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Abstract 
In this essay I discuss and analyze what stimulates the use of characters and mascots in 
Japan from a social and marketing perspective. The study is divided into two parts: a 
historical investigation on the development of the character industry in Japan and a case 
study in which two local mascots are investigated. 
 
The study shows, among other things, that in addition to unique susceptibility to 
fictional characters are also successful marketing behind the wide use of characters and 
mascots in the Japanese society. The study also shows that not only the organizers 
benefit from this use of mascots, but also the local people as well as the visitors benefit 
from it in one way or another. 
 
Key words: Japan, Characters, Mascots, Mascot characters, Hiko-nyan, Sento-kun, 
Revitalization of a town, Events 
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Referat 
I denna uppsats diskuterar och analyserar jag vad som stimulerar användningen av 
karaktärer och maskotar i Japan från ett samhälls- och marknadsföringsperspektiv. 
Undersökningen är uppdelad i två delar; en historisk undersökning rörande utvecklingen 
inom karaktärsindustrin i Japan samt en fallstudie där två lokala maskotar undersöks.  
 
Undersökningen visar bland annat på att förutom en unik mottaglighet för fiktiva 
karaktärer ligger även framgångsrik marknadsföring bakom den breda användningen av 
karaktärer och maskotar i det japanska samhället. Undersökningen visar även på att inte 
bara arrangörerna gynnas av denna maskotanvändning, utan även den lokala 
befolkningen samt besökarna drar nytta av det på ett eller annat sätt. 
 
Nyckelord: Japan, Karaktärer, Maskotar, Maskotkaraktärer, Hiko-nyan, Sento-kun, 
Stadsvitalisering, Event
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Japan har en lång tradition av att producera fiktiva karaktärer i form av manga-, 

animé-, tv-spelskaraktärer och så vidare. Dessa karaktärer har sedan i vissa och 
återkommande fall blivit såpass kända och omtyckta att de till slut kunnat lämna deras 
ursprungliga medium för att agera ”kändis” likt en popstjärna eller liknande. Företag 
och organisationer har varit snabba på att ta till vara på denna fördelaktiga egenskap 
som fiktiva karaktärer har och idag finner man i Japan en uppsjö av olika karaktärer och 
maskotar, många som dessutom får representera eller på något sätt fungera som ansiktet 
utåt för allt från företag, event, tv-kanaler, banker, kommuner med mera. 

Karaktärsindustrin i Japan är gigantisk - bara under år 2010 omsattes omkring 
2 389,5 miljarder yen (ca 213 miljarder kronor) enligt YANO Research1. Karaktärer och 
maskotar har med andra ord en enorm påverkan på den japanska ekonomin. Inte bara 
ekonomiskt utan även på en kulturell nivå finner man tecken på den enorma effekt som 
karaktärer och maskotar har på Japan och dess invånare. Enligt en internetenkät med 
872 svar utförd av Bandai Character Laboratory2 år 2004 ska 80.7 % av japaner i 
åldrarna 7 till 60 innehava någon form av karaktärsprodukter. Även män i åldrarna 50 
till 60 som hade lägst andel i undersökning uppnådde nästan 50 %, något som visar på 
att i Japan så är karaktärer inte något som enbart uppskattas av barn utan även vuxna, 
män som kvinnor. Det kan tilläggas att en undersökning utförd på samma sätt och av 
samma organisation fyra år tidigare visade på snarlika siffror3. Man skulle kunna säga 
att karaktärer numera är en del av japanernas liv, en del av japans kultur.  

1.2 Frågeställning 
Mot denna bakgrund ämnar denna uppsats att belysa frågorna: Vad är det som 

stimulerar denna breda användning av maskotar och karaktärer man ser idag i det 
japanska samhället, i synnerhet i kommuner och distrikt? Hur uppfattar kunder och 
besökare dessa maskotkaraktärer och vad har de för eventuella åsikter om dem? Och sist 
men inte minst, vem och vad gynnas av denna maskotanvändning? 

                                                   
1 Mizukoshi, 2011, s. 2. 
2 Bandai Character Laboratory. ”Den moderna människan som söker ’lugn’ i karaktärer” (キャラク
ターに「安らぎ」求める現代人). http://www.chara-labo.com/talk01.html (Senast tillträdd 25/7 
2012). 
3 Sasa, 2000. 
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1.3 Teoriram och metod 
 Inom den akademiska samlingen i Japan har det på senare år dykt upp en rad 
olika debatter rörande karaktärer och maskotar (キャラクター論). Debatternas 
inriktning kan grovt delas in i två grupper. Den ena fokuserar på allt från utvecklingen 
inom media och distributionskanaler till statens innehållspolicy, och är med andra ord 
en industrifokuserad debatt (キャラクター産業論). Hit hör till exempel Riichi Ushikis 
bok “Kyarakutaa senryaku to shouhinkaken” (キャラクター戦略と商品化
権, ”Strategier för varuexponering av karaktärer och rättsskydd”) från 2000. Den andra 
fokuserar istället på karaktärernas historiska härkomst samt analyserar bakgrunden till 
deras popularitet, och är därmed en kultur- och samhällsinriktad debatt (キャラクター
文化論)4. Hit hör till exempel Takemi Kuresawas bok “Kyarakutaa bunka nyuumon” 
(キャラクター文化入門, ”En introduktion till karaktärkultur”) från 2010. 
 Även om maskotar och karaktärer oförnekligen är produkter som kommit till 
inom ett kulturellt sammanhang, är de på samma gång ett ständigt objekt för 
marknadsföring, något som även går att belysa från ett historiskt perspektiv5. Därmed 
ämnar denna uppsats att undersöka och förstå sambandet mellan de båda debatterna och 
på så sätt klarlägga fenomenets betydelse i det japanska samhället.  

Denna uppsats inleds därför med en analys av den bakomliggande historiska 
utvecklingen inom den japanska karaktärsindustrin, en industri vars rötter sträcker sig 
decennier tillbaka. Denna analys baserar sig på historisk data rörande maskotar och 
karaktärer i Japan, samt hur deras användningsområden sett ut och ser ut idag. Genom 
att undersöka den historiska bakgrunden till dagens användning av maskotar och 
karaktärer kan man ta reda på hur etableringsprocessen för industrin och kulturen sett ut 
och på så sätt skapa förståelse för fenomenet. 

