f. 
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sig sina rättigheter i Korea. År 1905 besegrade Japan Ryssland i det rysk-japanska kriget. År 

1910 annekterades Korea av Japan och särskilda rättigheter erhölls i Manchuriet efter avtal 

med Ryssland. 

 Den japanska armén blev under 1920-talet mer självständig samtidigt som 

centralmakten i Japan försvagades. De agerade mer på egen hand och år 1932 utropades 

Manchukuo, Manchuriet, som en stat under Japans herravälde.  

 Ytterligare konflikter uppkom senare vilket slutligen resulterade i att Japan erövrade 

Kinas dåvarande huvudstad Nanjing år 1937, med omfattande massakrer som följd. Kina 

ockuperades dock endast delvis.  

 Förtrycket mot oppositionella, framför allt på vänsterkanten tilltog. Slutligen infördes 

en ”lag om allmän mobilisering” år 1938 och politiska partier upplöstes år 1940. Staten med 

militären hade nu mycket stor makt över folket och ultranationalism propagerades. Ruth 

Benedict skriver att de militära ledarna utnyttjade kejsarens höga ställning i landet för att få 

japanen att göra som man ville och delta i kriget. Och att detta även fungerade väl. Oavsett 

vad som hände ansågs kejsaren alltid ofelbar och bortom kritik.9 Japan ökade sina militära 

aktiviteter i Indokina år 1940 för att vidare utöka sin koloniala makt.  

 År 1941 stoppade USA sin export av metallskrot och olja till Japan. USA och 

Storbritannien blockerade även Japan där de kunde, från att använda sina finansiella 

tillgångar utrikes. Senare samma år beslutades det i Japan att utöka krigsinsatserna som svar 

på påtryckningarna, och Pearl Harbor anfölls.  

 Japan fortsatte sin krigsföring mot västmakternas kolonier. Burma hamnade under 

japanskt styre. Bland annat Filippinerna, Hongkong, Singapore och Indonesien ockuperades 

även inom några månader. Japanerna välkomnades först ofta som befriare men de 

behandlade många av befolkningarna så dåligt att opinionen omvändes.  

 År 1942 påbörjade USA sin motattack, och år 1945 nådde kriget Okinawa i sydligaste 

Japan. Senare samma år fälldes atombomberna över Hiroshima och Nagasaki. Detta 

avslutade tidigare omfattande bombningar av många av de japanska städerna, bl.a. Tokyo.  

Japan kapitulerade utan villkor den 15 augusti 1945.  

 USA ockuperade Japan senare samma år och ett antal japanska politiker och officerare 

dömdes till döden efter Tokyoprocessen (krigsrättegångarna). År 1947 infördes en ny 

demokratisk konstitution, andra stora samhällsreformer genomfördes och förbud av 

väpnade styrkor för Japans del infördes. Kejsaren har i Japan länge pendlat mellan att vara 

symbol och ha reell makt, och nu blev kejsaren åter endast en symbol.  

 År 1951 slöt Japan och västmakterna fred och ockupationen avslutades. Ett bilateralt 

japanskt-amerikanskt säkerhetsavtal instiftades som förlängdes och gäller ännu (2018). Från 

år 1954 hade Japan åter ett försvar.10 Man såg till från amerikansk sida att Japans relation 

                                                      
9 Benedict, Ruth, 1887-1948. The Chrysanthemum and the Sword : Patterns of Japanese Culture. Rutland, Vt. 

C.E. Tuttle. 1954. ss. 30-5. 
10 Uemura, Taizo. Amerika kenkyū kanken: amerika no ”chikara no rekishiteki hensen” ni kangaminagara (アメ

リカ研究管見: アメリカの「力の歴史的変遷」に鑑みながら). [Amerikastudier: I ljuset av den amerikanska 

"historiska maktförändringen"] s. 116 f.  
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med USA skulle vara god. Genom att hjälpa till att återuppbygga landet och att inte utnyttja 

eller trakassera den japanska befolkningen fostrades en god inställning till väst.  

 Under 1960- och 1970-talen kunde Japan återuppbyggas med hjälp av goda industriella 

satsningar och ett välfärdssamhälle skapades. Tillväxten var så pass kraftig att ”det japanska 

undret” blev en välkänd term i världen. Riktade offentliga subventioner direkt till den 

kommersiella marknaden var den viktigaste faktorn till Japans konkurrenskraft trots 

ogynnsamma förhållanden.11 Denna tillväxt avtog dock och Japan hamnade i en svår 

långvarig recession under i stort sett hela 1990-talet.  

 År 2011 drabbades Japan av en stor tsunami med många dödsoffer. Allvarliga 

konsekvenser på grund av kärnreaktorhaverierna i Fukushima ledde till stora radioaktiva 

utsläpp i havet. Dock så är kärnkraftsfrågan fortfarande (2018) ett olöst problem i Japan.  

 Från 2012 tog nuvarande (2018) premiärminister Shinzō Abe sin post. Han har 

ytterligare reviderat konstitutionen och gjort Japans försvarsstyrkors position starkare med 

blandat folkligt stöd. Japan har en enorm statskuld och att accelerera Japans ekonomi är högt 

efterfrågat, försök att stimulera marknaden genomförs ofta på många fronter.  

 Japan är en viktig medlem i Förenta Nationerna sedan 1956.12 Och landet dominerar 

även den Asiatiska utvecklingsbanken (AsDB). Japan har haft stora exportframgångar under 

de senaste decennierna. De största exportprodukterna var år 2012 maskineri, elektronik och 

motorfordon.13 Dessa framgångar har inte varit helt oproblematiska och USA har krävt att 

Japan bl.a. ökar sin import. År 2016 skrev Japan på Trans-Pacific Partnership (TPP) 

överenskommelsen, vilket leder till frihandel med USA och andra länder. Ytterligare 

frihandelsavtal förhandlas även med andra länder. År 2017 blev Donald Trump president i 

USA och han drog tillbaka landets signatur.14 Implementeringen har sedan dess stagnerat. 

Sommaren år 2017 signerade Japan och EU ett frihandelsavtal som ”ska leda till ökat 

politiskt samarbete.”15  

  

                                                      
11 Chomsky, Noam (övers. Sandin, Gunnar): Att Förstå Makten. Stockholm: Ordfront Förlag. 2008. s. 

302. 
12 Förenta Nationernas Medlemmar: https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/fn-som-

organisation/medlemslander/ Hämtad: 2018-05-14 kl. 13:21. 
13 Observatory of Economic Complexity: 

https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/jpn/all/show/2012/ Hämtad: 2018-05-14 

kl. 13:26. 
14 United States Federal Register: https://www.federalregister.gov/documents/2017/01/25/2017-

01845/withdrawal-of-the-united-states-from-the-trans--pacific-partnership-negotiations-and-

agreement Hämtad: 2018-05-14 kl. 13:33. 
15 National Encyklopedin: Japan: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/japan Avsnitt: 

Historia. Hämtad: 2018-05-14 kl. 16:26. 

Ottosson, Ingemar: Japans historia. Digital talbok (DAISY 2.02) Medianummer: CA11203 

[Ljudupptagning]: / Ingemar Ottosson, Thomas Ekholm [faktagranskning: Mikael S. Adolphson] 

[Pocketutg.]. Lund: Historiska media, cop. 2007 (tr. 2012). 

https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/fn-som-organisation/medlemslander/
https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/fn-som-organisation/medlemslander/
https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/jpn/all/show/2012/
https://www.federalregister.gov/documents/2017/01/25/2017-01845/withdrawal-of-the-united-states-from-the-trans--pacific-partnership-negotiations-and-agreement
https://www.federalregister.gov/documents/2017/01/25/2017-01845/withdrawal-of-the-united-states-from-the-trans--pacific-partnership-negotiations-and-agreement
https://www.federalregister.gov/documents/2017/01/25/2017-01845/withdrawal-of-the-united-states-from-the-trans--pacific-partnership-negotiations-and-agreement
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/japan
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2. Tidigare forskning 

Jag kommer i min studie att dra paralleller till tidigare forskning som gjort om japanens 

attityd till USA generellt. Ett bra exempel på detta som jag kommer att dra paralleller till är 

antropologen Ruth Benedicts bok: The Chrysanthemum and the Sword : Patterns of Japanese 

Culture. Boken är från 1940-talet och speglar naturligtvis sin tid, men är fortfarande en 

klassiker och välrespekterad bok, som ger förklaringar till det kollektivistiska japanska 

samhället.  

 Boken används fortfarande flitigt i undervisning och forskning även idag. Bland annat 

hade jag den själv som kursbok under mina studier vid Kyoto universitet vårterminen 2017 

på kursen ”Current Issues In Japan I” med lektor Junko Kawai. Även om bokens insikter är 

mindre tillämpbara idag då samhället förändras är det ett omfattande och välgjort arbete 

som fortfarande kan hjälpa oss att förstå vissa aspekter av det japanska samhället.  

 Ruth Benedict har kritiserats för att komprimera kultur, identitet och nation i sin bok 

The Chrysanthemum and the Sword : Patterns of Japanese Culture, vilket av vissa tolkas som 

nationalism. Huruvida kritiken är sann eller ej kommer inte att behandlas då idéerna och 

förklaringsmodellerna som behandlas från boken inte lär påverkas av denna kritik.16 

 På Naikakufu (Cabinet Office) finns årlig officiell japansk statistik om hur japaner 

generellt känner inför andra länder, däribland USA. Senare kommer data att analyseras från 

år 2016 och 2017, men inte tidigare då urvalsgruppen ändrades från år 2016 och därmed 

försvårar direkta jämförelser. Detta kommer att kunna användas för att jämföra 

primärintervjuernas resultat med. Vi kommer även i diskussionsdelen att analysera Japans 

relationer till andra länder i statistiken för att kunna skapa en sammansatt bild och bakgrund. 

Översättningarna om hur frågorna löd på japanska till bästa möjliga svenska är mina egna. 

Även om min studie behandlar ett mycket smalare urval är detta mycket intressant som 

ramverksbyggande material.  

 Den övriga tidigare forskningen som kunde finnas behandlade inte ämnen som var 

tillämpningsbara i denna studie . Den mesta relevanta forskningen för min studie som jag 

har kunnat hitta är oftast 30 år gammal eller äldre och således kanske inte helt uppdaterad 

till dagens samhälle. Merparten av forskningen som fanns var om japaners respektive 

amerikaners attityder till sociala roller i Japan respektive USA, attityder om 

företagsstrukturer samt attityder till mental hälsa och självmord, vilket inte är relevant i 

denna studie.  

 Viss relevant forskning fanns att tillgå: Japaners attityder till USA, hur media och 

populärkultur från Amerika påverkar bilden av landet och lingvistiska studier om attityder 

till engelska, bland annat till amerikansk engelska. I en redogörelse över hur synen på 

Amerikastudier har förändrats över tid ger även intressanta insikter. Närliggande forskning 

kommer att behandlas och tillämpas i denna uppsats så långt som möjligt för att stärka 

                                                      
16 Ōta, Yoshinobu. Aidentiti-ron no rekishi-ka: Hihan jinrui-gaku no shiten kara kara (アイデンティティ論の歴

史化: 批判人類学の視点から). [Historisering av identitetsteorin ur ett kritiskt antropologiskt 

perspektiv]. s. 18 f. 
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primärdatan och utforska spektrat av andra attityder.  

 Att hitta tillförlitliga studier eller källor som undersöker samma område som jag valt 

att undersöka kunde tyvärr inte finnas. Därför går det inte att göra en parallell jämförelse 

med en liknande studie med deltagare från ett annat universitet i Japan. Att det skulle finnas 

en tidigare studie som undersökt universitetsstudenter vid Kyoto universitet är naturligtvis 

väl optimistiskt att anta. Där till så kunde man tänka sig att liknande studier genomförts vid 

andra universitet i Japan, vilket hade varit till hjälp för att kunna jämföra mina resultat. Detta 

kunde dessvärre inte hittas vid tillfället för min forskning. Jag kan bara hoppas att vidare 

forskning görs på området för att få en tydligare bild av japanska elituniversitetsstudenters 

bilder och attityder till USA.  
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3. Material och metod 

3.1 Metod 

Då rikliga mängder av kontemporär tidigare forskning inte fanns att tillgå blev det klart för 

mig att det huvudsakliga materialet måste jag själv samla in för att genomföra denna studie, 

vilket i och för sig har stora fördelar då det också således betyder att studien har sin bas i 

primärkällor, men stödjs av sekundärkällor som används för att skapa ett ramverk till 

studien. 

 Metoden som denna uppsats baserar sig på är kvalitativa djupintervjuer. Denna metod 

valdes eftersom jag var intresserad att ta reda på vilka idéer och föreställningar som fanns 

hos deltagarna.17 

 Specifikt så genomfördes semistrukturerade projektiva djupintervjuer baserade på en 

lista av frågor som formuleras på samma sätt till alla deltagare.18 Dessa frågor var placerade i 

en sådan ordning så att deltagarens egna svar och funderingar skulle påverka kommande 

frågor så lite som möjligt.19 (Se Bilaga 1) 

 Att samtliga intervjuer baseras på samma formulär och där respondenten får fundera 

på frågorna i samma ordning är väsentligt för att kunna säkerställa att gemensamma åsikter 

och funderingar åsyftas i samma område då området redan är definierat av vilken fråga som 

diskuteras enligt formuläret.20 Även om deltagaren fick vidareutveckla och förklara sina 

tankebanor i valfri riktning, återbesöka tidigare ämnen och diskutera poänger som vi inte 

kommit till än, så erbjuder detta semistrukturerade tillvägagångssätt ett ramverk som 

underlättar genomförandet, och där svaren lätt kan jämföras parallellt samt en indikation på 

konsensus lätt kan hittas.21  

 Jag ansåg att projektiva metoder var det mest optimala att basera intervjuerna på. 

Eftersom japanen, likt svensken, ofta kan dra sig för att tillkännage politiska ståndpunkter 

eller ickepopulära åsikter om de blir tillfrågade för direkt, alltså självcensur. I intervjuerna 

har associationsmetoden tillämpats, där de har fått associera med saker som djur och färger 

och fått förklara sig, samt expressiva metoden, där personen fick svara på hur andra skulle 

handla och tänka i olika situationer.22 Intervjuerna avslutas med några relevanta faktafrågor 

som kan påverka resultaten och eller är intressanta, till exempel om de har besökt USA eller 

inte.  

 Själva svaren man får från de inledande projektiva frågorna i sig inte är det mest 

intressanta, följdfrågorna är det viktiga. Det är denna punkt som avgörande gör att mitt 

                                                      
17 Bryman, Alan: Samhällsvetenskapliga metoder upplaga 1:4. 2007. s. 299 ff. 
18 Ibid., 122-25. 
19 Naresh K. Malhotra, David F. Birks: Marketing research, An applied approach, updated second european 

edition. 2006 s. 335-45. 
20 Lekvall, Per. Wahlin, Clas med bidrag av Fankelius, Per: Information för marknadsföringsbeslut, 4e 

upplagan. IHM Publishing. 2008. s. 292. 
21 Bryman, Alan: Samhällsvetenskapliga metoder upplaga 1:4. 2007. s. 301 f.; Naresh K. Malhotra, David F. 

Birks: Marketing research, An applied approach, updated second european edition. 2006 s. 60 f. 
22 Amnéus, Anders: Allt du behöver veta om marknadskommunikation. 2010. s. 19. 
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arbete rör sig i de kvalitativa vetenskapsfälten och inte i de kvantitativa. Efter varje styrande 

ramverksfråga har respondenten fått utveckla sitt svar och hur de resonerar. Syftet med att 

använda expressiva-, och associationsmetoder ur det projektiva spektrumet av frågemetoder 

är att respondenten tillåts associera fritt och ohämmat.  

 Relevanta kvantitativa metoder, i detta fall offentliga webbenkäter, kan inte bedömas 

som tillförlitliga då urvalet skulle vara självrekryterande och därmed inte representativt. Jag 

har valt att rikta in mig på kvalitativa metoder då det inte finns resurser att tillämpa 

tillförlitliga kvantitativa metoder för att kunna kvantifiera mina resultat på ett tillförlitligt 

sätt. 