Som konkreta exempel följer därefter en fallstudie av två skilda platser och 
event där maskotkaraktärer används. Valen grundade sig i önskan att få en djupare 
förståelse för hur användningen och konsumtionen av maskotkaraktärer kan se ut, och 
att utifrån den kunskapen kunna analysera och beskriva aspekter inom fenomenet som 
annars inte vore möjligt. Fallstudiens styrka ligger just i dess djupgående karaktär och 
lämpar sig för att generera eventuella hypoteser samt förstå vad som orsakar ett 
fenomen genom att sammanlänka orsaker och resultat6.  

Teorinramen för fallstudien är uppdelad i två delar. Den första är en 

                                                   
4 Kuresawa, 2010, s. 3. 
5 Odagiri, 2010. 
6 Flyvberg, 2011, s. 314. 
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introducerande och undersökande del som både är baserad på internetmaterial i form av 
officiella hemsidor, nyhetsartiklar med mera samt på svaren från en enkätundersökning 
som utförts. Den andra delen är en diskuterande och sammanfattande del där den 
insamlade informationen samt enkätresultatet från två fallen jämförs samt analyseras 
och reflekteras över. Syftet med fallstudien är att utröna vad som stimulerar 
användningen av maskotkaraktärer i Japan, och tillsammans med den historiska 
analysen skapa en ännu djupare förståelse för vad fenomenet är och hur man bör tolka 
det. 

2 Maskotkaraktärer 

2.1 Definition och användning 
För att undvika eventuella förväxlingar och missförstånd inleds detta kapitel 

med att förklara och diskutera begrepp som används i studien. Efter att ha klargjort den 
grundläggande definitionen av maskotar och karaktärer, följer en koncis förklaring av 
Jun Miuras begrepp Yuru-kyara (ゆるキャラ), ett begrepp som kommer att användas i 
återkommande fall senare i uppsatsen. Sist följer en kortfattad sammanfattning av 
maskotkaraktärernas avsedda funktion och ändamål. 

2.1.1 Maskotar 
I Matteos Bittantis ”Prolegomena: good luck” (2003) finner man en intressant 

sammanfattning av maskotens innebörd, framför allt från en etymologisk synpunkt. 
Enligt Bittanti är en maskot en person, ett djur eller ett objekt som en grupp valt att 
fungera som en symbolisk figur, speciellt i syfte att bringa lycka. Dess term kommer 
från provensalskans ”mascoto” som har betydelsen magisk artefakt, charm och 
talisman. ”Masocoto” är även smeknamn till ”masco”, som kan översättas till ”häxa”. 
Man finner alltså redan på en etymologisk nivå en relation mellan maskotar och det 
spirituella, vilket tar en tillbaka till det avsedda syftet att bringa lycka. Vidare ska ordets 
populäritet enligt vissa historiker vara starkt kopplat till Edmond Audrans operetta ”La 
Mascotte” (1880, Lyckoflickan), om en ung flicka som så länge hon bevarar sin oskuld 
bringar tur och lycka till den hon kommer i kontakt med. Detta, menar Bittanti, är en 
ytterligare faktor karaktäristiskt för maskotar; renhet och oskyldighet. Vad som är 
intressant här är att detta är två faktorer som dessutom hör till det symboliska 
bildspråket för barndom, vilket i sin tur kan kopplas till den estetiska referensramen 
för ”kawaii”7. 
                                                   
7 Bittanti, 2003, s. 1. 
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Termen ”kawaii”, som omfattar betydelserna av ”gullig”, ”barnslig” 
och ”bedårande”, har kommit att definiera en hel estetisk design och kan i själva verket 
tillämpas på nästan alla maskotar i Japan.  

2.1.2 Karaktärer 

 I denna uppsats används även ordet karaktär i återkommande fall och är ofta 
ett centralt ord i diskussioner rörande maskotkaraktärer. Här delas de in i två olika 
grupper: seriekaraktärer och originella karaktärer.  

Seriekaraktärer syftar på karaktärer som kommit till genom medium som till 
exempel manga, animé och tv-spel. Ett vanligt exempel på en sådan seriekaraktär är 
Son-Goku som först blev populär genom manga- och animéserien ”Dragon Ball” vilket 
i sin tur ledde till att karaktären blev ett objekt för marknadsföring. Andra populära 
seriekaraktärer är karaktärer från till exempel Doraemon, Pokémon, Super Mario och 
Godzilla. Enligt Tsuji (2009) kan man genom att använda sig utav dessa karaktärer som 
redan är kända av allmänheten, utnyttja deras förmåga att dra till sig uppmärksamhet 
och på så sätt locka till sig kunder. Karaktärernas redan etablerade anseende kan 
dessutom förknippas till användaren och på så sätt inducera positiva föreställningar hos 
sina eventuella kunder.  
 Å andra sidan har originella karaktärer inget tidigare medium, och skapas 
istället till exempel i samband med ett event, för att representera ett företag eller helt 
enkelt sälja produkter. Vidare kan man dela in dessa karaktärer i ytterligare två 
underavdelningar; PR-karaktärer och varu-karaktärer. PR-karaktärer är karaktärer som 
skapats för att fungera som PR-man eller som säljfrämjande åtgärd för företag och 
grupper med mera. Till denna sorts karaktärer hör bland annat konditori och restaurang 
Fujiyas Peko-chan, läkemedelstillverkare Sato Pharmaceuticals Sato-chan och 
Hiko-nyan, officiell maskotkaraktär för Hikone-slotets 400-årsjubileum. 
Varu-karaktärer är å andra sidan karaktärer som skapats för att helt enkelt sälja varor. 
Hit hör karaktärer såsom Sanrios Hello Kitty och San-X:s Rirakkuma. 
 Fördelen med att använda sig utav nyskapade originella karaktärer, som inte är 
kända av allmänheten från början, är först och främst att man slipper betala enorma 
licenskostnader som man annars måste betala vid användning av seriekaraktärer. En 
annan fördel med att man skapar en ny karaktär från scratch är att man kan forma den 
hur man vill, samt med möda och lite tur skapa sig en egen succékaraktär. 