 Ursprungligen trodde jag att mer tidigare forskning fanns att tillgå om ämnet i min 

frågeställning. Men det visade sig inte finnas några stora mängder tidigare tillförlitliga 

studier och forskning inom samma område att luta sig på. Hurusom kommer jag att använda 

materialet som finns att tillgå för att kunna bygga en grund att stå på. Och även att tillämpa 

materialet som finns i relaterade ämnen för att anknyta och rama in resultaten och de 

generella drag som utkom av de projektiva djupintervjuerna. De data som finns är, som 

tidigare nämnt, inte helt moderna utan oftast över 30 år gamla.  

 Om mitt tillvägagångsätt för utförandet av intervjuerna skulle återskapas, har jag all 

anledning att tro att ungefär samma resultat skulle kunna uppnås av en annan person.  

3.1.1 Fördelar och nackdelar med metoden samt begränsningar 

Denna studie representerar nödvändigtvis inte alla åsikter och attityder hos samtliga av 

studenterna vid Kyoto universitet. Inte heller kan denna studie representera samtliga åsikter 

och attityder hos japanen i allmänhet som studerar på universitet, eftersom det inte fanns 

studier som jämförde olika universitet i relevanta frågor vid tiden för min forskning. 

 Eftersom urvalet dels baseras på studenter som har tillfrågats om de kan tänka sig att 

vara med, och då några har tackat nej av olika anledningar ska man vara medveten om att 

deras deltagande delvis skulle kunna ändra resultaten. Vidare representerar nödvändigtvis 

inte de studenterna jag har kommit i kontakt med studenterna på skolan i stort. De japaner 

som man lätt kommer i kontakt med finns ofta på olika event med utbytesstudenter och 

japanska studenter. Eller i klubbar som intresserar sig för utbytesstudenter eller främmande 

kulturer. Det kan tänkas att dessa japaner som jag som utbytesstudent lätt kommer i kontakt 

med, är mer öppna och intresserade för främmande kulturer än studenterna i allmänhet. Det 

skall dock nämnas att många av de tillfrågade är personer som jag träffat i andra 

sammanhang och aktiviteter helt orelaterade till främmande kulturer och utbytesstudenter 

men att urvalet troligtvis innehåller en större del japaner än normalt som just är intresserade 

av att träffa utbytesstudenter och lära sig om främmande kulturer. Däremot så kommer det 

inte att sägas i studien var, när eller hur jag kom i kontakt med en specifik deltagare för att 

kunna säkerställa deras anonymitet.  

 Däremot så var åsikterna och attityderna som lades fram mycket mer individuella än 

att man skulle kunna knyta vissa åsikter till var jag träffat deltagaren. Samt även så var de 

stora dragen och generella åsikterna så unisona att jag inte tror att detta faktum påverkar 
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mina resultat signifikativt.  

 Det största problemet med den statistiska signifikansen av denna studie är ändock icke 

urvalet, utan antalet. Det behövde hållas relativt få för att inte hamna utanför tidsramarna 

samt vara genomförbart av en person. I studien deltog 16 personer och intervjuerna 

sammanlagt har tagit drygt 36 timmar att genomföra.23  Arbetet skulle blivit för stort och 

tidskrävande att genomföra för att kunna nå kvantitativa resultat som är statistiskt relevanta. 

Därav är denna studie kvalitativ och jag var intresserad av att ta reda på vilka idéer och 

föreställningar som fanns hos deltagarna. Detta tror jag att jag lyckades bra med, då 

attityderna var så unisona i många av de stora dragen att dessa kunnat sammanställas. Data 

där nästan alla respondenter säger samma sak kan anses som en god indikation på deras 

föreställningar och attityder. Även om inte kvantifiering av resultaten behandlas i denna 

uppsats så är de kvalitativa metoderna och analyserna som tillämpas vetenskapliga med 

likadana resultat.24 Dock så ska man ta det för vad det är och man kan inte påstå att det är 

exakt precis så här alla studenter på skolan tycker. 

3.2 Material 

Samtliga djupintervjuer genomfördes av mig och är således primärkällor.25 De genomfördes 

naturligtvis på studenternas modersmål, japanska, eftersom annat skulle påverka 

svarsförmågan kraftigt. Inga av intervjuerna är inspelade eller transkriberade i sin helhet.  

 Det finns stora fördelar med att göra ljudinspelningar vid samtliga intervjuer för att 

kunna göra en noggrannare analys av deras svar för att minska felkällor, samt att 

informationen skulle kunna granskas lättare.26 Men intervjupersonen kan ofta bli nervös och 

då hämmas av en inspelning.27 Därför valde jag att inte spela in dem eftersom det då skulle 

kunna påverka deras svar, dessutom skulle antalet och persontyperna som kunde tänka sig 

att delta påverkas negativt så att gruppen blir mindre representativ än den är. Djupintervjuer 

ska vara avslappnade och fria för att uppmuntra till fritt associerande.28  

 Samtliga intervjuer är sammanfattade och bifogade uppsatsen (Se Bilaga 2). Där jag har 

med hjälp av anteckningarna som fördes under intervjuerna och mitt eget minne 

sammanfattat de väsentliga punkterna och poängerna som deltagaren tog upp och 

utvecklade. Bra koncisa förklaringar har översatts fritt i sin helhet. Som sagt så är det inte 

                                                      
23 Min egen uppskattning, precisa data fanns ej att tillgå då jag glömde ange sluttid på några av 

intervjuerna. Uppskattningen skall anses som hyfsat ackurat. 
24 Molander, Bengt: Vetenskapsfilosofi, en bok om vetenskapen och den vetenskapande människan. Thales. 

2003. ss. 23-42, 150. 
25 Amnéus, Anders: Allt du behöver veta om marknadskommunikation. 2010. s. 18. 
26 Bryman, Alan: Samhällsvetenskapliga metoder upplaga 1:4. 2007. s. 124, 270 f. 

Lekvall, Per. Wahlin, Clas med bidrag av Fankelius, Per: Information för marknadsföringsbeslut, 4e 

upplagan. IHM Publishing. 2008. s. 308 ff. 
27 Bryman, Alan: Samhällsvetenskapliga metoder upplaga 1:4. 2007. s. 310, s. 323. 
28 Naresh K. Malhotra, David F. Birks: Marketing research, An applied approach, updated second european 

edition. 2006 s. 228 f, 233-41. 

Lekvall, Per. Wahlin, Clas med bidrag av Fankelius, Per: Information för marknadsföringsbeslut, 4e 

upplagan. IHM Publishing. 2008. s. 290 f. 
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svaren i sig som är det intressantaste utan följdfrågorna. Jag har ändock gjort en parallell 

sammanställning av de kvantifierbara svaren samt utvalda diagram för läsarens intresse. 

Även om det inte skall inläsas för mycket tolkningar i dessa data kan det vara intressant att 

känna till och värdefullt för att få en god översikt (Se Bilaga 3, Bilaga 4). 

 Totalt genomfördes 16 intervjuer, varav åtta deltagare var män, och åtta kvinnor. 

Intervjuerna genomfördes från den 1:a mars 2018 tills den 17:e mars 2018. Platsen för 

intervjuerna varierade men samtliga genomfördes med personen på Kyoto universitets 

huvudcampus, matsal eller i närheten av campuset på restaurang eller café. Tiden för 

intervjuerna varierade från morgonen till efter skoltid, beroende på vad som var bekvämt för 

deltagaren och passade mitt schema.  

 

3.3 Avgränsning 

Även om det vore enormt intressant att undersöka attityden till USA hos unga, eller 

elituniversitetsstudenter generellt i hela Japan, är detta en mycket stor och tidskrävande 

uppgift och långt bortom omfattningen för en kandidatuppsats. I området jag har valt att 

undersöka finns inte tillräckliga mängder med tidigare forskning att tillgå och därför har jag 

valt att avgränsa min forskning till universitetsstudenter vid Kyoto universitet så att en del 

av materialet är möjligt att samla in själv. Detta är nödvändigt för att hålla min studie 

vetenskaplig.29  

 Kyoto universitet är ett elituniversitet och rankas som Japans bästa universitet under 

2018 och som andra bästa 2017 samt 2016.30 Det är viktigt att vara medveten om detta 

eftersom studenter vid elituniversitet sedan ofta får betydelsefulla jobb och troligtvis därav 

kommer att påverka framtiden mer än den genomsnittlige unge japanen. Därför kan det 

också vara speciellt intressant att undersöka elitstudenter när resurserna är begränsade, som 

i mitt fall.  

 Inga utbytesstudenter har tillfrågats i denna studie, utan samtliga deltagare är 

japanska studenter som kommit in i skolan via det japanska systemet. Samtliga deltagare är 

etniska japaner och det definierar jag som att en eller båda föräldrarna också är etniska 

japaner och att deltagaren är uppvuxen i Japan. 

 I undersökningarna har respondenterna en jämn könsfördelning, hälften av de 

                                                      
29 Molander, Bengt: Vetenskaps Filosofi, en bok om vetenskapen och den vetenskapande människan. Thales. 

2003. s. 39 f. 
30 The Times Higher Education Japan University Rankings, 2018: 

https://www.timeshighereducation.com/rankings/japan-

university/2018#!/page/0/length/25/sort_by/scores_overall/sort_order/asc/cols/scores, 2017: 

https://www.timeshighereducation.com/rankings/japan-university/2017#survey-answer. Hämtade 

2018-05-18 kl. 15:45.  

Shanghai Ranking’s Academic Ranking of World Universities, 2017: 

http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings-2017/Japan.html, 2016: 

http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings-2016/Japan.html. Hämtade 2018-05-18 

kl. 15:53. 

https://www.timeshighereducation.com/rankings/japan-university/2018#!/page/0/length/25/sort_by/scores_overall/sort_order/asc/cols/scores
https://www.timeshighereducation.com/rankings/japan-university/2018#!/page/0/length/25/sort_by/scores_overall/sort_order/asc/cols/scores
https://www.timeshighereducation.com/rankings/japan-university/2017#survey-answer
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings-2017/Japan.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings-2016/Japan.html
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svarande studenterna är män och andra hälften kvinnor. Denna uppdelning valdes eftersom 

det finns hälften av varje i samhället. Samt för att underlätta för vidare forskning och 

komparativa studier, då detta är en vanlig könsfördelning för akademia och undersökningar. 

 Det skall dock nämnas att könsfördelningen på Kyoto universitet inte är hälften 

kvinnor och hälften män. Under 2017 var antalet kvinnor knappt 24% och antalet män drygt 

76%.31 Jag valde att göra en balanserad uppdelning eftersom annars kan resultaten bli skeva 

om vissa åsikter är ofta förekommande hos endast ett kön. Om deltagargruppen vore stor 

hade man kunnat separera könsgrupper och även jämföra dessa med varandra. Intervjuerna 

är därför utifrån ett könsperspektiv balanserade i dess sammanfattade åsikter och är därför 

mer kompatibel med framtida studier.  

 Det är viktigt att notera att jag inte undersöker vilka attityder och föreställningar 

japanen har i allmänhet, och inte heller vilka attityder och föreställningar 

universitetsstudenter i Japan har i allmänhet. Jag undersöker vilka attityder och 

föreställningar som kan finnas bland japanska universitetsstudenter på Kyoto universitet, 

eftersom japanska elitstudenters åsikter och föreställningar är viktiga och intressanta för 

framtiden och Japan.  

  

                                                      
31 Officiell redovisning av antalet och könsfördelningen av Kyoto universitetsstudenter som inte tagit 

examen:  http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/data/copy_of_students/gakubu_suii.html  

Samt för studerande med examen: http://www.kyoto-

u.ac.jp/ja/about/data/copy_of_students/daigakuin_suii.htm Hämtade 2018-05-10 kl. 12:20. 

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/data/copy_of_students/gakubu_suii.html
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/data/copy_of_students/daigakuin_suii.htm
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/data/copy_of_students/daigakuin_suii.htm
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4. Diskussion  

4.1 Disposition 

I diskussionen kommer jag först att redovisa de sammanställda resultaten från intervjuerna. 

Jag kommer att ta fram vanligt förekommande åsikter, synsätt och attityder som ofta 

förekom i intervjuerna och kvantifiera dem. Denna del skall tjäna som intervjuernas 

koncensus och allt som tas upp här utgör de sammanställda bilderna av och, attityderna till 

USA. Sedan kommer jag även ta upp särskilt insiktsfulla liknelser och förklaringar från 

enskilda deltagare som jag tror är extra värdefulla att ta del av. Dessa består av utdrag från 

sammanfattningarna, vilket är mina översättningar av vad de sade. För att få en mer 

nyanserad bild av intervjuerna ska Bilaga 2 läsas i sin helhet där intervjuerna finns 

sammanfattade. 

 Här kommer frågeställningen att försöka besvaras ur dess olika aspekter från 

primärdatan, samt framlägga en bild om, och då varför åsikterna nog varit annorlunda kring 

andra världskriget och hur de deltagande studenterna tror att framtiden kommer att 

utvecklas.  

 Vidare kommer jag att jämnföra angränsande forskning och ta upp deras resultat för 

att rama in denna studie i ett sammanhang. Slutligen kommer jag att jämföra primärdatan 

från intervjuerna med sekundärdatan från den angränsande forskningen för att se om 

resultaten pekar åt samma riktning eller inte. Jag kan då skapa en bild om hur situationen 

kommer att utveckla sig i framtiden utifrån informationen som tolkats.  
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4.2 Primärdatan 

Intervjuerna hade en bestämd struktur av anledningar tidigare presenterade. Under fråga 19 

och 20 framkom attityderna till respektive länder som förebilder. Insikterna och attityderna 

som kom fram i intervjuerna var mycket värdefulla för att förstå vad studenterna har för 

attityd till USA. De stora dragen i åsikterna framkom tydligt och här redovisas de olika 

attityderna, åsikterna och bilden av USA målas upp.  

 Respondenterna fick svara på om de tror att japaner i allmänhet tycker att USA är en 

förebild för Japan. Nio respondenter ansåg att japanerna tycker att USA inte är en förebild. 

Resonemanget är oftast att förebildstankesättet är förlegat och att länderna är för olika. Detta 

förklarades av en student att tankesättet att ett land kan vara ett annat lands förebild är ett 

gammalt tankesätt, även om det var så förut efter 2:a världskriget, ansåg hon att detta 

tankesätt bör läggas på hyllan. En annan förklarade: ”Länderna är helt olika stora, har olika 

resurser och populationer [...] saker på detaljnivå är för olika, som jordbruket till exempel. 

Därför är ett sådant tankesätt inte möjligt.” 

 Tre studenter ansåg att man tycker att USA är en förebild för Japan. Detta brukar oftast 

vara eftersom det blev så efter andra världskriget, då Japans hela politiska och ekonomiska 

system ändrades och styrdes av amerikaner. Dessa modeller gjorde så att Japan kunde 

byggas upp och USA blev naturligt en förebild med kapitalism och marknadsekonomi.  

 Fyra svarande ansåg att japanen tycker att USA delvis är en förebild för Japan. Detta 

brukar ofta specificeras som inom vissa aspekter som teknologi, innovation och ett mer 

meritokratiskt samhälle. Japan har mycket att lära från amerikansk industri och 

uppfinningsrikedom, förklarade en student. Däremot ansåg denne att amerikansk livsstil 

inte en förebild på något sätt. 

 De  tillfrågades även om de tror att japaner i allmänhet tycker att Japan är en förebild 

för USA. De svarande trodde övervägande att så inte var fallet med 13 personer. 

Resonemanget var oftast att en starkare stat som står över dem inte kan ha dem som förebild. 

En student menade att USA kanske borde ha Japan som en förebild. Men att detta aldrig 

skulle kunna ske eftersom USA är och har varit ett starkare land än Japan, och att starkare 

länder inte vill inspireras av svagare stater. 

 Inga personer trodde att Japan är en förebild för USA men tre personer trodde att USA 

delvis, eller inom vissa aspekter har Japan som förebild. Detta brukar motiveras med att 

japansk arbetsmoral är hög, japansk teknik framstående eller bra för miljö och hälsa. Vilket 

kan belysas bra med detta utdrag: ”Japan är en förebild för USA på vissa områden, då Japan 

har en så effektiv återvinning och USA slösar så mycket resurser. Japan är en bra förebild i 

att göra saker bättre för både naturen och hälsan.” 

 Nu när det redovisats vad man tycker om USA som förebild ska vi vidare analysera 

och diskutera Kyoto universitetsstudenters attityd till USA utifrån resultaten.  

 Något som starkt förknippas med USA är att det är ett mycket starkt land. Denna 

association framkom av 13 intervjuade och åtta personer ansåg även att USA förknippas med 

aggressivitet. Denna styrka hos landet drar åt olika håll: ekonomiskt, politiskt och militärt 

som det vanligaste. I samtliga diskussioner talades det om USA:s militär och det är tydligt att 
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japanernas bild av USA är starkt förknippad med dess militär. En respondent 

utvecklade: ”USA associeras starkt med sin starka och väl använda militära styrkor.” 

 Något som vidare belyser detta är frågan: ”Om USA var ett djur, vilket djur skulle USA 

då vara?” På denna svarade fyra personer att USA var ett lejon och tre personer att USA var 

en tiger. Dessa svar kopplades oftast till djurens status som ”kungen i djungeln” och 

aggressivitet. Två personer tyckte USA var en ensamvarg och två personer att de var en 

elefant, dessa båda beskrivs även på liknande sätt som den ovanstående bilden av USA.  

 För att jämföra dessa svar om djur med deras bild av Japan kommer här resultaten från 

samma fråga rörande Japan att presenteras. Fem personer ansåg att Japan var en hund, detta 

eftersom hundar lyder sin mästare och kämpar på. Ofta beskrevs även den starkare kraften 

som USA, och tre personer menar att Japan lyder under USA. Två personer tyckte Japan var 

en räv och två personer att det var en apa. Dessa båda grupper ansåg att Japan är listigt och 

måste ”använda huvudet” för att klara sig i en situation där de inte är fysiskt starkare. Detta 

kan belysas bra med denna analogi från intervjuerna: ”Räven [Japan] använder sig av tigerns 

[USA:s] kraft och leder tigern till att bråka med andra besvärande konkurrenter.” Två 

personer tyckte Japan var en sköldpadda, detta kopplas till att de är konservativa och gör 

ändringar långsamt. I detta fanns både bra och dåliga aspekter. I korta ord så beskrevs USA 

som stort, starkt och betvingande. Medan Japan är seriös, kämpande och lydig.  

 USA är även nära förknippat med frihet och individualism, där tio av studenterna tog 

upp denna punkt. I dessa resonemang brukade även Japan som motsats beskrivas som 

kollektivistiskt. Detta utdrag från intervjuerna beskriver detta vanliga tankesätt bäst: ”USA 

förknippas också med frihet, individualism och respekt för en individs rättigheter. Som 

kontrast till Japans kollektivism där gruppens relation värderas mer än individens.”  

 Därtill beskrev åtta av de svarande USA som ett mångkulturellt land och Japan som ett 

monokulturellt land. De flesta tyckte att det fanns goda sidor i båda typer av länder, men att 

det japanska samhället passar japanen bäst, kom upp på olika ställen i många av 

intervjuerna.  

 På frågan ”om USA var en färg, vilken färg skulle USA då vara?” svarade sju 

personer ”röd” och fyra personer ”gul” eller ”guld.” Båda färgerna förknippas starkt med en 

färg som står ut vilket de menar att landet USA gör. Röd förknippas även ofta med att USA 

är aggressivt som tidigare diskuterat.  

 I kontrast till detta angav åtta studenter att Japan är någon nyans av ”grön” och tre 

personer ”vit.” De som valde vit menade att Japan kan anpassa sig och ändra färg beroende 

på situationen, vilket även några knöt till hur de i sitt vardagsliv visar ”olika ansikten” 

beroende på personer och situationer. Övervägande menade man att Japan är grönt och 

detta kopplades starkt till Japans natur. Nio personer menade att Japan starkt förknippas 

med natur, detta ofta i anslutning till tempel och helgedomar då naturen är något som starkt 

kopplas till ”det japanska” enligt studenterna. Vidare under frågan ”Om Japan var en lukt, 

vilken lukt skulle Japan då vara?” Svarade fem personer ”Lukten av träd”, i två fall var detta 

även lukten av trä som byggmaterial kombinerat med träd som i naturen, detta eftersom 

gamla tempel och helgedomar är byggda i trä och ofta ligger bland träd då denna 
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kombination fick symbolisera Japan. Ytterligare en person menade även att Japan 

symboliseras av lukten av naturen, vilket gör att sex personer anser att Japan symboliseras 

av sin natur i luktväg.  

 I kontrast till detta blev svaren på samma fråga om USA att sju personer tyckte att 

lukten som symboliserade USA är snabbmat (hamburgare, pommes frites och friterat), fyra 

av dessa specificerade även lukten till specifikt snabbmatskedjan McDonald’s mat, som även 

finns i Japan. Vidare associerar elva respondenter till att USA förknippas med onyttig mat, 

mycket friterat och för mycket socker. Denna generella bild sammanfattas med detta utdrag 

som belyser detta väl: ”USA associeras starkt med skräpmat och att landet har stora problem 

med folkhälsan.” Många svarande menade att japaner ser upp till amerikanska storstäder 

som New York, och att storstadskultur kopplas starkt till USA. Åtta personer associerade 

USA med avancerad teknologi och uppfinningar. Två personer specificerade detta som 

specifikt artificiell intelligens. Detta blir en kontrast till Japan som associeras mer med sin 

natur.  

 Vid frågan ”Om USA var en blomma, vilken blomma skulle USA vara då?” så svarade 

sex studenter ”ros.” Rosen förknippades med en blomma som är iögonfallande och även 

förklaras med ”kungen bland blommor.” Samtliga av dessa respondenter berättade att valet 

av rosen var även för att rosen har taggar, som symboliserar landets hårda militära, politiska 

eller ekonomiska insatser och försvarstekniker. Illustreras gott med detta 

utdrag: ”Amerikanen är som rosen, många olika vackra färger finns och arten är som kungen 

bland blommor. De är starka och vackra men de har även taggar, om man inte är försiktig så 

skadar man sig.” Tre personer valde ”tulpan” av anledningen att ”de står ut” samt även 

nämnt i utdraget om rosen, att man kopplade detta till att i USA finns många olika kulturer 

och etniska grupper av människor.  

 Om samma fråga rörande Japan svarade sju personer att japanskt prydnadskörsbär, 

sakura, symboliserade Japan. Detta är eftersom att träden symboliserar en romantiserad bild 

av japanernas liv samt det faktum att blommorna blommar samtidigt kopplades till 

kollektivismen och benägenheten att alla gör något tillsammans. Detta belyses väl med två 

olika utdrag från intervjusammanfattningarna:  

 ”Japanen är som sakurablomman. En ensam körsbärsblomma ser färglös och vit ut, en 

enda sakurablomma är meningslös. Men tillsammans blir de alla rosa och mycket vackra i 

sitt kluster, enfärgade likväl som i subtila nyansskiftningar.”  

 Natur, träd och sakurablomman kopplades till japanens nationalkaraktär där 

sakurablommans levnadstid representerar en japans levnadstid, med en vacker och hastig 

strålande glansperiod.” 

 ”Sakurablomman, där alla blommor blommar i princip samtidigt symboliserar det 

japanska ’alla tillsammans.’ Japaner beskrivs också som ett folk som kan utstå och kämpa 

igenom sig det mesta.” 

 På frågan ”Om du fick välja en känd person, vilken person tycker du symboliserar 

Japan mest?” svarade fyra personer Ichirō Suzuki. Han är en basebollspelare som valdes 

oftast på grund av sin arbetsmoral och att han alltid kämpar på, något som ansågs mycket 
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japanskt. Fyra personer valde kejsaren av Japan, detta var alltid rollen i sig och inte en 

specifik kejsare. Man ansåg att det på sätt och vis var samma person som alltid haft den 

rollen och att en individ inte är knuten till rollen som kejsare utan är kejsaren till fullo.  

 I samma fråga rörande USA så ansåg nio personer att president Donald Trump 

representerar USA. Detta eftersom han ”står ut” väldigt mycket, är framgångsrik och självisk. 

Samt för att han säger precis vad han vill och tycker utan att ta hänsyn till några andra parter. 

Även högljudd och obstinat är egenskaper som ofta knöts till honom.   

 Respondenterna tillfrågades vad de trodde att japaner generellt associerade till 

amerikaner. Åtta menade att man tänker att amerikaner är obstinata och insisterande. Sex 

studenter svarade att amerikaner ”står ut” och är iögonfallande. Sex menade att amerikaner 

ansågs som trevliga och vänskapliga. Fem menade att man tänkte på amerikaner som 

mycket överviktiga personer. Många menade att USA är ett land som består av många olika 

folk och kulturer, och att det i sig associeras som något amerikanskt. Dessa utdrag från vad 

respondenterna berättade belyser detta väl: ”Det finns så många olika typer av amerikaner 

eftersom USA består av många kulturer, medan Japan ses som mer homogent.” 

 En student förklarade att USA är ett blandat land, som också alltid har varit det då det 

var så det byggdes. Medan Japan alltid har varit ett homogent land. Amerikaner sade 

hon, ”är själviska och vill visa vad de går för, vad de har för egenskaper. Men det hela gör att 

från utsidan ser amerikanerna tillsammans ut som en grupp av typen högljudd och framåt, 

detta gör att de blir homogena ändå, fast på ett annat sätt än japanen som strävar efter att 

alla ska passa in.”  

 Om amerikanska turister trodde studenterna att japanerna hade en positiv bild om 

dessa. Tolv av de svarande intygar att det inte finns någon negativ bild om dem och att de är 

välkomna. Däremot kom ytterligare information fram kring denna fråga som av mig inte 

efterfrågades, men som dök upp frekvent. Sex personer menade att i motsats till 

amerikanska turister så var kinesiska turister otrevliga och saknade hyfs, något som de 

amerikanska turisterna ansågs ha. 14 av de svarade skulle vilja besöka USA (igen eller för 

första gången). Men nio tror att andra japaner generellt vill dit, och tre att japaner generellt 

inte vill åka dit. Sex av studenterna har besökt USA och tio av dem har inte gjort det.  

 Om japanernas generella bild av amerikansk kultur trodde sex att den var generellt 

god. Nio av respondenterna menar att man gillar amerikanska filmer, musik och animerat 

från framförallt Disney. Tre sade att japanen föredrar sin egen kultur. Detta utdrag belyser 

en intressant aspekt av situationen där en student menar att inom populärkulturella 

influenser så verkar många tycka att om något är amerikanskt så är det ”automatiskt coolt” 

också. 

 Tolv av studenterna trodde att amerikanerna hade en god bild av japansk kultur. Man 

tog upp att japanska animerade tv-serier anime och serietidningar manga uppskattades, samt 

att amerikanerna gillade traditionellt japanska byggnader och mat i Kyoto, samt samurajer 

och relaterad historia.  

  Studenterna tillfrågades hur de ställde sig till om deras framtida barn skulle vilja gifta 

sig med en amerikan som bodde i Japan. Och hur de skulle råda sitt framtida barn i denna 
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situationen. Tolv av de svarande menade att detta var helt okej och att det är upp till barnet, 

inte släkten. Fyra studenter menade att det beror på personen. En respondent sade ”Så länge 

det inte är en man som Donald Trump.” I övrigt berodde det på om dennes personlighet 

skulle passa med japaner samt ekonomiska resurser. De fick då frågan om det fanns några 

länder i världen som skulle vara mer eller mindre okej för dem att sina barn gifte sig med. 

Generellt så fanns det inte länder som skulle vara mer okej utom i två fall. Däremot så ansåg 

sju personer att nordkoreaner inte skulle vara en bra idé, eftersom landet ansågs som 

obehagligt. Fem personer ansåg att personer från muslimska länder, speciellt strikta sådana 

inte heller skulle vara en bra idé, synnerligen eftersom man ansåg att de har en mycket dålig 

kvinnosyn där.  

 När studenterna frågades om vad de tror att andra japaner generellt skulle ge för råd i 

tidigare nämnda äktenskapsfrågeställning, trodde fem personer att många skulle vara emot 

ett giftermål med en amerikan. Tre ansåg att vissa skulle vara emot och fyra att de skulle 

vara mestadels okej med detta. Detta förklarades ofta med att äldre generationer är mer 

konservativa eller har dåliga minnen av amerikaner efter andra världskriget.  

 Respondenterna fick svara på vad de trodde att japaner i allmänhet tyckte om 

amerikansk utrikespolitik. Elva trodde att bilden av denna var direkt negativ, som kan 

belysas med dessa utdrag: ”Bilden av den amerikanska utrikespolitiken är dålig, då de är så 

själviska med ’America First’ resonemang.” 

 ”Amerikansk utrikespolitik ses som mycket självisk, och president Donald Trump som 

extremt offensiv och osmidig.” 

 En student förklarade vidare att Donald Trump skapar problem i Nordkorea och beter 

sig våldsamt, även om någon måste förhandla med dem så ansåg hon att Trump är för hetsig. 

 ”Det verkar som att om något är bra för USA så spelar övriga konsekvenser ingen roll.” 

 Nio personer nämnde att USA:s utrikespolitik är direkt självisk. Bland annat så 

nämndes indragande av USA:s signatur på TPP-samarbetet av två svarande som en sådan 

negativ och självisk handling. Fyra personer hade en lätt negativ bild av USA:s utrikespolitik 

som denna student förklarar att USA alltid lägger näsan i blöt och är involverat i allas 

affärer. ”Antingen aktivt eller passivt inblandade.” Utöver detta menade vissa att de 

generellt är för obstinata i sin politik.  

 När studenterna tillfrågades vad de trodde om amerikanernas bild av Japans 

utrikespolitik trodde fem att de inte brydde sig. Tre trodde att de gillade den då de japanska 

politikerna är lätta att förhandla med till USA:s fördel. Tre trodde att amerikanerna tycker att 

den japanska politiken och de japanska politikerna var oskickliga.  

 Slutligen ska vi ta upp frågan ”Hur tror du att framtida japaner kommer att se på USA 

år 2050?” och vice versa med framtida amerikaners syn på Japan. Denna fråga var utformad 

så att man skulle kunna få dem att tänka hur de tror att Japan, USA och världspolitiken 

kommer att utvecklas utifrån deras kunskaper och bild av världen.  

 Om den framtida synen på USA trodde fyra att den skulle förbättras. Mest eftersom 

USA skulle veta mer om Japan då och vara mer intresserat. Alternativt att Japan skulle bli ett 

svagare land och behöva mer amerikanskt stöd i framtiden. Fem personer trodde det skulle 
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vara neutralt eller oförändrat. Fem studenter trodde att den framtida synen på USA skulle 

försämras och det kunde förklaras genom de senaste händelserna beroende på hur USA 

sköter förhandlingarna med Nordkorea, eller annan politik som är ekonomiskt ogynnsam för 

Japan. I detta utdrag trodde man att Japan kommer att samarbeta med Kina mer i framtiden, 

något som flera studenter tog upp, och kan leda till följande: ”Om Japan börjar samarbeta 

mer med Kina och närma sig landet, kommer USA:s bild av Japan försämras.” som en 

student sammanfattade det.  

 Vidare var det många som trodde att Kina kommer att bli världens nästa stormakt, 

vilket belyses med hjälp av utdrag från intervjusammanfattningarna: ”Kina håller på att bli 

starkare och mer inflytelserikt så maktbalansen kan nog ändrats inom 30 år.” 

 En student ansåg att USA bara bryr sig om sig själv och struntar i alla andra. Hon 

förklarade vidare att detta är eftersom USA:s tid som stormakt nog snart är slut, och detta 

leder till att landet måste försvara sig självt för att behålla kontrollen innan andra stormakter 

som exempelvis Folkrepubliken Kina tar över. 

  Om hur amerikanerna ser på Japan i framtiden var svårt för de flesta av 

respondenterna att veta eller svara på. Men fem personer trodde att den kommer förbättras. 

Detta var ofta relaterat till Kina då Japan är en god samarbetspartner till USA när Kina blir 

starkare. Och belyses väl i detta utdrag: ”Kina som växer sig starkare och med den Sino-

japanska relationen som blir allt sämre kommer nog USA vilja samarbeta närmare med 

Japan i framtiden.”  

 Många tog upp att det finns kommunikationsproblem mellan vanliga japaner såväl 

som amerikaner, men kanske mer mellan japanska och amerikanska politiker. Detta kan 

särskilt ha att göra med att kulturerna är mycket olika i hur man uttrycker sig. En student 

förklarade insiktsfullt att amerikaner tycker illa om att japaner inte vill säga sin egen åsikt, 

och att japaner tycker illa om att amerikaner anser sig själv som störst, bäst och starkast. 

Detta belyser den kulturella skillnaden som många deltagande speglade.  