2.1.3 Yuru-kyara 
Yuru-kyara (ゆるキャラ), som grovt kan översättas till ”svaga” 
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maskotkaraktärer (jag skulle själv översätta begreppet till rogivande eller eventuellt 
varmhjärtande maskotkaraktärer), är ett begrepp som myntades av konstnär och 
karaktärsforskare Jun Miura för ca 10 år sedan. I början syftade begreppet på 
maskotkaraktärer som tillverkats för kommun- och lokalbefrämjande event, 
stadsvitalisering (町おこし) samt marknadsföring av lokala specialitetsprodukter. Det 
var framförallt maskotkaraktärer som blivit till maskotdräkter, inbakade med starka 
budskap samt kärlek till sin hemort, som Miura syftade på när han myntade ordet.  

Japan har förövrigt en unik kultur vad det gäller karaktärsdräkter, menar Miura8. 
Den sägs börja inom den traditionella scenkonsten Kabuki med sagokaraktärer som 
Ogama (jättepaddan) och Kitsune (räven), men även i filmer och tv-serier som Godzilla 
och Ultraman finner man spår av dräkternas unika förekomst inom den japanska 
underhållningen. I dag har dock ordet yuru-kyara blivit en term som syftar på lokala 
maskotkaraktärer i allmänhet. 

2.1.4 Sammanfattning 
Vid en första anblick kan det verka lätt att avfärda karaktärer och maskotar i 

Japan som bara en ytterligare aspekt av kawaii som genomsyrar Japans popkultur. Men 
bakom den gulliga fasaden finner man även en genomtänkt användningsstrategi. 

Som beskrivs ovan har maskotanvändning en rad olika fördelar, men det finns 
ett antal andra fördelar som också är värda att tas upp. Jämfört med till exempel 
bokstäver och tecken förmedlas färger och former till mottagaren nästan omedelbart, 
vilket gör det enklare för konsumenten att känna igen en karaktär än att till exempel 
komma ihåg ett namn. Dessutom till skillnad från de hårda och stela tecknen, ger 
maskotkaraktärer ett mjukare och vänligare intryck hos betraktaren. Och sist men inte 
minst finns det en möjlighet att få konsumenterna att tycka om maskotkaraktärerna.  
 Å andra sidan, från konsumenternas perspektiv kan kända karaktärer fungera 
som en sorts garanti för varukvalité, och konsumenterna kan då på så sätt köpa varorna 
utan att känna sig oroade. Från ett användarperspektiv finns det dessutom ingen risk för 
eventuella skandaler som skulle kunna skada varumärkesbyggandet, något som man 
annars måste oroa sig för om man till exempel använder sig utav verkliga popkändisar 
eller sportidoler. Ta bara Tiger Woods-skandalen9 för tre år sedan som ett exempel. En 
maskotkaraktär ska med andra ord agera PR-man eller som Ushiki så träffande uttrycker 

                                                   
8 Miura, 2009, s. 35. 
9 Bloomberg. 2009. 
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a6dOr_Gky7YM (Senast 
tillträdd 30/7 2012). 
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det: ”Maskotkaraktärer spelar rollen som reklambärare som arbetar för att marknadsföra 
produkter och tjänster, och utför på samma gång uppgiften som en duktig försäljare” 
(Ushiki 2000:7, min översättning). 

2.2 Karaktärsindustrins bakomliggande historia 
Maskotkaraktärer är en väsentlig del inom den japanska kulturen. Tittar man 

tillbaka i historien finner man många exempel på karaktärer som än idag lever vidare i 
det japanska samhället. Bland dem finner vi bland annat den rundformade arm- och 
benlösa dockan Daruma som representerar det buddhistiska helgonet Bodhidharma och 
anses avvärja ondska och bringa lycka; den glatt leende kvinnan Okame, även känd som 
Otafuku, ses som en symbol för kvalité, tillförlitlighet och god lycka; den omättligt 
populära katten Maneki-neko som anses attrahera kunder och försäkra framgång i 
affärer. Alla dessa traditionella karaktärer har länge haft en symbolisk roll i det japanska 
samhället, och det finns nog nästan ingen japan idag som inte är bekant med dem. Man 
kan finna dem överallt, i vanliga japanska hem och på arbetsplatser. Ornament (置き物) 
hör till den vanliga sortens föremål, men dessa karaktärer kan även återfinnas på 
mobilremmar, sake-fat, mätbägare, matprodukter och plånböcker med mera. Denna 
form av marknadsföring av karaktärer har funnits länge i Japan, men när och hur 
började denna karaktärsindustri sätta fart på riktigt?  

Som nämnts tidigare i uppsatsen läggs fokusen i denna uppsats på 
maskotkaraktärer och inte karaktärer i allmänhet, och det kan därför tyckas onödigt att 
ha med detta kapitel. Men för att kunna få en helhetsbild av varför maskotkaraktärer 
existerar i den omfattning man ser i Japan idag, behöver man först ha koll på 
karaktärsindustrins bakomliggande historia.  

Det finns många teorier beträffande vad som egentligen bör kallas startpunkten 
för karaktärsindustrin i Japan. Enligt en teori ska industrin ha haft sin början redan 
under 1930-talet innan andra världskriget. Ett utav de mest representativa exemplen på 
detta är Suihou Tagawas mangaseriefigur Norainu-Kurokichi, även känd som Norakuro 
- en komisk mangaserie som publicerades i serieform i tidskriften ”Shounen kurabu” 
från 1931. Denna seriefigur, Norakuro, lyckades bli oerhört populär för sin tid, och 
inom kort översvämmade marknaden av produkter som bland annat Norakuro-pennor, 
Norakuro-hattar, Norakuro-bentolådor, Norakuro-väskor, Norakuro-skor, 
Norakuro-suddgummin med mera10. Produkter med Norakuros namn eller avtryck på 
började med andra ord massproduceras, något som man mycket väl skulle kunna likna 
med dagens karaktärsindustri. Dock så var detta en oavsiktlig företeelse som 
                                                   
10 Odagiri, 2010, s. 135. 
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tillverkarna inte ska ha haft någon kontroll över11. Därför är det svårt att säga med 
säkerhet att Norakuro skulle ha haft någon större påverkan på den efterkommande 
industrin. Det går därmed inte heller säga att Norakuro skulle vara någon startpunkt. 

Å andra sidan, enligt en annan teori som dessutom stöds av många (Aihara, 
Kanzawa med flera) ska karaktärsindustrin i Japan ha haft sin riktiga början först under 
1960-talet. Osamu Tezukas ”Tetsuwan Atomu”, även känd som Atom Boy, brukar ofta 
tas upp som pionjärexempel. Atom Boy, som anses vara japans första inhemskt 
producerade tecknade serie, började sändas 196312. För att kunna hålla igång den 
kostsamma produktionen ska Tezuka från början planerat att stabilisera intäkterna 
genom att låta Atom Boy-relaterade produkter fungera som finansieringskälla13. Med 
andra ord, till skillnad mot Norakuros oavsiktliga ”karaktärsindustri”, var detta något 
som man strategiskt tänkt ut, och är dessutom ett utmärkt exempel på en bra fungerande 
relation mellan, i det här fallet, animékaraktärer och relaterade produkter. Denna 
relation mellan animéproduktion och karaktärsindustri har på gott och ont format den 
efterkommande animéindustrin och än idag är denna form av varuexponering en 
nödvändighet för industrins uppbyggnad14. Atom Boy var ett första exempel på detta, 
vilket är anledningen till att den i mångas ögon anses vara den riktiga början för 
karaktärsindustrin i Japan. 

Atom Boy var kanske början för karaktärsindustrin i Japan, men det var efter 
Atom Boy som fiktiva karaktärer började överflöda det japanska samhället på riktigt. 
Under 1960-talets andra hälft och början av 1970-talet började genrer såsom Mahō 
Shōjo (魔法少女, ”Magiska flickor”) och Hirō Robotto (ヒーロー・ロボッ
ト, ”Hjälterobottar”) etablera sig, och populära serier som bland annat Mahōtsukai Sarī 
(魔法使いサリー, ”Häxan Sally”) och Majingā Zetto (マジンガーZ, ”Mazinger Z”) 
började produceras den ena efter den andra. Filmatiseringen av Uchū Senkan 
Yamamoto (宇宙戦艦ヤマト, ”Space Battleship Yamamoto”) 1977 blev en stor hit i 
Japan, och enligt Kanzawa (2006:160) ska succén hjälpt människor inse att även vuxna 
kan tycka om animéserier. 

Eftersom denna uppsats avser att fokusera på maskotkaraktärer mer än på 
karaktärer generellt, kommer uppsatsen inte gå in så mycket mer på hur animé- och 
mangaindustrin utvecklades i Japan, och rekommenderar därför läsaren att referera till 
annan litteratur om en mer ingående utredning önskas. Kort sagt har Japan haft en 

                                                   
11 Odagiri, 2010, s. 135. 
12 Kanzawa, 2006, s. 161. 
13 Odagiri, 2010, s. 28. 
14 Kanzawa, 2006, s. 162. 
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mycket säregen utveckling inom detta område. Manga och animé är inte längre enbart 
inriktade för barn, utan även ungdomar och vuxna. Även inom de olika åldersgrupperna 
existerar olika genre inriktade för till exempel män eller kvinnor, arbetare eller 
hemmafruar och så vidare. Idag kan man finna tusentals och åter tusentals verk, några 
som dessutom blivit speciellt populära och omtyckta att de aldrig tycks sluta att sändas 
på tv. Hit hör framför allt de folkliga animéserierna Doraemon och Sazae-san, som båda 
började sändas omkring början av 1970-talet och fortsätter att sändas än idag. 

Om man lägger animé- och mangaindustrins utveckling åt sidan för en stund, 
finner man att karaktärsindustrin i Japan även utvecklats från andra håll från mitten av 
1900-talet. Redan under 1950-talet började maskotkaraktärer för företag dyka upp, den 
ena efter den andra: Fujiyas (konditori och restaurang) Peko-chan (1950), SSP:s 
(läkemedelstillverkare) Pyon-chan (1952), Sato Pharmaceuticals (läkemedelstillverkare) 
Sato-chan (1959). Även om dessa maskotkaraktärer inte satte igång någon större 
konsumentrörelse, visar detta på en intressant trend inom företag i Japan som började ta 
fäste då. 

Hello Kitty, som dök upp i början av 1970-talet, är idag oerhört populär inom 
en bred åldersgrupp. Tack vare bland annat boomen som Hello Kitty skapade under 
1990-talet så blev produkter med karaktärer tryckta på inte längre pinsamma att ha på 
sig för kvinnor. Man skulle kunna säga att Hello Kity fungerade som ett sorts avlatsbrev, 
något som enligt bland annat Kanzawa hjälpte förändra utvecklingen av 
karaktärsindustrin markant15. 

Även under 1980-talet hände en del saker som fått karaktärsindustrin i Japan 
att utvecklas ytterligare. I samband med frisläppandet av Nintendos konsol Famicom, 
kanske mer känd som Nintendo Entertainment System (NES), började även 
tv-spelskaraktärer såsom Mario från Super Mario Brothers att samla uppmärksamhet. 
Även öppnandet av Disney Land Tokyo 1983 gjorde att industrin för disneykaraktärer 
blev ännu större än vad den redan var. 

Som tidigare nämnts, ska karaktärsindustrin i Japan börjat formas redan under 
början av 1960-talet med Atom Boy som pionjärexempel. Det var dock inte förrän 
under 1990-talet som karaktärsindustrin började sätta fart på riktigt enligt Kazuo 
Rikukawa, VD för Character Databank. I en diskussion16 rörande karaktärsindustrins 
utveckling i Japan berättar han att dagens karaktärsindustri formades under 1990-talet, 
och att under detta decennium ökade antalet karaktärer med karaktärer inte bara från 

                                                   
15 Kanzawa, 2006, s. 160. 
16 Bandai Character Laboratory. ”Den bipolariserande karaktärsmarknaden” (二極化が進むキャラ
クターマーケット). http://www.chara-labo.com/talk02.html (Senast tillträdd 25/7 2012). 
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animeserier utan även från tv-spel, bildböcker och utomlands. På så sätt blev också 
karaktärernas genre och ursprungsmedium allt mer mångsidiga.  

Under 2000-talet började maskotkaraktärer som Hiko-nyan, officiell 
maskotkaraktär för Hikone-slottets 400-årsjubileum, och Sento-kun, officiell 
maskotkaraktär för Heijo-sentos 1300-årsjubileum, samla uppmärksamhet och som 
resultat gjort lokala maskotkaraktärer till något trendigt.  