 Som nämnts tidigare så fick respondenterna ange årskurs, ålder och kön. Man fick 

även ange om man hade varit i USA eller ej, samt om man ville åka dit. Lika stor andel av 

männen som kvinnorna hade även besökt USA. Datan har analyserats efter dessa svar för att 

hitta några eventuella korrelationer. Eftersom urvalet är litet behöver svaren som angetts 

utifrån dessa kriterier vara överhängande eniga för att kunna vara relevanta att tas upp. 

Några sådana signifikanta korrelationer fanns inte att hitta från dessa kriterier, istället var 

svaren i mycket hög grad varierande, och därför behöver detta inte analyseras vidare.  
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4.3 Sekundärdatan 

Vi börjar med att undersöka historiska synsätt och attityder som Ruth Benedict skriver om i 

The Chrysanthemum and the Sword. Benedict skriver att det japanska samhället är så djupt 

hierarkiskt rotat att Japan under andra världskriget skapade en bild om att ordna hela 

Ostasien, och helst hela världen i en hierarkisk världsordning under sig. Även om länderna 

som ockuperades av Japan utvecklades med japanernas systematik ansåg den lokala 

befolkningen inte att denna hierarki var rätt.32 Detta system och denna systematik där alla 

har en bestämd plats anses vara grunden till det kollektivistiska tankesättet, och det som gör 

att japanen inte agerar individualistiskt som amerikanen.  

 Vidare förklarar denna hierarki att när Japan officiellt såg sig som besegrat så 

accepterade man sin plats. Under kriget hade bilden skapats att Japan var högst upp i 

världspyramiden, men när de insåg att de, USA, besegrade dem så var de efter sin egen logik 

under USA i hierarkin.33 Därför var det inga konstigheter att anpassa sig till det nya 

mästarna, som hade bevisat sin förträfflighet genom att vinna. Det skulle kunna vara därför 

fyra av respondenterna i primärintervjuerna menade att Japan fortfarande lyder under USA i 

dess bemärkelse att Japan som land inte än idag har haft allvarlig anledning att ifrågasätta 

den skapade hierarkin efter kriget, då Japan lyckats så bra så länge under detta nya system.  

 Benedict menar att Japan inte skulle acceptera ett individualistiskt samhälle som USA, 

där personer sägs kunna bli ”rika över en natt.” Då man i Japan såg ned på nyrika, som att 

de hade utnyttjat systemet och inte förtjänade sin rikedom genom långt tjänande i 

rangordningen. I USA kanske dessa nyrika skulle bli firade men i Japan kallande man 

sådana narakin som i japanskt schack är ”bonden som blev drottning” och accepterades inte i 

samhället som hederliga människor.34  

 Något som respondenterna i primärkällorna ofta återkom till var att amerikanerna 

uttryckte sig för tydligt och utan hänsyn till andra samt kunde vara obstinata. Detta härleder 

Benedict till skillnader i hur man uppfostrade barn i de olika samhällena, där man i USA 

argumenterade för sin sak och sina barn och gav tillrättavisningar. Medan i Japan så hade 

barnen en starkt rotad känsla att vilja bli accepterade och passa in, därför förväntade man sig 

i Japan att barnen av egen förmåga betedde sig på ett sätt som man tidigare godkänt.35 Från 

detta kan man förstå varför amerikaner tycker att japaner är otydliga och varför japaner 

tycker amerikaner är för framåt i sitt agerande. Amerikanen kan tänkas vänta på att få 

mothugg och motargumentation, medan japanen väntar på att amerikanen ska förstå 

situationen utan att denne behöver förlora ansiktet.  

 I Evaluating Language: Papers from the Annual Meeting of the British Association for Applied 

Linguistics Held at the University of Essex publicerad på tidigt 1990-tal visade det sig att 

attityden till amerikansk engelska bland de nittiotvå deltagande japanska 

                                                      
32 Benedict, Ruth. The Chrysanthemum and the Sword : Patterns of Japanese Culture. Rutland, Vt. :C.E. 

Tuttle. 1954. s. 21. f. 
33 Ibid., ss. 43. ff. 
34 Ibid., ss. 92-6. 
35 Ibid., s. 281. f.  
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universitetsstudenterna var mer positiv än andra accenter. I deras undersökning lät man 

studenterna lyssna till en inläst passage engelska och därefter bedöma den inlästa passagen 

från många olika aspekter. De fick höra på olika accenter från modersmålsengelska och 

inlärd engelska för att bedöma detta. Resultatet blev att attityden till amerikansk engelska 

var signifikant mer positiv än andra accenter. Detta trodde man i samma undersökning 

berodde på att de är mest vana att höra amerikansk engelska då detta brukar föredras i det 

japanska utbildningsystemet.36 Det fanns inget i primärintervjuerna som skulle peka på att 

detta inte är sant, då man gillade amerikaner generellt och uppskattade amerikansk film och 

musik. Dessutom nämnde tre personer att de önskade resa till USA för att bland annat träna 

engelska, detta kan bekräfta att de anser att amerikansk engelska är bekvämast för dem.  

 Yasuhiro Inoue tar i sin forskning från sent 1990-tal upp om amerikansk media 

påverkar unga japaners uppfattning om USA till en mer våldsam sådan. 

Undersökningsgruppen var chūgakusei, motsvarande svenska högstadieelever. Många 

amerikanska filmer som visades i Japan under tiden för undersökningen var våldsamma och 

man trodde att detta kunde påverka de unga japanernas uppfattning om USA negativt. Man 

fann att ökad konsumtion av amerikansk media ledde till en generellt mer positiv inställning 

till USA. Man fann även att bilden av amerikaner inte ansågs som mer våldsam, men att 

bilden av landet USA däremot ansågs som ett mer våldsamt land. Det förstods som att kända 

personer hade vissa positiva influenser och att den våldsamma bilden överförts på landet i 

sig.37 Detta stödjer bilden i primärintervjuerna, där amerikaner inte anses våldsamma, men 

att landet USA och dess internationella aktioner har våldsamma associationer.  

 I Mejiro universitetets redogörelse över sin humanistiska forskning för år 2015 finns: 

Amerika kenkyū kanken: amerika no ”chikara no rekishiteki hensen” ni kangaminagara 

[Amerikastudier: I ljuset av den amerikanska "historiska maktförändringen"]. Här finner 

man att Amerikastudier som universitetsämne blev viktigt efter andra världskriget och blev 

som störst under 80-talet. Men att ämnet Amerikastudier, om än mycket viktigt idag, börjar 

förlora i betydelse då globala studier och utrikestudier om andra länder konkurrerar med 

Amerikastudierna.38  

 Härnäst ska den årliga forskningen från statliga Naikakufu (Cabinet Office) om 

inställningen till andra länder tas upp och analyseras. Samt dra paralleller till tidigare 

diskussion samtidigt som medvetenheten behålls att urvalsgruppen är mycket bred och inte 

direkt jämförbar med primärdatans resultat. Även om den till viss del kan bekräfta eller 

dementera koncensus med primärkällornas resonemang och attityder. Vi kommer att 

                                                      
36 Chiba, Reiko. Matsuura, Hiroko. Yamamoto, Asako: Evaluating Language: Papers from the Annual 

Meeting of the British Association for Applied Linguistics Held at the University of Essex, September 1992: 

5 ”Japanese Collage Studets’ Attitudes Towards Non-native Varieties of English.” 1992. ss. 52-7. 
37 Inoue, Yasuhiro. Relationships between Media Exposure, Violent Images, and Attitude 

towards the U.S.: Contradictions in Japanese Adolescents' Images and Attitudes. 1999. s. 23 ff.  
38 Uemura, Taizo. Amerika kenkyū kanken: amerika no ”chikara no rekishiteki hensen” ni kangaminagara (アメ

リカ研究管見: アメリカの「力の歴史的変遷」に鑑みながら). [Amerikastudier: I ljuset av den amerikanska 

"historiska maktförändringen"] ss. 118-122. 
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använda oss av resultat från november 2016 samt oktober 2017. Deltagarna var 1.804 

respektive 1.803 personer i vardera undersökning och är 18 år eller äldre vid tillfället.   

 Under frågan ”Känner du frändskap med USA?” fick svaren: 39 ”Ja, jag känner 

frändskap”: 84,1% år 2016 och 78,4% år 2017. ”Nej, jag känner inte frändskap”: 13,2% år 2016 

samt 19,1% år 2017. Denna data visar såväl som primärdatan att den generella bilden av USA 

är positiv. Man anser även att Japan har ett extensivt samarbete med USA. När man kollar på 

Naikakufus historiska graf ser man att frändskapen till USA har sett i stort sett lika dan ut 

sedan mätningarna började augusti 1978. Därför kan frändskapen ses som mycket stabil. 

Man tycker även att ”Den nuvarande relationen mellan Japan och USA” är god eller ganska 

god, med 87,1% som tyckte så år 2016 och 84,4% år 2017. Över 95% ansåg att denna relations 

utveckling var viktig.  

 Det är viktigt att även undersöka vad svaren blev rörande andra länder för att förstå 

svaren relativt till andra länder, vilket här följer. Under frågan ”Känner du frändskap med 

Republiken Korea [(Kankoku)40]?” fick svaren:   ”Ja, jag känner frändskap”: 38,1% år 2016 och 

37,5% år 2017. ”Nej, jag känner inte frändskap”: 59,1% år 2016 samt 59,7% år 2017. När man 

studerar de historiska graferna ser man att resultaten har inverterats flera gånger sedan 

mätningarna började i augusti 1978. Från år 2009 till 2011 var i stort sett relationen inverterad 

jämfört med 2016 och 2017, det vill säga att drygt 60% kände frändskap och att drygt 30% 

inte gjorde det. Detta visar att frändskapen med Sydkorea är föränderlig och labil. Man 

ansåg att nuvarande relationerna med Sydkorea är ”inte bra” med 65,4% år 2016 och 67,7% 

år 2017. 69,0% år 2016 respektive 69,1% år 2017 ansåg att den framtida utvecklingen av 

denna relation var viktig.  

 När japanerna tillfrågades om vad de känner inför Republiken Korea ska man notera 

att Japan endast erkänner regeringen i Seoul som suverän stat för hela den koreanska 

halvön.41 För att tydliggöra är, enligt Japan, Nordkorea inte en legitim stat. Därför 

tillfrågades troligen inte deltagarna vad de tycker om Nordkorea (Kitachōsen).42 Men detta 

gör också förvirringen stor till vilken grad den internationella påverkan av Nordkoreas 

utrikespolitik färgar resultaten om Sydkorea.   

 Däremot så tillfrågades personerna om vilka av ett urval ämnen relaterade till 

Nordkorea som bekymrade dem, svaren var övervägande knutna till tre saker år 2017: 

missilproblematiken med 83,0%, kidnappandet av japanska medborgare med 78,3%, samt 

nukleära problem med 75,3%. Svaren har ändrats med några procentenheter sedan 2016 men 

                                                      
39 Amerika ni shitashimi kanjimasuka? Översattes till ”frändskap” som bästa översättning till svenska. 
40 Daikanminkoku(大韓民国), Kankoku(韓国).  
41 "The World and Japan" Database (Project Leader: TANAKA Akihiko), 

Database of Japanese Politics and International Relations, 

National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS); Institute for Advanced Studies on Asia (IASA), 

The University of Tokyo: Treaty on Basic Relations between Japan and the Republic of Korea, 1965: 

http://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/docs/19650622.T1E.html Hämtad 2018-05-18 kl. 16:38. 
42Chōsenminshushugijinminkyōwakoku(朝鮮民主主義人民共和国), Kitachōsen(朝鮮). 

http://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/docs/19650622.T1E.html
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det enda som sticker ut signifikant är att missilproblematiken steg från 71,5% till 83,0% vid 

2017 års undersökning.43  

 Från den japanska befolkningens oro kring Nordkorea och dess relationer kan detta 

lätt kopplas med attityderna som dök upp i intervjuerna med studenterna på Kyoto 

universitet. Dels att många skulle vara försiktiga och oroliga när de övervägde äktenskap 

med en nordkorean. Samt att många tycker att USA:s kommunikation och politik med 

Nordkorea är riskabel och inte genomförd på ett bra sätt.  

 Även om Ryssland inte nämndes noterbart många gånger under primärintervjuerna 

svarade man på frågan från Naikakufu ”Känner du frändskap med Ryssland?” och fick 

svaren: ”Ja, jag känner frändskap”: 19,3% år 2016 och 18,0% år 2017. ”Nej, jag känner inte 

frändskap”: 76,9% år 2016 samt 78,1% år 2017. Den historiska datan sedan år 1978 från 

Naikakufu har i stort sett likadan ut och attityden är stabil, om än negativ. Relationen 

länderna emellan anses som ”inte bra” med 65,2% år 2016 och 64,5% år 2017. Däremot anser 

77,0% båda åren att relationens framtida utveckling är viktig.  

 Under frågan ”Känner du frändskap med Kina?” fick man svaren: ”Ja, jag känner 

frändskap”: 16,8% år 2016 och 18,7% år 2017. ”Nej, jag känner inte frändskap”: 80,5% år 2016 

samt 78,5% år 2017. Denna attityd verkar röra sig långsamt men man kan se på den 

historiska grafen att relationen var i stort sett inverterad från år 1980 till år 1985. Samt att den 

började bli mer dålig än bra vid mätningen i oktober år 2004. 83,0% ansåg att relationen 

var ”inte bra” 2016 respektive 79,8% år 2017. År 2016 ansåg 72,9% respektive 76,9% år 2017 

att relationernas utveckling var viktig för de två länderna.44  

 

  

                                                      
43 Cabinet Office (Naikakufu). Government Of Japan: November 2016: https://survey.gov-

online.go.jp/h28/h28-gaiko/gairyaku.pdf, Oktober 2017: https://survey.gov-online.go.jp/h29/h29-

gaiko/gairyaku.pdf. Hämtade: 2018-05-17 kl. 22:00. 
44 Ibid. 

https://survey.gov-online.go.jp/h28/h28-gaiko/gairyaku.pdf
https://survey.gov-online.go.jp/h28/h28-gaiko/gairyaku.pdf
https://survey.gov-online.go.jp/h29/h29-gaiko/gairyaku.pdf
https://survey.gov-online.go.jp/h29/h29-gaiko/gairyaku.pdf
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4.4 Innebörd 

För de flesta av de tillfrågade vid primärintervjuerna visade det sig att tankesättet om att 

länder har andra länder som förebilder var utanför deras föreställningsvärld. Man ansåg att 

detta var ett föråldrat tankesätt som inte hör hemma i nutiden. Många trodde dock att Japan 

hade USA som förebild för länge sedan, efter att de hade förlorat andra världskriget. Men 

även då var USA som helhet nödvändigtvis inte en förebild, utom vissa aspekter som 

exempelvis det kapitalistiska systemet. Detta kan även kopplas samman med det som Ruth 

Benedict säger om hur viktigt det är med hierarkier. Att ta USA till förebild, åtminstone 

delvis, var det enda naturliga när de hade förlorat.  

 Respondenterna menade att Japan inte är eller kan vara en förebild för USA, främst 

eftersom USA är starkare till militär, politisk och ekonomisk storlek. Studenterna menade att 

en svag aldrig kan vara en starkares förebild. Utan att den svagare, eller kanske speciellt 

förloraren i ett världskrig måste anpassa sig och tillämpa vissa idéer från övermakten som 

fungerar, och således delvis ta denne till förebild. Däremot så verkar denna förebildsfas inte 

anses vara ett permanent tillstånd, utan ett medel att nå högre. När det målet nåtts finns 

syftet med förebilden inte kvar, och därför kan man tolka detta som att USA kan ha varit en 

historisk god förebild på vissa områden men att detta endast är ett medel för att utvecklas.  

 Som tagits upp i den historiska bakgrunden så blev Japan ockuperat efter krigsslutet 

och kunde exempelvis inte ha ett eget försvar. USA:s krigsmakt har däremot varit konstant 

närvarande sedan krigsslutet i Japan. Något som kännetecknar USA enligt respondenterna 

är att det har en mycket stark militär, och deras militär kopplas till många av landets 

negativa aspekter och göromål. USA:s militär nämns i samtliga intervjuer där mestadels, 

men inte uteslutande negativa aspekter togs upp. 