2.3 Diskussion och slutsatser 
Efter att ha undersökt den bakomliggande historiska utvecklingen inom 

karaktärsindustrin i Japan kan man fastställa en rad olika slutsatser. Först och främst har 
Japan haft en säregen historisk utveckling vad det gäller produktion av fiktiva karaktärer, 
mycket tack vare sin manga- och animéindustri som fick sitt fäste i början av 1960-talet. 
Men även en rad andra faktorer spelar roll i sammanhanget.  

Karaktärer som klev in i modevärlden, i synnerhet Hello Kitty, har hjälpt ta 
bort det pinsamma med att ha på sig produkter med karaktärer tryckta på – även bland 
äldre. Karaktärernas usprungsmedium och genre har ökat i antal, vilket har lett till att de 
når ut till en bredare publik. Karaktärer har dessutom länge varit närvarande i det 
japanska samhället i form av traditionella karaktärer såsom Daruma och Otafuku, men 
även med relativt yngre företagsmaskotar såsom Sato-chan och Peko-chan. Allt detta 
visar på en intim relation mellan karaktärer (maskotkaraktärer) och japaner. Man kan 
med stor sannolikhet utgå från att denna intima relation har lagt grund åt en unik 
mottaglighet av fiktiva karaktärer i det japanska samhället. Bandai Character 
Laboratorys undersökning av japaners grad av gillande av karaktärer (キャラクターに
対する好意度) från 2004 visade på att nästan 90 % av japanerna (990 personer svarade 
på enkäten, de yngsta var mellanstadieelever och de äldsta under 70) tycker om 
karaktärer, vilket visar på en väldigt hög mottaglighet av fiktiva karaktärer. Samma 
undersökning visade även att endast en femtedel av japanerna anser att det är nördigt 
(オタクっぽい), pinsamt eller kände någon annan form av motvilja i att inneha 
karaktärsprodukter, vilket igen visar på hur accepterat fiktiva karaktärer och 
karaktärsprodukter är i Japan. Fiktiva karaktärer anses ofta vara föremål ansedda för 
barn och unga, men ska man gå efter vad Bandai Character Laboratorys undersökning 
säger, så har karaktärerna lyckats att nästla sig in även bland de vuxna och äldre i Japan.  

Å andra sidan visar siffror på att japanerna köper allt färre karaktärsprodukter 
på senare år17, något som bland annat skulle kunna förklaras med det minskade 
födelsetalet och den åldrande befolkningen som Japan har. Trots detta verkar det råda en 
                                                   
17 Mizukoshi, 2011, s. 2. 
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ökande satsning inom användning av maskotkaraktärer för företag och organisationer 
med mera. Denna skillnad i intressenivå för maskotar och karaktärer mellan den 
faktiska marknaden och de som står bakom den, skulle kunna tyda på att användingen 
av karaktärer och maskotar har blivit en självklarhet bland företag och organisationer 
med mera snarare än en enbart vinstinriktad affärsstrategi. 

3 Fallstudie 

3.1 Syfte och tillvägagångssätt 
Syftet med denna fallstudie är att utröna vad som stimulerar användningen av 

maskotkaraktärer i Japan, samt bidra med kunskap om hur maskotkaraktärer uppfattas 
av japaner. I denna fallstudie läggs fokusen på lokala maskotkaraktärer, eller vad som i 
Japan numera kallas för yuru-kyara. Vad som gör lokala maskotkaraktärer till ett bra 
forskningsobjekt i denna studie är faktumet att de är begränsade till en viss plats samt 
att deras roll inte enbart är att sälja sig själva. Det begränsade verksamhetsområdet gör 
det lättare att observera och få en heltäckande överblick över den faktiska situationen 
som rör dessa maskotkaraktärer. Tidigare i uppsatsen nämndes det att diskussionen 
rörande karaktärer och maskotkaraktärer kan grovt delas in i en industrifokuserad debatt 
och en kultur- och samhällsinriktad debatt. Denna uppsats ämnar dock att få med båda, 
och även i det anseendet lämpar sig lokala maskotkaraktärer som inte enbart är 
produkter du köper.  

De två fallen, Hiko-nyan och Sento-kun, har valts ut för deras aktualitet och 
informationstillgänglighet. De är båda maskotkaraktärer som man talar om än idag, 
vilket inte bara gör det lättare att samla in information rörande dem, men även gör det 
möjligt att genomföra en enkätundersökning som uppsatsen haft i åtanke från början. 
För att undersöka dessa inleds varje fall med en förklarande och introducerande del. 
Denna del är huvudsakligen baserad på litteratur, internetmaterial och egna 
observationer. Vidare följer en undersökande och diskuterande del. För att möjliggöra 
en djupare diskussion med så aktuell källa som möjligt har en enkätundersökning utförts 
med besökare som målgrupp. Slutligen analyseras enkätresultatet för att sedan 
reflekteras över tillsammans med det som kommit fram i den undersökande delen. 

3.2 Hiko-nyan 
 Hiko-nyan dök först upp år 2006 efter att ha blivit utvald till den officiella 
maskotkaraktären för Hikone-slottets 400-årsjubileum som ägde rum året därpå.  
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3.2.1 Undersökning 
Hiko-nyan lyckades med sitt charmiga yttre bli oerhört populär runt om i landet, 

och även efter att eventet var över så var det många som ville ha kvar honom (enligt den 
officiella hemsidan är Hiko-nyans kön egentligen fortfarande okänd) som 
Hikone-slottets officiella maskotkaraktär. Än idag är Hiko-nyan fortfarande en populär 
maskotkaraktär och är ständigt upptagen med olika PR-aktiviteter, nu inte enbart för 
slottet utan även för staden Hikone. 

Smeknamnet Hiko-nyan valdes ut genom en officiell namninsamling med totalt 
1167 förslag. Namnet i sig är en sammansättning av hiko från staden Hikone och nyan 
från japanskans onomatopoetiska utryck för kattjamande.  