 Många av respondenterna trodde att USA:s position skulle försvagas i området i 

framtiden, och att Japan då borde satsa mer på relationen med andra länder. Detta återfinns i 

tidigare studier där man ser att USA försvagas medan Kina växer sig starkare, samt att 

studier vid universitet av specifikt Amerikastudier minskat till förmån för internationella 

studier.45  

 Respondenterna konstaterar att japanerna och amerikanerna är olika, men att 

amerikanerna inte är sämre för det. Japanerna anses vara mer homogena än amerikanerna 

som, är ett folk och ett land av många olika kulturer. Japanerna ansågs istället av studenterna 

vara en monokultur. Denna skillnad gör att man tycker att många olika åsikter och 

färgstarka uttryck är normalt i USA eftersom det alltid varit så i USA:s historia. Man tycker 

också att en monokultur är normalt i Japan eftersom det alltid varit så i Japans moderna 

historia. Det japanska folket har länge varit en homogen grupp, och detta gör att japanen 

känner stark tillhörighet med sin egen folkgrupp. I USA så har man en öppnare attityd med 

                                                      
45 Jerdén, Björn. Waiting for the rising power: China’s rise in East Asia and the evolution of great power 

politics. Stockholm: Department of Political Science. 2016. s.52 f., Conclusions s. 6 ff. 

Uemura, Taizo. Amerika kenkyū kanken: amerika no ”chikara no rekishiteki hensen” ni kangaminagara (アメリ

カ研究管見: アメリカの「力の歴史的変遷」に鑑みながら). [Amerikastudier: I ljuset av den amerikanska 

"historiska maktförändringen"] s. 120 ff. 
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vem som kan kalla sig amerikan, eftersom en försvinnande liten del av dagens amerikaner 

bott där under mer än ett par tre hundra år så blir det mer en nationalitet som kretsar kring 

konceptet om Amerika och ett geopolitiskt läge, än en tillhörighet till en specifik folkgrupp. 

Detta framgår av synsätt som studenterna presenterade, och återfinnes även i en artikel av 

Mackey på den japanska ekonomiska tidskriften Toyo Keizai. Där förklaras att japaner anser 

att nationalitet och etnicitet går hand i hand, men att i USA handlar det om man föddes och 

växte upp där, då befolkningen består av etniciteter från hela världen.46  

 Generellt sett är bilden av amerikanerna god, och få respondenter hade något emot 

dem. Bilden av amerikanen är ofta en tillmötesgående och vänlig person. Men också en 

person som uttrycker sig i kraftigare ord och kan vara obstinat och högljudd. Att beskriva 

amerikanerna som livliga, var även förekommande. Amerikaner tänks också ofta vara 

överviktiga och kopplingen mellan ohälsosam kost och USA är mycket stark.  

 Det visade sig att de intervjuade studenterna vid Kyoto universitet förknippade Japan 

och det japanska med naturen. Medan många däremot förknippade storstadslivet med USA 

och det amerikanska. Även om man kan tycka att Japan har väldigt mycket storstadsliv och 

att Tokyo också känns ”japanskt” när man åker dit som besökande. Detta belyser att en 

persons bild av sitt eget land och en besökares kan vara väldigt olika. Något som var tydligt 

var att deltagarna inte hade mycket alls emot scenariot om deras barn skulle vilja gifta sig 

med en amerikan. Däremot så ansåg de att tidigare generationer inte skulle varit lika liberala. 

 Från statliga Naikakufu (Cabinet Office) kan vi se historiska grafer över tidigare 

attityder i form av ”frändskap” med ett annat land och hur de ändrats över tid. Något som 

stod fram var att grafen om frändskap med Korea inverterats flera gånger, och ibland med 

ett fåtal år emellan. Detta kan delvist vara på grund alla politiska dispyter om landområden. 

Men kanske framför allt på grund av gamla konflikter och olika meningsuppfattningar om 

händelser under tiden då Japan annekterade Korea och andra världskriget. Instabiliteten i 

denna relation kan jämföras med relationen mellan Japan och USA, som i hög grad var stabil.  

 Man kan även observera att samma graf om Kina inverterats, och att den under 1980-

talet visade att japanerna upplevde en hög grad av frändskap med Kina. Kina har vuxit 

väldigt snabbt och mycket har hänt som är omöjligt att gå in på här i denna begränsade 

uppsats. Man kan teoretisera om att först på senare år (sedan 2004 i grafen) har Kina 

utvecklats i en sådan grad att det på allvar kan konkurrera ut Japan som industrination och 

då blir till ett hot som försämrar relationen avsevärt.47 En maktförskjutning från Japan till 

Kina har skett både ekonomiskt och politiskt under 2000-talet, vilket stödjer denna teori.48 

                                                      
46 Mackey,  Patrick.”Nippon kokuseki” shutoku shita moto Beikokujin no zanshin'na hon'ne. (｢日本国籍｣取得

した元米国人の斬新な本音) [”Japanst medborgarskap” En före detta amerikansk medborgares riktiga 

okonventionella åsikt]  Toyo Keizai. Mars 2017: https://toyokeizai.net/articles/-/160486?page=4, 

Hämtad: 2018-07-24 kl. 18:20. 
47 Cabinet Office (Naikakufu). Government Of Japan: November 2016: https://survey.gov-

online.go.jp/h28/h28-gaiko/gairyaku.pdf, Oktober 2017: https://survey.gov-online.go.jp/h29/h29-

gaiko/gairyaku.pdf, Hämtade: 2018-05-17 kl. 22:00. 
48 National Encyklopedin: Japan: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/japan Avsnitt: 

Utrikespolitik. Hämtad: 2018-05-14 kl. 16:26. 

https://toyokeizai.net/articles/-/160486?page=4
https://survey.gov-online.go.jp/h28/h28-gaiko/gairyaku.pdf
https://survey.gov-online.go.jp/h28/h28-gaiko/gairyaku.pdf
https://survey.gov-online.go.jp/h29/h29-gaiko/gairyaku.pdf
https://survey.gov-online.go.jp/h29/h29-gaiko/gairyaku.pdf
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/japan
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Det dök även upp i intervjuerna att sex studenter upplevde att kinesiska turister saknade 

hyfs och betedde sig otrevligt under sin vistelse i Japan. Denna interaktion spär troligen på 

de negativa känslorna mellan kineser och japaner. 

 För vidare forskning inom detta område så skulle kvantitativa undersökningar vara 

värdefulla, men speciellt undersökningar som berör samma eller liknande frågor hos 

studenter vid andra japanska elituniversitet. Även ytterligare kvalitativa undersökningar 

vore mycket värdefullt för att bredda förståelsen av studenternas föreställningsvärld, samt 

för att undersöka om de attityder som framgick i mina intervjuer även återfinnes i andra 

delar av Japan. Undersökandet av fler elituniversitet vore intressant för att kunna få en 

djupare förståelse för hur dessa attityder och föreställningar kan tänkas påverka det framtida 

politiska och ekonomiska läget samt samarbeten.  

 Något som blev tydligt under genomförandet av denna studie är att det även vore 

intressant att undersöka de japanska elituniversitetsstudenternas bild av andra närliggande 

länder som: Kina, Sydkorea, Nordkorea och Ryssland. Dels eftersom det är intressant och 

aktuellt då många stater är inblandade i det säkerhetspolitiska läget i Ostasien, dels för att 

bättre kunna få en relativ bild av attityderna till ett land genom att jämföra dem med 

attityderna till ett annat. 
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5. Slutsatser 

Studien besvarar om USA är en förebild för Japan eller inte enligt studenterna på Kyoto 

universitet. Den besvarar även ofta förekommande attityder och bilder av USA, om än inte 

alla, utifrån studenternas perspektiv. 

 Att länder har förebilder anses som ett förlegat tankesätt enligt en majoritet av de 

deltagande studenterna på Kyoto universitet, en majoritet trodde även att det kan ha varit så 

efter andra världskriget. Med förlusten i andra världskriget var Japan tvunget att anamma 

de påbud och systemförändringar som amerikanerna introducerade, även utefter sin 

egenskapade världspyramidbild från imperialtiden där Japan kolonialiserade andra länder. 

Japan behandlades väl av USA efter kriget vilket hjälpte Japan att anamma den nya 

ordningen utan större protester och kom till stor nytta för Japans utveckling. Japans 

kapitulation ska därför inte ses som en total underkastelse till en annan stat, utan som 

acceptans av en ny hierarki för Japan att kunna nå högre. Studenterna bekräftar detta då 

många ansåg att USA nog var en förebild under efterkrigstiden, men att detta inte längre är 

sant. Efter kriget gick det bra för Japan och då försvann detta förebildstänkande, studenterna 

menar att kulturerna är så olika att de inte kan vara varandras förebilder till fullo. 

 Numera anses inte USA som en förebild för Japan. Om USA är en förebild inom vissa 

aspekter anser man även att Japan är en förebild för USA inom andra aspekter. Japan har 

utvecklats mycket sedan efterkrigstiden, och har nu sina industrier där de överträffar 

amerikanerna inom vissa marknader.  

 Attityderna till USA är generellt positiva men försiktiga. USA associeras till ett mycket 

starkt, individualistiskt och fritt land. Ett mångkulturellt samhälle samt vissa 

säkerhetsproblem som våld, droger och vapen inom landet. Studenterna tycket att USA har 

en självisk, aggressiv utrikespolitik och använder sig av för mycket krigföring. USA:s starka 

krigsmakt nämndes i samtliga intervjuer och kopplas starkt till landets identitet. Även 

president Donald Trump nämndes i alla intervjuerna och oftast med dåliga politiska 

associationer. Avancerad teknologi och storstadsliv associeras till USA. Medan natur 

associeras till Japan. Studien belyste även att en persons bild av sitt eget land och en 

besökares kunde vara väldigt olika. 

 Attityderna till landet USA och dess befolkning skiljer sig åt. Generellt så finns goda 

attityder till amerikaner, och de attityderna är påtagligt bättre än till andra närliggande 

nationer som jämfördes hos befolkningen i stort. I studenternas generation ansåg man att 

giftermål med amerikaner var oproblematiskt och stärker den goda bilden av det 

amerikanska folket. Äldre generationer ansågs däremot mer konservativa.  

 Studenterna ansåg ofta att amerikanerna är vänskapliga och trevliga, men ofta även 

obstinata och högljudda. Många associerar amerikaner med feta människor och onyttig mat 

kopplas mycket starkt till landet USA.  

 Det ansågs även att USA i framtiden skulle få en svagare position i området. Detta 

leder till ökat intresse för Japan att samarbeta närmare med andra stater och länder i 

området, vilket även hade stöd i forskningen.  
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6. Sammanfattning 

För att få en bättre bild av framtidens samhälle är det viktigt att förstå attityder länder 

emellan. Invånarnas attityd till ett land påverkar beslut och samarbeten, och är därför ett 

betydelsefullt område att intressera sig för. Japan har länge haft ett komplicerat förhållande 

till USA med mycket inspiration men också mycket motsättningar. Både Japan och USA är i 

dagsläget två mycket viktiga och starka länder med en stor inverkan på ekonomin och 

världspolitiken. Under den amerikanska ockupationen efter andra världskriget blev Japan i 

mycket större utsträckning än tidigare som ett land i väst och den japanska ekonomin växte 

stort. Att Japan anpassade sig till den nya verkligheten kan ses som att Japan tog USA till sin 

förebild.  

 I denna studie undersöks åsikter och attityder hos japanska elitstudenter vid Kyoto 

universitet med frågeställningen: Är USA en förebild eller ett varnande exempel för Japan, 

vad har japanska elitstudenter vid Kyoto universitet för attityd till USA? Att undersöka 

elitstudenter ansågs extra intressant då dessa sedan ofta får betydelsefulla jobb och troligtvis 

därav kommer att påverka framtiden mer än den genomsnittlige unge japanen. 

 Detta område är inte väl undersökt, och tidigare forskning är begränsad, men 

angränsande forskning redovisas genom uppsatsen och bildar ett ramverk till studien. 

Speciellt viktig var den officiella japanska statistiken från Naikakufu om vad japaner känner 

inför andra länder.  

 För att ta reda på vilka idéer, attityder och föreställningar som fanns hos studenterna 

vid Kyoto universitet genomfördes sexton djupintervjuer. Intervjuerna var 

semistrukturerade och baserade på ett formulär där frågorna ställdes i samma ordning, men 

gav rum för fritt associerande och samtal i valfri riktning. Detta ansågs som den bästa 

metoden för att kunna jämföra svaren parallellt och hitta koncensus, samtidigt som den 

kvalitativa aspekten i djupintervjun inte gick förlorad. Intervjuerna nyttjade projektiva 

metoder i frågeställningarna för att självcensur skulle undgås i den mån möjligt.  

 Studenterna ansåg att tankesättet om att länder har andra länder som förebilder var 

utanför deras föreställningsvärld. Man ansåg att detta var ett föråldrat tankesätt som inte hör 

hemma i nutiden. Många trodde dock att Japan åtminstone delvis hade USA som förebild 

efter att de hade förlorat andra världskriget. Hurusom ansågs förebildsfasen inte vara ett 

permanent tillstånd, utan ett medel att nå högre, när målet nåtts fanns syftet med förebilden 

inte kvar. Man ansåg att Japan numera inte kunde ha USA som förebild då länderna var för 

olika inom både kultur, ekonomi och politik.  

 Attityderna till USA var mycket blandade, men vanligt förekommande attityder och 

associationer till landet USA kunde lätt hittas. Generellt sätt var attityden positiv men 

försiktig. USA associeras till ett mycket starkt, individualistiskt och fritt land. Ett 

mångkulturellt samhälle med vissa säkerhetsproblem inom landet. Studenterna tycket att 

USA har en självisk, aggressiv utrikespolitik och använder sig av för mycket krigföring. I 

samtliga intervjuer berördes ämnet om Amerikas militärstyrkor, som mycket starkt 

förknippas med landet. Associationerna om dessa var oftast negativa, då USA:s trupper och 

militära operationer utomlands ofta kritiserades.  
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Attityderna till amerikanerna var mer positiva jämfört med landet USA enligt studenterna 

vid Kyoto universitet, även om attityden till USA i stort var mestadels positiv. Liknande svar 

fanns även hos japanska befolkningen i stort och attityderna till USA var mycket bättre än de 

till många närliggande länder enligt dem i Naikakufu statistiken.  Studenterna vid Kyoto 

universitet konstaterade att japaner och amerikaner är olika, där Japan ansågs homogent och 

USA ansågs mångkulturellt, detta förklarades med ländernas olika historia och uppbyggnad.   

 Amerikanerna ansågs vara vänskapliga och trevliga, men ofta även obstinata och 

högljudda. Många associerade amerikaner med feta människor och onyttig mat kopplas 

mycket starkt till USA.  

 De intervjuade studenterna vid Kyoto universitet förknippade Japan och det japanska 

med naturen, medan många däremot förknippade storstadslivet med USA och det 

amerikanska. USA associerades även i många fall med högteknologiska framsteg och 

uppfinningar.  

 Många av studenterna trodde att USA:s position i framtiden skulle försvagas i Ostasien, 

och att Japan då borde satsa mer på relationen med andra länder i Ostasien. Tidigare studier 

visade även att USA försvagas medan Kina växer sig starkare, samt att akademiska studier 

om USA minskat till förmån för internationella studier. 
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[BILAGA 1. FRÅGEFORMULÄR] 

１．Om Japan var ett djur, vilket djur skulle Japan då vara? 

(Respondenten ombeds utveckla resonemanget) 

日本国を動物に例えたら、どの動物であると思いますか。 

（何でそう思いますか。） 

 

２．Om USA var ett djur, vilket djur skulle USA då vara? 

(Respondenten ombeds utveckla resonemanget) 

米国を動物に例えたら、どの動物であると思いますか。 

（何でそう思いますか。） 

 

３．Om Japan var en färg, vilken färg skulle Japan då vara? 

(Respondenten ombeds utveckla resonemanget) 

日本国を色に例えるならば、どの色で有ると思いますか。 

（何でそう思いますか。） 

 

４．Om USA var en färg, vilken färg skulle USA då vara? 

(Respondenten ombeds utveckla resonemanget) 

米国を色に例えるならば、どの色で有ると思いますか。 

（何でそう思いますか。） 

 

５．Om Japan var en lukt, vilken lukt skulle Japan då vara? 

När du tänker på denna lukt vilka associationer har denna lukt enligt dig? 

日本国を香りと匂いに例えるとしたら、どの香りと匂いだと思いますか。 

（この香りと匂いを感じるときに、何を考えますか。） 
 

６．Om USA var en lukt, vilken lukt skulle USA då vara? 