Tar man sig till Hiko-nyans officiella hemsida18 kan man finna mängder av 
information om Hiko-nyan och hans aktiviteter. Till exempel ska Hiko-nyans design 
vara en sammanfogning mellan manekineko-katten, som ska ha räddat Hikone-klanens 
andre daimyo Naotaka Ii från en åskstorm genom att vinka in honom framför grinden 
till ett tempel, och den röda akazonae-kabutohjälmen som är en symbol för Iis armékår. 
Det finns även information som berättar om att hans hobby är att promenera omkring i 
Hikone-slottet. Hiko-nyan har även en egen blogg som uppdateras regelbundet av en 
skötare (お世話係). I den kan man läsa om Hiko-nyans senaste och kommande 
aktiviteter.  

Enligt en officiell rapport som Joint Research Center på Shiga University tagit 
fram, ska Hiko-slottets 400-årsjubileumets ekonomiska effekt ha uppnått ca 33,8 
miljarder yen (ca 3 miljarder kr) under år 200819. I samma rapport kom man dessutom 
fram till att i genomsnitt 10 % av besökarnas resekostnader gick till 
Hiko-nyanprodukter. Även två år senare under år 2010 stod Hiko-nyanprodukter för ca 
800 miljoner yen (ca 71 miljoner kr)20 av souvenirintäkterna, något som visar på den 
enorma effekt som Hiko-nyan har, eller åtminstone hade. Även idag hjälper Hiko-nyan 
till att samla in pengar till staden Hikones biståndshemsida21 genom Hiko-nyans 
fanklubb, pengar som bland annat går till att Hiko-nyan ska kunna delta i event runt om 
i landet och behålla sin vita färg. Detta innebär att Hiko-nyan kan fortsätta sprida 

                                                   
18 Hiko-nyans officiella hemsida. http://hikone-hikonyan.jp/ (Senast tillträdd 25/7 2012). 
19 Joint Research Center, SHIGA UNIVERSITY. 2008.  
http://hikone-400th.jp/news/2008/img/200803207_keizai.pdf  (Senast tillträdd 25/7 2012). 
20 Hikone City. 2012. 
http://www.city.hikone.shiga.jp/sangyobu/shoko-sho/pdf/2011keizaikouka.pdf (Senast tillträdd 25/7 
2012). 
21 Staden Hikones hemsida, Hemstaden Hikones bistådshemsida (ふるさと彦根応援サイト). 
http://www.city.hikone.shiga.jp/kikakushinkobu/furusato/ (Senast tillträdd 25/7 2012). 
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kunskap om staden Hikone samt locka till sig nya besökare runt om i landet. Kollar man 
närmare på bidragssituationen som Hikones biståndshemsida publicerat22, ser man att 
bidragen delas in i sex olika kategorier; Skötsel och underhållsprojekt av hemortens 
historiska monument (ふるさとの誇り保存整備事業), Underhållsprojekt av 
hemortens skolbyggnader (ふるさとの学び舎整備事業), Hemorten Hikones 
välfärdsprojekt (ふるさと彦根への思いやり福祉事業), Hemorten Hikones 
internationella utbytesprojekt (ふるさと彦根国際交流事業), Allas Hiko-nyans 
stödprojekt (みんなのひこにゃん応援事業) och Hemorten Hikones 
stadsplaneringsprojekt (ふるさと彦根まちづくり事業). Utav de sex 
bidragskategorierna har Allas Hiko-nyans stödprojekt med sina 733,000 yen samlat in 
överlägset mest pengar under månaderna april, maj och juni detta år (för detaljer, se 
tabell nedan). Detta är ingen tillfällighet, utan denna fördelning av bidrag har sett 
likadan ut sedan fyra år tillbaka med Hiko-nyan som den huvudsakliga 
bidragsinsamlaren, vilket igen visar på den ekonomiska effekt som Hiko-nyan har och 
har haft.  

 
Tabell 1. Staden Hikones bidragssituation för perioden april-juni 2012 

  Projektnamn Antal bidrag Belopp 
Skötsel och underhållsprojekt av 
hemortens historiska monument 

14 st 155,000 yen 

Underhållsprojekt av hemortens 
skolbyggnader 

5 st 80,000 yen 

Hemorten Hikones välfärdsprojekt 2 st 6,000 yen 

Hemorten Hikones internationella 
utbytesprojekt 

0 st 0 yen 

Allas Hiko-nyans stödprojekt 122 st 733,000 yen 
Hemorten Hikones 
stadsplaneringsprojekt 

4 st 20,000 yen 

Summa 147 st 994,000 yen 
Enligt Hikones biståndshemsida  

 
 I början så valde man att göra licensavgiften, som man normalt måste betala 

                                                   
22 Staden Hikones hemsida, Hemstaden Hikones bistådshemsida. 
http://www.city.hikone.shiga.jp/kikakushinkobu/furusato/jyokyo.html (Senast tillträdd 25/7 2012). 
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vid användning av officiella karaktärer, kostnadsfri23. Tanken var att göra det möjligt 
för privatpersoner och utomstående företag att fritt delta, och således liva upp eventet24.  
 Hiko-nyan finns numera tryckta på allt från Hikones lokala produkter och 
konfektyr, samt även på traditionella hantverk som i vanliga fall är svåra att lägga 
märke till. Hiko-nyanprodukter fortsattes på så vis att säljas även efter att eventet var 
över, och än idag är dessa produkter fortfarande omtyckta av Hikones besökare. 

Hiko-nyans stora popularitet har haft en oerhörd påverkan på den 
efterkommande yuru-kyaraindustrin och man brukar tala om ”före Hiko-nyan” 
och ”efter Hiko-nyan” som om det vore en sorts epok25. Event, kommuner och regioner 
runt omkring i Japan är nu mer än någonsin pigga på att visa upp sina lokala 
maskotkaraktärer, och i till exempel Jun Miuras bok ”Den officiella guideboken över 
hela Japans Yuru-kyarakaraktärer” (全日本 ゆるキャラ公式ガイドブック) från 
2009 kan man finna upp till 180 stycken officiella maskotkaraktärer från runt om i 
Japan. Det finns även en hel del hemsidor med stora databaser över japans många lokala 
maskotkaraktärer. En av dem är till exempel en hemsida som heter Minna no 
Yuru-kyara26 (みんなのゆるキャラ, ”Allas Yuru-kyarakaraktärer”) som har över 
1000 registrerade maskotkaraktärer från hela landet.  

3.3 Sentokun 
Sento-kun skapades för ändamålet att fungera officiell maskotkaraktär under 

firandet av 1300-årsdagen av Japans gamla huvudstad Heijo-kyo som flyttades till Nara 
år 710.  

3.3.1 Undersökning 
Även Sento-kuns smeknamn valdes ut genom en officiell namninsamling. 

Totalt skickades det in 14539 röster27, vilket visar på det stora intresse som fanns för 
den nya maskotkaraktären. Sento (遷都) betyder förövrigt ”huvudstadsomflyttning” 
vilket eventet i själva verket handlade om. 

Sento-kun föreställer en liten buddhapojke med hjorthorn. Sedan han visade sig 
för första gången den 12:e februari 2008, har hans lite annorlunda utseende upprört 
många och skapat stor uppståndelse. Efter att Sento-kuns design blivit tillkännagivet, 
                                                   
23 Stadens Hikones hemsida, Hiko-nyans varumärkesanvändning. 
http://www.city.hikone.shiga.jp/kikakushinkobu/150ht/trademark.html (Senast tillträdd 25/7 2012). 
24 Kurokawa, 2008, s. 25. 
25 Miura, 2009, s. 2. 
26 Minna no Yuru-kyara. http://yuru.tips-top.com/ (Senast tillträdd 25/7 2012). 
27 Livedoor news. 2008. http://news.livedoor.com/article/detail/3601334/ (Senast tillträdd 25/7 
2012). 
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var det många som hade svårt för dess design och kallade Sento-kun för bland 
annat ”obehaglig” och ”ful”. Dessutom var det folk inom den buddhistiska kretsen som 
tog illa vid sig av designen och menade att den ”förnedrar Buddha”. I en internetenkät 
som utfördes av YAHOO!JAPAN mellan den 3:e och 11:e mars 2008, ansåg 31027 
personer av 40116 att man borde byta ut maskotkaraktären28. Denna negativa 
uppmärksamhet ledde till slut till att en grupp av kreatörer bosatta i Nara, Creators 
Meeting Daiwa, skapade en egen maskotkaraktär, Manto-kun, i protest mot Sento-kuns 
design och att urvalsprocessen skett bakom stängda dörrar. Även en samling inom den 
buddhistiska kretsen i Nara bestämde sig för att skapa en egen maskotkaraktär, 
Naamu-kun29.  
 Ironiskt nog har denna uppmärksamhet gjort att Sento-kun hamnat under 
strålkastarljuset, vilket i sin tur, på gott och ont, hjälpt sprida kunskap om både 
Sento-kun och eventet både inom och utanför regionen. Vinden vände sig till slut i 
Sento-kuns förmån, och i en omröstning som YAHOO!JAPAN höll mellan den 2:a och 
12:e juni 2008 så ska Sento-kuns stödjande andel uppnått 66 % med 59947 röster 
(Manto-kun fick förövrigt 23967 röster som motsvarade 27 % av rösterna)30. Enligt en 
annan enkät publicerad på Oricon life den 19:e december samma år ska Sento-kun 
hamnat på andra plats efter Hiko-nyan i en placeringslista över omtyckta 
yuru-kyarakaraktärer (Totalt 1000 personer deltog i enkäten)31. 

Den omdiskuterade designen skapades av Satoshi Yabuuchi, skulptör och 
professor på Tokyo University of Art. Enligt honom själv ska Sento-kun ha skapats som 
en hyllning och i tacksamhet till Nara32. Designen kan förklaras med två - för regionen - 
allmänt kända symboler. Den ena är Naras många hjortar som vandrar fritt omkring i 
staden - de anses förövrigt vara heliga djur inom Shinto-religionen. Den andra symbolen 
är det buddhistiska templet Todai-ji som inhyser världens största Buddhastaty i brons. 
Sento-kun är alltså en blandning utav det heliga djuret hjorten och en buddhapojke. 

Det har nu gått två år sedan eventet hölls, men man kan fortfarande finna en rad 
olika Sento-kunprodukter i form av till exempel dockor, klistermärken, t-shirts, 
konfektyrer, skrivmaterial med mera. Enligt en uppskattning som Professor Nagateru 

                                                   
28 YAHOO!JAPAN:s opinionsundersökning. 2008. 
http://polls.dailynews.yahoo.co.jp/quiz/quizresults.php?poll_id=1914&wv=1&type 

Flag= 1 (Senast tillträdd 25/7 2012). 
29 Kurokawa, 2008, s. 22. 
30 YAHOO!JAPAN:s opinionsundersökning. 2008. 
http://polls.dailynews.yahoo.co.jp/quiz/quizresults.php?poll_id=2270&wv=1&type 

Flag=1 (Senast tillträdd 25/7 2012). 
31 Oricon life. 2008. http://life.oricon.co.jp/61297/full/ (Senast tillträdd 25/7 2012). 
32 J-cast. 2008. http://www.j-cast.com/2008/03/07017586.html (Senast tillträdd 25/7 2012). 
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Araki m.fl. från Institutionen för ekonomi vid Osaka Prefecture University genomfört, 
ska Sento-kuns annonseringseffekt ha uppnått ett värde på 1,5 miljarder yen (ca 134 
miljoner kr) redan under 200833. Om man tar hänsyn till produktionskostnaden som 
hamnade på runt 10,2 miljoner yen (ca 910 tusen kr), kan man säga med lätthet att 
Sento-kun blivit en succé, åtminstone ekonomiskt. Under 2010 ska Sento-kun dessutom 
utgjort en PR-effekt värt ca 22,5 miljarder yen (ca 2 miljarder kr), har Nara-prefekturen 
räknat ut34. Denna otroliga PR-effekt värderades högt av prefekturen och den 4:e januari 
2011 blev Sento-kun utnämnd till att officiellt arbeta som PR-ansvarig för prefekturens 
turismmarknadsföring av Naras guvernör, Shougo Arai35.  