När du tänker på denna lukt vilka associationer har denna lukt enligt dig? 

米国を香りと匂いに例えるとしたら、どの香りと匂いだと思いますか。 

（この香りと匂いを感じるときに、何を考えますか。） 
 

７．Om Japan var en blomma, vilken blomma skulle Japan då vara?  

Vad påminns du om när du tänker på den blomman. 

日本国を花に例えるならば、どの花であると思いますか。 

（この花を考えるときに、何を思い浮かべますか。） 
 

８．Om USA var en blomma, vilken blomma skulle USA då vara?  

Vad påminns du om när du tänker på den blomman. 

米国を花に例えるならば、どの花であると思いますか。 

（この花を考えるときに、何を思い浮かべますか。） 
 

９．Om du får välja en känd person, vilken person tycker du symboliserar Japan mest? 

Hur är eller var denna personen och vad hade han eller hon för personlighet? 

日本の有名な人で、日本国を象徴する（しょうちょう／シンボライズ）人物は誰だと思います

か。 

（何でこの人を選びましたか。） 
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１０． Om du får välja en känd person, vilken person tycker du symboliserar USA mest? 

Hur är eller var denna personen och vad hade han eller hon för personlighet? 

アメリカの有名な人で、米国を象徴する（しょうちょう／シンボライズ）人物は誰だと思います

か。 

（何でこの人を選びましたか。） 
 

 

１１． Om din framtida son eller dotter skulle vilja gifta sig med en amerikan i Japan och 

rådfrågade dig om hur han eller hon skulle göra, hur troligt är  det att du råda för eller emot 

detta giftermål? 

Varför skulle du råda så? 

Finns det andra landsmän som skulle vara mer eller mindre okej och i så fall ge några 

exempel. 

Varför anser du så? 

未来の娘さんもしくは息子さんは日本に住んでいる米国人と結婚したいと思っていて、子供

が自分に相談した場合、この結婚をお勧めする、または反対する可能性がどれぐらいです

か。 

（なぜそう思いますか。） 

貴方の子供は他の外国人と結婚したいと思った場合は、もっとお勧めする、または反対する

国は有りますか。 

（どうしてそう思いますか。） 
 

 

１２． Om djuret som fick symbolisera Japan och djuret som fick symbolisera USA möttes, vad 

skulle hända då? 

日本国に例えた動物と米国に例えた動物が出会ったら、どうなると思いますか。 

 

１３．Om kändisen som fick symbolisera Japan och kändisen som fick symbolisera USA 

möttes, vad skulle hända då? 

日本国の有名人と米国の有名人が出会ったら、どうなると思いますか。 

 

１４． Vad tror du japaner i allmänhet skulle råda sina barn i giftermål med en amerikan?  

日本人は一般的に先の結婚相談について、どう相談すると思いますか。 

 

１５． Hur tror du framtida japaner kommer att se på USA år 2050? 

未来の 2050年の日本人は米国のことをどう思っていると思いますか。 

 

１６． Hur tror du framtida amerikaner kommer att se på Japan 2050? 

未来の 2050年の米国人は日本国のことをどう思っていると思いますか。 

 

１７． Vad tror du japaner i allmänhet tycker om amerikansk kultur? 

日本人は一般的に米国の文化 について、どう思っていると思いますか。 

 

１８． Vad tror du amerikaner i allmänhet tycker om japansk kultur?  

米国人は一般的に日本の文化 について、どう思っていると思いますか。 
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１９．Tror du japaner i allmänhet tycker att USA är en förebild för Japan? 

(Isåfall inom vilka aspekter) 

一般的に日本人が、米国は日本のお手本（おてほん）と思っていると思いますか。 

 

２０．Tror du japaner i allmänhet tycker att Japan är en förebild för USA?  

(Isåfall inom vilka aspekter)  

一般的に日本人が、日本国は米国のお手本（おてほん）と思っていると思いますか。 

 

２１．Vad tror du japaner i allmänhet tycker om amerikansk utrikespolitik?  

日本人は一般的に米国の外交政策（がいこうせいさく）について、どう思っていると思います

か。 

 

２２． Vad tror du amerikaner i allmänhet tycker om japansk utrikespolitik?  

米国人は一般的に日本の外交政策（がいこうせいさく）について、どう思っていると思います

か。 

 

(Hur tror du japaner och amerikaner i allmänhet ser på sin egen utrikespolitik, och varför tror 

du så) 

（日本人と米国人は一般的に自国の外交政策について、どう思っていると思いますか。） 

 

２３． Vad tror du japaner i allmänhet tycker om amerikanska turister?  

一般的に日本人は米国の観光客について、どう思っていると思いますか。 

 

２４． Hur tror du japaner i allmänhet ser på amerikaner?  

日本人は一般的に米国人に対して、どう思っていると思いますか。 

 

２５． Har du varit i USA?  

米国に行ったことがありますか。 

(Isåfall hur var det? ) 

（行ったとき、どうでしたか。） 
 

２６． Vill du åka dit/igen?  

機会があれば、また行きたいですか。 

(Varför/varför inte? ) 

（何でそう思いますか。） 

 

２７． Tror du japaner i allmänhet vill åka dit?  

貴方にとって、一般的に日本人は米国に行きたいと思いますか。 

（何でそう思うますか。） 

・・・・・・・・・・ 
Tack för din medverkan!  

ご参加していただき有り難うございました。 

 

 

性別：     年生：     何歳： 
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[BILAGA 2. INTERVJUERNA SAMMANFATTADE] 

 

Översikt och deltagarinformation:  

Totalt deltog 16 personer, intervjuerna tog olika lång tid, totalt kan intervjutiden uppskattas 

till ungefär 36 timmar och 10 minuter. Alla deltagare svarade på frågorna med ett fåtal 

undantag då deltagaren inte kunde svara och ville gå vidare. Ingen av de deltagande önskade 

att avbryta interjuven.  

 För frågeformuläret, som är relevant att känna till innan man läser dessa 

sammanfattningar, se Bilaga 1.  

 Samtliga intervjuer genomfördes på japanska och utfördes av författaren, från den 1:a 

mars 2018 till och med den 17:e mars 2018. Tidpunkten varierar utefter vad som passade för 

mig och deltagaren.  

Av skäl som diskuteras i metodavsnittet spelades inte intervjuerna in, samtliga 

sammanfattningar baserar sig på anteckningarna jag förde under samtliga intervjuerna som är 

i formen av 3 stycken linjerade anteckningsböcker för akademiskt bruk.  

 Interjuverna är anonymiserade, men nedan innan varje sammanfattning kommer: Kön, 

ålder, årskurs och om personen varit i USA samt om personen vill åka dit tillkännages.  

 Not om japanska universitet: Japansk universitetsutbildning på Kyoto universitet tar 

normalt 4 år att genomföra då studenten får sitt betyg. Studenten kan söka till att vidareutbilda 

sig på en högre nivå direkt efter att studenten fått sitt betyg, eller vid ett senare tillfälle. Nivån 

efter kallas Master. Om inget annat anges åsyftas årskurs på grundläggande fyraårig 

utbildning. Om högre nivå åsyftas anges det framför numret för årskurs.  

 Information om deltagarna: Blad de 16 deltagarna var åtta män och åtta kvinnor. Åldern 

på deltagarna vid intervjuen var följande i stigande ordning: 19 år: 5 pers. 20 år: 7 pers. 21 år: 

2 pers. 22 år: 1 pers. 25 år: 1 pers. Distributionen av årskurserna bland deltagarna var följande 

i stigande ordning: Årskurs 1: 6 pers. Årskurs 2: 7 pers. Årskurs 3: 2 pers. Årskurs Master 2: 

1 pers. Bland de tillfrågade hade 6 personer varit i USA och 10 personer hade inte varit där. 

14 var intresserade att åka dit/igen.  
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Nummer 1. - 13:00-15:30 

Kvinna – Årskurs 2 – 21 år 

Har varit där 3 ggr och vill dit igen.  

 

Hon beskriver USA som ett njutningsbart och fritt land, där människorna och servisen känns 

genuina och snälla. Hon har många goda minnen från landet och hon säger att det påverkar 

hennes intryck av det som helhet, men att hon träffat många amerikaner och därför har fått en 

ganska nyanserad bild av landets bra och dåliga aspekter. Generellt sett anser hon att japanen 

som folkslag är väldigt enhetligt men att det är bra, och att Amerikanen är mer olika från 

varandra i ett etnicitetsperspektiv, men bra på olika sätt. Till skillnad från Japan kan man säga 

sina åsikter rakt ut i USA, samt att folk uttrycker sig mer tydligt och rakt där.  

 Däremot berättar hon att maten i USA inte kan mäta sig med japansk eller koreansk mat 

och att hon blev rörd när hon åt japansk mat för första gången efter att ha kommit hem till 

Japan. 

 Japan har länge sett upp till USA men det har ändrats den senaste tiden, därför tror hon 

att japanernas bild av USA kommer att försämras närmaste tiden, så väl som många år in i 

framtiden. Hon berättar vidare att på senaste tiden har USA blivit mer ojämnställt mellan 

könen och att fattigdomen hos unga har ökat mycket där de senaste åren på grund av deras 

inrikespolitik och Donald Trump. Hon säger även att tankesättet att ett land kan vara ett annat 

lands förebild är ett gammalt tankesätt. Även om det var så förut, speciellt efter andra 

världskriget, anser hon att detta tankesätt bör läggas på hyllan, därför är inte USA en förebild 

för Japan, men Japan är inte heller en förebild för USA. Men då hon tycker att USA har 

försämrats på senaste tiden, så skulle nog personen som fick representera Japan, Ni'ijima Yae 

läxa upp motsvarande för USA, Donald Trump om en hel del saker som fattigdomen hos unga 

och orättvisor i samhället.  

 Internationella giftermål med Amerikaner, eller något annat land för den delen anser 

hon inte som ett problem om landets relation med Japan är godtagbar. Som enda exempel på 

ett land hon skulle ha reservationer mot om hennes framtida barn skulle gifta sig nämner hon 

Nordkorea. Hon tror att andra japaner, speciellt hennes egen generation tycker liknande, men 

att många skulle ha sina reservationer mot muslimer, och att äldre generationer skulle ha 

reservationer mot internationella giftermål generellt, men speciellt mot (Syd & Nord) 

koreaner.  

 I den utrikespolitiska situationen tror hon att japanerna i allmänhet tycker att USA har 

haft en för extrem politik bland annat emot invandrare och muslimer. Samt att den verkar lite 

oseriös ibland. Däremot tror hon Amerikanen generellt gillar Japans utrikespolitik då de inte 

är öppet emot USA på något sätt. Men att japanerna börjar ifrågasätta sin egen utrikespolitik 

då det varit många incidenter och olyckor på Okinawa (där det finns en stor amerikansk 

militärbas), men att inget görs åt problemen. Samt att japanerna generellt varit emot att ändra 

reglerna som håller Japan borta från att involvera sig i krig och internationella konflikter, men 

att regeringen gick emot oppositionen med folket bakom sig, och gjorde ändringarna i lagarna 

ändå.  

 Japan och USA har enligt henne ett gott kulturellt utbyte. I Japan tycker man mycket om 

Disney samt Amerikans populärmusik. Medan amerikaner tycker mycket om Anime, speciellt 

Studio Ghiblis produktioner.  
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Nummer 2. - 15:20-16:30 

Kvinna – Årskurs 1 – 19 år 

Inte varit där men vill åka dit.  

 

USA beskrivs som ett land där man är individualister, som kontrast till Japan där hon 

beskriver att människor är för mycket normala och gör bara vanliga saker. USA och 

amerikanen, som liknas med en ensamvarg gör lite som de själva vill och är mindre bundna 

till sådan kollektivism som japanen är. Vidare beskrivs japanen i termer av sakura 

körsbärsblommor, att de är lika varandra till personlighet och beteende var de än är.  

 Till bilden av USA finns också en stark koppling till mat som associeras med frityrolja, 

kött och ost. Speciellt till snabbmatskedjan McDonald’s. 

 Ett återkommande tema som respondenten återkommer till är USA:s president Donald 

Trump. Han, säger hon, ses negativt av japanen och han ingjuter osäkerhet i utrikespolitiska 

situationer. Det verkar som att om något är bra för USA så spelar övriga konsekvenser ingen 

roll. Dock så säger hon att Donald Trump har även goda sidor men att de dåliga är 

övervägande. 

 Om internationella giftermål säger hon att det är helt och fullt upp till individen själv att 

ta det beslutet. Men om det skulle vara hennes framtida barn skulle hon oroa sig om 

utlänningen kommer från ett land med dåliga relationer till Japan, men inte förvägra 

giftermålet. Däremot så tror hon att generellt sett så är japanen emot internationella giftermål 

eftersom motparten har vuxit upp i en främmande kultur. Samt att i Japan så är skilsmässa 

oacceptabelt, något som hon tror anses mer accepterat i utlandet jämfört med i Japan.  

 Om förebildsfrågorna menar hon att hennes föräldrar, far- och morföräldrar nog tyckte 

att USA var en förebild när de var yngre. Men alla som är studenter nu tycker inte att USA är 

en förebild då de inte längre har så mycket influens över japan. Däremot så tycker hon att 

USA kanske borde ha Japan som en förebild. Dock så säger hon vidare att detta aldrig skulle 

kunna ske eftersom USA är och har varit ett starkare land än Japan, och att starkare länder 

inte vill inspireras av svagare stater, och därav aldrig sett Japan som en förebild för sig.  

Inom populärkulturella influenser så säger hon att många verkar tycka att om något är 

amerikanskt så är det automatiskt coolt också.  

 

Nummer 3. - 12:00-13:30 

Kvinna – Årskurs 1 – 19 år 

Inte varit där men vill kanske åka dit. (Vill åka utomlands men nödvändigtvis inte USA) 

 

USA beskrivs som ett blandat land som absorberar teknologier och kompetenser från 

utomlands med såväl goda som mindre bra resultat för världen. USA beskrivs också som ett 

land som har stora drogproblem och för mycket krig. Japan beskrivs i kontrast till detta som 

ett mer bekymmerslöst land som inte lägger sig i andra länders affärer i samma grad. Samt 

även som ett konservativt land, som rör sig mycket långsamt med fredliga metoder mot en 

ljusare framtid.  

 Vidare anses USA vara ett land som tar mycket risker men också ibland får stora vinster 

av detta, medan Japan inte tar några risker men istället har en mer stabil ekonomi.  

USA beskrivs som ett aggressivt land där amerikanen vill visa sin individuella identitet, och 

Japan som ett fredligt land där japanen är en mängden. I USA verkar allt vara lite för mycket 

och lite för extremt, det finns inget lagom så som det är i Japan, detta kan ses om man jämför 

de respektive matkulturerna. I Japan kan dock saker generellt vara lite för nedtonade och 

normala, samtidigt kan USA generellt vara lite för obstinata och högljudda. Hon tror att 

amerikaner tycker illa om att japanen inte vill säga sin egen åsikt. Och att japanen tycker illa 

om att amerikanen anser sig själv som störst, starkast och bäst.  
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Internationella giftermål är hon inte emot eftersom nationaliteten inte är problemet utan alltid 

personligheten. Om personligheten är dålig skulle det alltid vara fel. Men hon tillägger att 

sydkoreaner och filippiner inte gillar japaner generellt och att dessa nationaliteter oftast inte är 

en god ide att gifta sig med. Det finns generellt inte en dålig bild mot amerikaner i Japan dock, 

tillägger hon senare.  

 Japan kommer att bli mer medvetet om andra länder samt att USA:s ekonomi nog 

fortsatt kommer att succesivt minska, därför kommer USA:s relationer med Japan bli mindre 

viktig i framtiden för Japan. Däremot tror hon att amerikaner kommer att intressera sig för 

japansk kultur mer, såsom mat till exempel. 

 Kulturellt tror hon att länderna har ett mycket gott utbyte, där japanerna tycker att de 

amerikanska, speciellt Hollywoodfilmer är mycket häftiga, samtidigt som amerikanerna 

tycker om japanska animerade serier och mangatidningar. Vidare gillar nog amerikaner 

japanska tempel och helgedomar samt andra turistattraktioner. 

 Hon tror att USA är en förebild för Japan generellt. Speciellt efter andravärldskriget då 

den kapitalistiska modellen infördes i Japan med gott resultat. Generellt tror hon inte att Japan 

är en förebild för USA, utom möjligtvis vissa aspekter men hon har svårt att specificera detta 

vidare.  

 Hon tror vidare att för japanen framstår den amerikanska utrikespolitiken som arrogant. 

Som konkret exempel ger hon att japanska bilar säljer mycket i USA men inte vice versa, och 

över detta klagade amerikanerna mycket. Däremot så framstår nog japanens egen 

utrikespolitik som för svag, och att dessa politiker borde utrycka sig mer tydligt när det gäller 

internationell politik.  

 

Nummer 4. - 15:00-16:50 

Kvinna – Årskurs 2 – 19 år 

Inte varit där men vill åka dit på utbytesstudier.  

 

USA beskrivs som ett blandat land, som också alltid har varit det då det var så det byggdes. 

Medan Japan alltid har varit ett homogent land. Amerikaner säger hon, är själviska och vill 

visa vad de går för, vad de har för egenskaper. Men det hela gör att från utsidan ser 

amerikanerna tillsammans ut som en grupp av typen högljudd och framåt, detta gör att de blir 

homogena ändå, fast på ett annat sätt än japanen som strävar efter att alla ska passa in.  

Hon liknar Japan med en räv. Speciellt Premiärminister Abe Shinzō och de andra japanska 

ledarna tycker hon liknar rävar, då de lurar japanen och är lömska. Detta är bland annat på 

grund av att japanska folket inte vill att sitt försvar skall delta i krig som inte handlar om att 

försvara Japan direkt men att politikerna ändrar lagarna ändå för att göra detta möjligt.  

 Det nämns också att bilden av amerikanen i Japan är också ofta att de äter ohälsosamt 

och att många amerikaner är överviktiga, men även att de är långa. Dessutom så nämns 

McDonalds som något som starkt associeras med det amerikanska.  

För att vidare förklara skillnaderna mellan folken generellt hade respondenten mycket talande 

liknelser till blommor som följer: Japanen är som sakurablomman (japanskt 

körsbärsträdsblomster). En ensam körsbärsblomma ser färglös och vit ut, en enda 

sakurablomma är meningslös. Men tillsammans blir de alla rosa och mycket vackra i sitt 

kluster, enfärgade likväl som i subtila nyanskiftningar. Amerikanen är som rosen, många olika 

vackra färger finns och arten är som kungen bland blommor. De är starka och vackra men de 

har även taggar, om man inte är försiktig så skadar man sig.  

 Utrikespolitiskt tycker hon att faktumet att Donald Trump vann är mycket talande, det 

betyder att många tycker som honom. Hon anser att USA bara bryr sig om sig själva och 

struntar i alla andra. Hon förklarar vidare att detta är eftersom USA:s tid som stormakt nog 

snart är slut, och detta leder till att landet måste försvara sig själva för att behålla kontrollen 
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innan andra stormakter som exempelvis Folkrepubliken Kina tar över. Vidare så tror hon att 

japanen har en negativ bild av USA:s utrikespolitik, speciellt med Donald Trump i styret 

eftersom det var bättre under Barack Obamas tid som president. Nu tycker hon att läget 

stundtals börjar likna kalla kriget med alla kärnvapenhot och komplicerade maktstrukturer. En 

stor anledning till att bilden är negativ är alla missgärningar som USA gör vid sin bas på 

Okinawa, bland annat våld och våldtäkter. USA kan därför nog tycka att Japan klagar för 

mycket när de ber dem gör något åt alla problemen vid Okinawa basen, eftersom de samtidigt 

vill att USA ska försvara dem mot yttre hot.  

 Om internationella giftermål säger hon att det inte är upp till föräldrar att besluta om 

detta, och att arrangerade giftermål endast är vanligt bland höga företagschefers barn. 

Däremot så skulle hon ge råd att det måste finnas en uttänkt plan för framtiden, och om de 

verkligen kommer att bli lyckliga. Detta är dock samma för alla länders medborgare inklusive 

Japan. Det skall här tilläggas att vissa reservationer fanns mot folk från obehagliga länder som 

Nordkorea, och länder med dålig kvinnosyn och bristande jämställdhet, som exempelvis 

invånare från många av de muslimska länderna.  

 Respondenten förklarar att i framtiden kommer japanerna åldras och många problem 

kommer att skapas då de yngre har svårt att ta hand om de gamla som blir allt fler. Därför 

kommer Japan i framtiden vilja hålla en fortsatt god relation med USA eftersom det kan bli 

fråga om arbetskraftsinvandring till Japan från bland annat USA för att lösa problemen när 

arbetsstyrkan minskar. Detta kommer att göra att andra länder, inkl. USA blir mer 

intresserade av Japan och relationen kan tänkas växa med omvärlden.  

 Japan blev lite som USA efter ockupationen efter förlusten i andra världskriget. Hon 

säger att många japaner nog kan ha USA som förebild utan att veta om det, men att det inte 

alls är något bra att ha USA som förebild eftersom Japan är Japan och USA är USA. Att USA 

skulle ha Japan som förebild tror hon inte alls eftersom de förlorade kriget och vinnarna 

bestämmer. Samt att Japan faktiskt är en önation. Respondenten utvecklar här att i USA är 

blandade folk och kulturer något normalt eftersom det var så landet byggdes, medan Japan har 

en unik kultur i sig som är och har varit mer homogen. 

 Det kulturella utbytet länderna emellan tror hon är gott eftersom många amerikaner 

verkar gilla anime och manga. Hon tror även många japaner ser upp till USA, men tycker 

själv att det inte är bra eftersom hon vill att Japan ska vara just japanskt. I kontrast vill hon 

även att japanen ska bli bättre på att uttrycka sig själva och vad det vill eftersom otydligheter 

och tvetydigheter skapar problem.  

 Själv vill hon göra praktik/utbytesstudier i USA, men inte jobba där eller utomlands alls 

för den delen. Många japaner vill nog åka till USA, speciellt Hawaii. Men vissa av staterna på 

fastlandet är också farliga att åka till på grund av våldsbrotten som sker.  
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Nummer 5. - 18:00-21:00 

Kvinna – Årskurs 2 – 20 år 

Varit där en gång och vill dit igen. 

 

Maktförhållandet mellan USA och Japan beskrivs som att Japan underställer sig USA och kan 

acceptera en hel del. Detta kan inte hjälpas och kommer från att de förlorade andra 

världskriget.  

 Hon tycker att Donald Trump skapar problem i Nordkorea och beter sig våldsamt, även 

om någon måste förhandla med dem så anser hon att Trump är för hetsig. Men USA är 

mycket kraftfulla och hon tror inte att Japan kan kritisera dem speciellt mycket eftersom de 

står över Japan. Hon tror även att USA kommer att bli starkare och mera mäktigt i framtiden. 

 Inom internationella äktenskap anser hon personligen att hennes eventuella framtida 

barn skulle få välja fritt, och att amerikaner inte är ett problem. Så länge det inte är en man 

som Donald Trump tillägger hon. Hon säger också att personer från farliga länder inte är okej. 

Dessa specificeras som länder där det råder krig och muslimska länder. Däremot skulle 

personer som lämnat Nordkorea inte vara ett problem. Vidare så tror hon tvärt om att japanen 

generellt skulle ha problem med att gifta sina (vuxna) barn till amerikaner, eftersom japanen, 

speciellt de på landet, inte kan tala engelska. Sedan så tror hon att amerikanernas kultur anses 

för olik för att man skulle gilla ett giftermål med dem. Enligt henne så anser japanen från 

landet att amerikaner är läskiga.  

 Om amerikansk kultur tror hon att man tycker att allt är så stort i USA, både byggnader 

och kanske speciellt maten och portionerna. Något som hon lade märke till då hon var där. 

Vidare tror hon att amerikanen tycker mycket om manga, anime och samurajer, men att de 

inte är intresserade av annan japansk kultur än just det. Och att de inte förstår det riktiga Japan.  

 Om förebilder tycker hon inte att länderna kan vara varandras förebilder. Detta eftersom 

länderna är helt olika stora, har olika resurser och populationer. Även så är saker på detaljnivå 

för olika, som jordbruket till exempel. Därför är ett sådant tankesätt inte möjligt. Dessutom 

tror hon att USA ser ner på Japan och att de står över Japan, de skulle då aldrig ta Japan till en 

förebild för något.  

 Bilden av amerikaner är dock bra generellt tror hon. Eftersom de, och européerna som 

besöker Japan har god hyfs och artighet, är de välkomna. I kontrast finns det tyvärr turistande 

koreaner och kineser som är ohyfsade.  

 Hon tycker generellt att amerikanerna är roliga och kul att vara med. Människorna var 

mycket snälla när hon åkte dit, och naturen var vacker runt Seattle. Men hon tror att andra 

japaner som vill åka till USA mest är intresserade av storstäderna. Hon tror att hälften av 

japanerna vill åka till USA, speciellt till städer som New York. Och att andra hälften inte vill 

åka dit eftersom det är läskigt att åka utomlands.  
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Nummer 6. - 10:30-13:00 

Man – Årskurs Master 2 – 25 år 

Har inte varit där men vill dit och träna engelska samt turista.  

 

USA beskrivs som övermäktigt Japan. Liknelsen att Japan är en parasitfisk (Remora) på 

rockan USA är slående och beskriver väl dennes syn på läget. Respondenten anser att Japan 

har blivit helt beroende av USA, och om till exempel Kina skulle bli mer fientligt inställt till 

Japan skulle dessa bönfalla USA att rädda dem. USA beskrivs även som mycket aggressivt 

och den lukten som passar bäst på USA är ammoniak. Detta eftersom den stanken tar ut alla 

andra, likt USA som inte vill lyssna på andra länder, och håller andra på avstånd. Japan 

kopplas till naturområden, lugna tempel och små svaga sakura blommor. Medan USA är 

världens största blomma; Rafflesia arnoldii, eftersom den stinker och ser ut som att den ska 

äta upp dig.  

 USA förknippas också med frihet, individualism och respekt för en individs rättigheter. 

Som kontrast till Japans kollektivism där gruppens relation värderas mer än individens. 

Forskningen i USA beskrivs som mycket stark inom artificiell intelligens (AI) området och att 

de troligen kommer att uppfinna den första mycket intelligenta datorn. Detta kommer leda till 

att USA får en starkare position i världen jämfört med nu, och att Japan-USA relationen bådar 

för närmare samarbeten och en god relation. Däremot hoppas han att USA ska lämna Japan 

ifred och kanske kontrollera Kina eller Indien mer i framtiden istället.  

 Han anser att internationella äktenskap generellt inte är ett problem i Japan och att de 

flesta inte skulle ha problem med detta. 

 Han ser själv upp till USA och anser att det är en förebild, men till viss del. Man kan 

inte härma ett annat land rakt av eftersom kulturen skiljer sig åt, och att Japans system är 

bättre för japanen. Men han önskar starkt att Japan skulle härma USA:s meritokrati mer än 

idag.  

 Respondenten tror att japanen ogillar USA:s utrikespolitik eftersom de är så själviska, 

och att amerikanerna tycker att japanerna är oskickliga, då de kan komma och gå som de vill 

till och från sina militärbaser i Japan, utan att Japans politiska försök har någon vidare effekt.   
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Nummer 7. - 13:30-16:00 

Kvinna – Årskurs 1 – 20 år 

Varit där och vill besöka igen, men inte bo där.  

 

Bilden av USA är ett själviskt land, men som också är starkt och inflytelserikt. USA är 

iögonfallande och våldsamt, medan Japan är som hennes idealbild av en förälder: Lugn, 

stödjande och vördnadsfull. Amerikaner står ut, och mest av alla står Donald Trump ut, därför 

symboliserar han landet utmärkt.  

 Internationella giftermål borde vara upp till de som gifter sig, inte släkten. Och det är 

helt beroende på vad det är för person, inte nationaliteten. Men många japaner kan nog vara 

emot det. Och det finns gränser, ”dåliga länder”, som de i krig, eller läskiga länder som 

Nordkorea är en mindre bra idé.  

 Att Japan skulle ha USA som förebild tror hon inte då japanerna gillar sitt eget land, 

kultur och mat bäst. Samt att USA skulle ha Japan som förebild är mer absurd, dessutom 

känns USA mer utvecklat än Japan.  

 Hon tror att de japansk-amerikanska relationerna kommer att förbättras när de som varit 

med i kriget inte lever längre. Hon gillar amerikansk populärkultur som film och musik, men 

tror att det japanska samhället passar japanen bättre. Detta då hon anser att det japanska 

samhället är friare i hur man vill använda sina pengar och att servicen är överlägsen.  

 USA har en självisk utrikespolitik och tänker bara på sig själva, men trots detta så tror 

hon att USA och Japan är goda vänner ändå. Utländska turister gillar hon inte generellt, 

inklusive amerikaner. Amerikanerna förknippas med väldigt fria men feta människor som äter 

hamburgare.  

 Hon tror många japaner ser upp till stora städer i USA som New York, och att många 

vill dit då allt är i så stor skala samt så stort.  

 

Nummer 8. - 13:30-16:00 

Kvinna – Årskurs 1 – 19 år 

Inte varit där men vill åka dit och turista.  

 

USA associeras som världens starkaste land, med mycket skräpmat och stor skala. Japan 

behöver observera USA och agera försiktigt, detta beskrivs med Japan som en apa som 

observerar lejonet USA och behöver agera smart och mycket försiktigt.  

 Japaner gillar amerikansk populärkultur. Internationella giftermål ses som regel inte 

som ett problem om man har hört om landet i Japan förut. Amerikaner associeras med 

människor som är rika och stiliga, men också ohälsosamma. Denna bild har hon främst fått av 

film och tv-program från USA, tillägger hon.  

 Respondenten berättar en anekdot om hur det alltid ser prydligt ut när hon plockar 

undan efter amerikaner på restaurangen hon jobbar på. Däremot är det alltid grisigt efter 

kineserna som gästat restaurangen.  

 USA anses som en förebild för Japan, detta efter andra världskriget då de hade som 

störst influens på Japan och man härmade dem mycket. USA:s utrikespolitik är mycket 

enträgen och högljudd.  
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Nummer 9. – 16:00-18:00 

Kvinna – Årskurs 1 – 19 år 

Inte varit där men vill åka dit och se om det verkligen är som de säger på nyheterna.  

 

Respondenten beskriver USA som ett mycket starkt land, och Japan som ett svagt land i 

relationen till andra länder. Denna bild får hon eftersom det visas så på nyheterna. Hon anser 

att USA är det starkaste landet i världen och även ett rikt land. Japaner anses som skygga och 

att de inte säger vad de tycker. Därför tror hon att USA och amerikaner tycker att de är 

otydliga, särskilt i sin utrikespolitik. I samma anda säger hon att amerikanen är för framåt och 

säger för mycket och rakt på sak, detta gör dem lite läskiga. Men tysta personer som japanen 

lyssnas inte på av exempelvis amerikanen.  

 I internationella giftermål tror hon att ungefär hälften av japanerna skulle ha problem 

med detta. Medan hon själv inte tycker att det är ett problem alls och att nationaliteten inte 

påverkar personligheten så mycket.  

 Hon tror att relationerna med USA kommer att försämras, detta på grund av hur de 

behandlar Nordkorea. Vidare förklarar hon att om det blir krig med Nordkorea är det USA:s 

fel, och att det då även blir Japans problem om missiler sänds mot Japan. Hon anser även att 

militärbaserna som USA har i Japan generellt stör samhället och inte borde få vara kvar. Men 

hon tror att USA kommer att bli trevligare mot Japan om japanerna tar mer avstånd från USA, 

eftersom Japan är en viktig samarbetspartner till USA.  

 Hon menar att i princip alla japaner gillar amerikansk populärkultur, eftersom den är 

olik det japanska, och intresserar dem likt Japan intresserar amerikanska besökare i landet.  

 Respondenten anser att USA delvis är en förebild för Japan, då de har mycket att lära 

från amerikansk industri och hur de är så bra på att uppfinna saker. Däremot är till exempel 

amerikansk livsstil inte en förebild på något sätt.  

 Hon tror även att Japan är en förebild för USA inom vissa aspekter, då Japan har en så 

effektiv återvinning och USA slösar så mycket resurser. Japan är en bra förebild i att göra 

saker bättre för både naturen och hälsan.  

 Även om utrikespolitik alltid är och ska vara självisk så tänker USA för mycket på sig 

självt. Det gör faktiskt även Japan också och de borde fokusera mer på andra länder i 

närområdet. Hon tycker att Japan måste bli mer tydliga i sin utrikespolitik, men att USA 

tycker att detta är bra då de kan utnyttja detta till sin fördel.  

  

Nummer 10. - 16:30-18:30 

Man – Årskurs 3 – 21 år 

Varit där som liten men kommer inte ihåg. Vill inte åka dit igen eftersom det är för farligt där.  

 

Japan beskrivs som USA:s svans. USA är i en högre maktposition och Japan gör ofta som 

USA säger. Respondenten förklarar att USA alltid lägger näsan i blöt och är involverad i allas 

affärer. Antingen aktivt eller passivt inblandade. Han tycker att USA och Japan går åt olika 

håll politiskt, och att då avståndet ökar blir samarbeten svårare. Vad som händer med 

Nordkorea kan bli avgörande. Han tror att Donald Trump och hans administration kan göra så 

att läget kan bli sämre. Något sådant skulle kunna leda till att japanerna börjar ogilla 

amerikanerna mer än idag. Däremot så är som sagt USA i en starkare maktposition och då 

kommer de inte bry sig så mycket om Japan distanserar sig. 

 Han tycker att säkerhetsläget i USA verkar mycket allvarligt. Att det är så mycket mord, 

vapen, skolskjutningar och brott i allmänhet är mycket oroande. Därför är också amerikaner 

något skrämmande då så mycket av detta händer och verkar öka. 

 I giftermålsfrågan anser respondenten att det inte finns några problem med att gifta sig 

med amerikaner. Däremot ses Nordkorea som direkt farligt, och att giftermål med kineser kan 
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skapa vissa problem i samhället. Dock tillägger han att de som har utbytesstudier i Japan 

oftast inte skapar problem utan kunnat anpassa sig. 

 USA associeras starkt med skräpmat och att landet har stora problem med folkhälsan. 

Annars beskrivs amerikaner som fria människor som gör som de vill. Det kulturella utbytet 

länderna emellan tror han är bra, men att japanerna i högre grad är intresserade av amerikansk 

kultur än vice versa. USA associeras med att samhället består av olika folkgrupper. Han själv 

har inget problem med en specifik grupp men säger att afroamerikaner anses lite skrämmande 

i Japan. Samt även att den amerikanska södern kring Mexiko är lite obehaglig.  

 Att USA är en förebild tror han inte eftersom länderna är för olika. Generellt tror han 

inte på att länder kan ha ett annat land som förebild, men det finns områden där USA och 

andra länder eventuellt kan ha Japan till förebild. Detta skulle vara japansk service, 

underhållning och gästfrihet. Bilden av den amerikanska utrikespolitiken är dålig, då de är så 

själviska med ”America First” resonemang. Han tror även att USA delvis kontrollerar 

japansk utrikespolitik, och därför blir det inte så mycket USA kan störa sig på i Japans 

utrikespolitik.  

 

Nummer 11. - 9:30-11:00 

Man – Årskurs 2 – 20 år 

Varit där och vill besöka igen. 

 

USA verkar tro att de, speciellt ekonomiskt skyddar hela världen. USA är ett viktigt, starkt 

land och man bör vara väl överens med dem. Men Kina håller på att bli starkare och 

inflytelserikt så maktbalansen kan nog ha ändrats inom 30 år.  

 Amerikaner anses vara mycket fria, anpassade för det fria USA. De är också snälla, 

vänliga och en dålig bild av dem är ovanlig. Likt andra utlänningar är de högljudda jämfört 

med japaner. De har också mycket ohälsosam mat där och mycket problem med alla vapen.  

 I internationella giftermål ser respondenten inga problem, det är som om det vore en 

japan. Däremot så skulle giftermål med en Nordkorean eller en person från ett strikt 

muslimskt land som Saudiarabien leda till stora problem.  

 USA är en förebild för Japan, speciellt efter andra världskriget. Men även idag inom 

teknologi och affärer. Andra länder ogillar nog alltid andra länders utrikespolitik, men på 

grund av att USA är så kraftfullt inom politiken kan deras politik bli lite för mycket. Japan är 

tvärt om alldeles för eftergivande och slappa i sin politik så de är inte heller bra.  
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Nummer 12. - 15:30-19:00 

Man – Årskurs 1 – 20 år 

Inte åkt dit men vill besöka. 

 

USA beskrivs som stort, starkt och betvingande. Medan Japan är seriöst, kämpande och lydigt. 

Japan har många mörka sidor också, men gömmer dessa som hemligheter.  Natur, träd och 

sakurablomman kopplas till japanens nationalkaraktär, där sakurablommans levnadstid 

representerar en japans levnadstid, med en vacker och hastig strålande glansperiod. Bilden av 

USA kopplas däremot starkt till snabbmatskedjor som exempelvis McDonald’s. Även 

revolutionerande individualism kopplas till USA samt den starkes rätt. I Japan, säger han, är 

det vanligare att heja på förloraren, den i underläge. Bland amerikanerna finns många olika 

kulturer, medan hos japanerna finns det en kultur.  

 Internationella giftermål anses helt okej av de flesta japaner när det gäller med 

amerikaner, exklusive vissa äldre som kommer ihåg kriget. Däremot så tycker han att 

nordeuropéer är trevligare och passar japaner bättre. Det finns en hel del sämre alternativ som 

inte skulle anses som en bra idé av många japaner, som Kina, Sydkorea (på grund av 

relationen efter kriget), Ryssland (som är obehagliga) och muslimska länder (med mycket 

terrorister som man ser mycket av på tv).  

 Länderna har ett gott kulturellt utbyte. Japanerna gillar amerikanska filmer och musik 

väldigt mycket som även påverkar deras populärkultur väsentligt. Medan USA tycker att 

Japans populärkultur är härligt knäpp och rolig i form av mode, manga och anime.  

 Även om japanerna ser upp till USA så är japanerna mycket stolta och skulle inte ta ett 

annat land som förebild. Dessutom skulle det inte vara möjligt eftersom läget för naturresurser 

som finns i de båda länderna är helt olika. Globalismen kan däremot föra de båda länderna 

närmare varandra, och med Kina som växer sig starkare och den Sino-japanska relation som 

blir allt sämre kommer nog USA vilja samarbeta närmare med Japan i framtiden. USA kan 

nog även se upp till japansk teknik och robotik, industrier som USA inte lyckas lika bra med. 

Men japanen är så upptagen av att njuta av sin egen förträfflighet att den tekniska 

utvecklingen är väldigt mycket långsammare än för ca 50 år sedan då man kämpade mer. 

Japan har inte lika stark vilja att förbättra sig själv idag som förr.  

 USA:s utrikespolitik är för påtvingande, och de blandar sig i andras affärer alldeles för 

mycket. Men Japan litar på USA som är ett starkare land och skyddar dem då de bara får ha 

en begränsad armé. Japans utrikespolitik är otydlig och vag.  

 Amerikaner är roliga, vänskapliga av sig och i Japan finns mest en god bild av dem. 

Han ser själv upp till många amerikanska skådespelare och tycker USA verkar som ett väl 

utvecklat land, detta kan man se mycket på tv.  
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Nummer 13. - 12:00-14:00 

Man – Årskurs 2 – 20 år 

Varit där och vill besöka igen, gärna praktik på företag där.  

 

Bilden av USA är ett land med stark militär och ekonomi. Japan ses som en stark ekonomi, 

men eftersom de inte har en stark militär måste de tänka efter vad de gör. Japan kopplas 

vidare till frugalitet och harmoni med naturen. Medan USA associeras starkt med sina starka 

och väl använda militära styrkor. Den amerikanska marknaden anses som orättvis och svår att 

komma in på grund av en massa hindrande lagar.  

 Om internationella giftermål anser respondenten att det är okej om personligheterna 

matchade och den ekonomiska kraften hos personen (pengar och jobb) var tillfredställande. 

Dock så skulle han tänka mer försiktigt när det gäller en amerikan eller annan utlänning än 

om det gällde en japan. Han är mest orolig kring vad som skulle hända med barnen vid en 

skilsmässa. Han tillägger att många andra japaner stör sig på personer från södra Asien, och 

skulle föredra amerikaner framför dessa.  

 Respondenten beskriver Japan som en räv, och USA som en tiger, detta har den 

svarande att säga om ländernas interaktion: ”räven använder sig av tigerns kraft och leder 

tigern till att bråka med andra besvärande konkurrenter”. Betyder att Japan lånar USA:s kraft i 

sina syften.  

 Hur ländernas relationer utvecklas i framtiden är svårt att säga, den var mycket dålig för 

70 år sedan och blev sedan plötsligt bra. Det beror mycket på framtiden men olika scenarier 

målas upp. Den ekonomiska situationen kommer mycket styra relationerna i framtiden, men 

om den amerikanska basen på Okinawa skapar vidare problem försämras relationen. Om 

Japan börjar samarbeta mer med Kina och närma sig landet kommer USA:s bild av Japan 

försämras.  

 USA kan anses som en förebild inom innovation och teknologi för Japan. Vad USA 

håller på med i sin utrikespolitik är svårt att förstå. Donald Trump lovade att sluta kriga 

utomlands men så gör han det ändå. Även när USA ska skydda Japan stoppar de inte 

kinesiska intrång på japanskt vatten.  

 Amerikansk kultur är i Japan populär och livsstilen därifrån är mycket bekväm. Även 

om man gillar amerikansk klädstil och musik finns det risker. Denna bekväma livsstil förstör 

japanska traditionella levnadsätt och är mycket dålig för hälsan med ohälsosam mat. 

Amerikaner anses emellertid inte ha en dålig bild i Japan generellt, men militärer från USA 

har ett dåligt anseende.  
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Nummer 14. - 14:30-16:00 

Man – Årskurs 2 – 20 år 

Inte åkt dit men vill besöka och se hur det är.  

 

Bilden av USA är ett starkt land som krigar för mycket utomlands. Amerikaner har mycket 

frihet och gör som de vill, men japaner är riktiga arbetsbin och arbetar hårt. Bilden av USA är 

även kulturellt starkt kopplad till storstaden New York och skräpmat. Även jämlikhet mellan 

könen är något mycket amerikanskt, han menar att om man är kvinna i Japan kan man tyvärr 

inte bli vad som helst. Bilden av amerikanen är överviktiga människor som säger sin åsikt för 

tydligt och tror att de är bäst.  

 sakurablomman, där alla blommor blommar i princip samtidigt symboliserar det 

japanska ”alla tillsammans.” Japaner beskrivs också som ett folk som kan utstå och kämpa 

igenom sig det mesta.  

 Internationella giftermål anses inte av honom som ett problem, i alla fall inte med 

amerikaner. Men länder som inte vet så mycket om Japan och Japans kultur tror han inte är en 

bra idé. Exempel på dessa länder är länderna i Afrika. I övrigt finns det inga länder som han 

ser som problematiska personligen. Men han tror att japanen generellt skulle ha problem med 

internationella giftermål, de är konservativa och något sådant är för exotiskt.  

 Han anser att kraftbalansen länderna emellan är mycket ojämn, men att USA är vänligt 

inställda till Japan. Dock så kommer USA:s inflytande att öka och mästra Japan i en ännu 

högre grad än idag. Detta är mest på grund av att Japans befolkning minskar och detta medför 

en svagare ekonomisk stat och ett svagare försvar. Detta kommer dock medföra att USA blir 

mer vänligt inställda till Japan.  

 Att USA är ett fritt land där någon som är intelligent eller bra på något speciellt kan nå 

hur långt som helst ser han upp till. Men han tycker inte att USA är någon förebild för Japan. 

Inte heller är Japan en förebild för USA, men att de nog ser upp till japansk arbetsmoral och 

japansk kvalitet.  

 

Nummer 15. - 16:30-18:20 

Man – Årskurs 2 – 20 år 

Inte åkt dit men vill kanske besöka för att se hur det är egentligen. 

 

USA ses som ett stort rikt land med stora innovationer och en övermäktig militär. Amerikaner 

står ut och deras närvaro märks. Japan däremot kan anpassa sig till det mesta, Japan liknas 

med färgen vit som kan ta många olika nyanser beroende på situationen. Som även kopplas 

till hur japanen uppträder i samhället. Han ser upp till vilket fritt land USA är, och hur saker 

och ting inte är lika inrutade där som här i Japan.  

 USA liknas vid en brutal best i hur de använder sin militära styrka. De har militära 

doktriner och agerar även brutalt kompetitivt i affärsvärlden. Men i USA finns även bra jobb 

och mycket pengar att tjäna.  

 Det finns många olika typer av amerikaner eftersom USA består av många kulturer, 

medan Japan ses som mer homogent. Han tycker att det är märkligt med mångkulturella 

samhällen som USA då det är så olikt det japanska samhället. Han tror däremot att USA och 

Japan har ett gott kulturellt utbyte där japanerna gillar amerikansk musik och film, medan 

amerikanerna gillar japanska animerade serier. Han tycker även att det faktum att många 

amerikanska turister vill se Japan på sätt och vis visar att de hyllar landet, vilket är välkomnas.  

 Internationella giftermål ses inte som ett problem av honom utan är upp till individen 

själv. Men han tror att uppskattningsvis 40% skulle ha problem med att gifta sig med 

amerikaner. Detta eftersom japaner är introverta, och då passar japaner bättre för dem.  
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USA kan inte vara en förebild för Japan eftersom de omöjligen kan härma dem rakt av. Vice 

versa är det samma resonemang, samt att USA är ett mer utvecklat land än Japan och har 

större befolkning, vilket i sig omöjliggör att ta Japan till förebild.  

  Amerikansk utrikespolitik ses som mycket självisk, och president Donald Trump som 

extremt offensiv och osmidig. Har tror även att amerikanerna tycker att deras utrikespolitik är 

för samarbetsvillig och att de borde tänka mer på sig själva för att kunna väga emot USA på 

ett adekvat sätt.  

 

Nummer 16. - 15:00-16:50 

Man – Årskurs 3 – 22 år 

Inte varit där, men vill åka dit och få den erfarenheten.  

 

USA beskrivs som ett stort starkt land som är bra på att samarbeta. Japan beskrivs i kontrast 

som inkompetent och stagnerade. Japanerna verkar inte förstå att det är väldigt viktigt med 

skatter för att förbättra samhället. USA beskrivs som ett rikt land med många kulturer medan 

Japan är ett svagt land där japanerna är väldigt lika varandra. Japanerna beskrivs som mycket 

seriösa medan amerikanerna beskrivs som avslappnade. USA anses även vara Japans 

övermakt på alla områden av respondenten. Han menar även att i framtiden riskerar Japan att 

bli USA:s ”husdjur.”  

 Internationella giftermål ser han inte som ett problem alls, men han har sina 

reservationer om landet ligger nära Ryssland eftersom han tror att det kommer att bli krig där 

i framtiden. Han tror att andra japaner inte tänker så mycket på nationalitet när det gäller 

giftermål.  

 Respondenten tror att framtiden inte bådar speciellt gott för Japan. Nu finns det en 

marknad för Japan, säger han, men i framtiden kommer den troligtvis försvinna och då är det 

kört för Japan. Och när Japan blir svagare kan de inte längre klaga på USA alls längre och de 

kan bestämma Japans framtid. Men han tror dock att USA kommer att behandla Japan väl.  

 Han säger att Donald Trump är galen, men att han åtminstone går rakt på sak, vilket är 

bra på sitt sätt. USA kan delvist ses som en förebild för Japan, som inom utrikespolitiken där 

USA är starka men Japan lyckas inte genomföra mycket bra alls. Men han tror att USA 

underskattar Japans utrikespolitik ytterligare, de ser inte ens att Japan försöker.  

 Även om vissa amerikanska turister har dålig hyfs och kan vara störiga så upplever han 

generellt amerikaner som vänskapliga och toleranta människor. Dock så tycker han att USA 

verkar vara ett väldigt farligt land med mycket våld och brottslighet, och detta gör att även om 

japanerna nog gillar amerikaner så vill de flesta nog inte åka dit.  
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[BILAGA 3. TABELLER MED ÖVERSIKT AV SVAREN] 

Här följer bilaga 3, observera att frågorna högst uppe på sidorna endast är representationer 

till de fulla frågorna som ställdes till respondenterna. Referera till Bilaga 1 under hela tiden 

Bilaga 3 studeras för att förstå vilka frågor som ställdes.  
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[BILAGA 4. VISUELLA DIAGRAM ÖVER UTVALDA INTERVJUSVAR] 

Här följer diagram av intervjusvar som hjälpsamt kan presenteras grafiskt. 
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