Förutom reklamartiklar och produkter, framträder Sento-kun precis som 
Hiko-nyan även på event i form av en person iklädd en Sento-kundräkt. Hans nya roll 
som prefekturens PR-ansvarig hindrar inte Sento-kun från att fortsätta dansa och utföra 
poser med mera för att underhålla sina besökare36. Genom Sento-kuns officiella 
hemsida37 kan man ansöka om Sento-kuns uppträdande med mera. Man kan dessutom 
genom hemsidan kolla upp Sento-kuns schema och på så sätt ta reda på när och var han 
är verksam. 
 Licensstrategin har varit snarlik den av Hiko-nyan. Om man ansöker om 
tillstånd hos Heijyo-Sento 1300-årsjubileumsprojektets huvudlicenstagarkontor och får 
ett godkännande, kan vem som helst använda sig utav Sento-kun kostnadsfritt. På 
Heijyo-Sento 1300-årsfestivalens officiella hemsida står det att så länge budskapet 
att ”Heijyo-Sento 1300-årsfestivalen anhålls år 2010 och att Sento-kun är dess officiella 
maskotkaraktär” når ut, ses ansökan som något som bidrar till att öka kunskap om 
eventet och man kan då använda sig utav Sento-kun utan kostnad. 
  Trots den hårda kritik som Sento-kun var tvungen att utstå i början för sin 
annorlunda design, har han lyckats samla popularitet och sprida kunskap om eventet och 
Nara-prefekturen på en nationell nivå. Sento-kun blev emellertid accepterad som en så 
kallad ”kimokawaii” (både söt och obehaglig på samma gång) maskotkaraktär, mycket 
tack vare massmedian som kostnadsfritt stod för Sento-kuns ”reklamkampanj”. Detta 
skulle kunna förklaras genom ett fenomen som inom socialpsykologin kallas för 

                                                   
33 J-cast. 2008. http://www.j-cast.com/2008/04/21019250.html (Senast tillträdd 25/7 2012). 
34 The Asahi Shimbun Digital. 2010. http://www.asahi.com/special/chara/OSK201012020127.html 
(Senast tillträdd 25/7 2012). 
35 Yomiuri Shimbun. 2011. http://www.ezuya.jp/top/topics/narashoku.pdf (Senast tillträdd 25/7 
2012). 
36 Youtube. ”Sento-kundansen”. http://www.youtube.com/watch?v=Z-QSV-QxphA (Senast tillträdd 
25/7 2012). 
37 Sento-kuns officiella hemsida. http://www.pref.nara.jp/secure/69837/top.html (Senast tillträdd 
25/7 2012). 
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exponeringseffekten, som innebär att människan har en tendens att känna samhörighet 
till objekt som han eller hon kommer i kontakt med upprepade gånger38. Med andra ord, 
även om det handlar om negativ uppståndelse som i till exempel Sento-kuns fall, ökar 
chansen till samhörighetskänsla och popularitet hos sina betraktare i samband med 
upprepad exponering.  

3.5 Enkätundersökning 
 Tidigt i studien fann jag att en intressant aspekt vore att ha med besökarnas 
(japanernas) egna åsikt om maskotanvändningen i Japan. I hopp om att få ut så mycket 
information som möjligt tillämpades öppna frågor i enkätundersökningen. Ett problem 
med öppna frågor är dock att de kräver mer efterbearbetning än vad till exempel slutna 
frågor kräver. Denna nackdel gjorde att undersökningen har begränsat sig till totalt 20 
svar, det vill säga 10 svar vardera.  
 Enkätundersökningen utfördes i Kansai-området i Japan med besökare från 
platserna där Sento-kun och Hiko-nyan är aktiva, som målgrupp. Här nedan 
sammanfattas och analyseras resultatet från enkätundersökningen. För enkätsvar i sin 
helhet, se Bilaga 1. 

3.5.1 Enkätresultat: Hiko-nyan 

Ålder Antal pers 
10-19 0 
20-29 5 
30-39 2 
40-49 1 
50-59 2 
60-69 0 
Totalt 10 
 
Anledning till vistelsen: 
Turista 9/10 
Se Hiko-nyan 3/10 
Annat 1/10 
 
Åsikt om Hiko-nyan: 
                                                   
38 R.B. Zajonc. 2001. Mere Exposure: A Gateway to the Subliminal. 
http://cdp.sagepub.com/content/10/6/224 (Senast tillträdd 25/7 2012). 
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Gullig (可愛い) 7/10 
”Svag”/rogivande/hjärtvärmande (ゆるい）5/10 
Helande (癒す) 3/10 
Annat 2/10 
 
Är Hiko-nyan en anledning att besöka platsen? 
Ja 7 
Nej 3 
 
Tycker du att det är bra att Hiko-nyan finns eller ej? 
Ja 10 
Nej 0 
Vilket som 0 
 
Tycker du att maskotkaraktärer är ett måste för event, stadsvitaliseringar, m.m.? 
Ja 4 
Nödvändigt/positivt men ej ett måste 6 
Nej 0 

 
 Bandai Character Laboratory (2000) har visat att många japanska konsumenter 
köper gulliga karaktärsprodukter för deras uppmuntrande och helande effekt (癒し効
果). Enkätresultatet visade att majoriteten av de som svarade på enkäten anser att 
Hiko-nyan är gullig (可愛い), och hälften använde sig utav ordet eller en form av ordet 
yurui (ゆるい) som fritt kan översättas till rogivande alternativt hjärtvärmande. Även 
ordet nagomu (和む) som också kan översättas till bland annat rogivande användes av 
en utav besökarna. Vidare, använde tre av besökarna sig direkt utav ordet helande (癒
し). Hiko-nyan verkar med andra ord uppfylla alla de faktorer som den moderna 
japanen söker hos karaktärsprodukter, något som kanske förklarar hans framgång.  

Vidare, menade alla besökare som svarade på enkäten att det är bra att 
Hiko-nyan finns. Några menade till och med att det är tack vare Hiko-nyan att 
Hikone-slottet blivit populär, något som dessutom återspeglas i frågan om Hiko-nyan är 
en anledning att besöka platsen eller inte där sju av tio svarade ja. Alla tyckte dessutom 
att maskotkaraktärer i över huvud taget är ett måste eller åtminstone nödvändiga vid 
event och stadsvitaliseringar, med mera. Som anledning nämndes till exempel att 
maskotkaraktärer såsom Hiko-nyan hjälper till att skapa fler olika sätt att roa sig på som 
bland annat att köpa Hiko-nyanprodukter eller ta minneskort tillsammans med 
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Hiko-nyan, istället för att bara turista i området. Många menade även att 
maskotkaraktärer hjälper till att liva upp eventet eller området.  

En rakt igenom positiv inställning till Hiko-nyan och maskotkaraktärer i 
allmänhet bland besökarna är vad denna enkätundersökning visar på. En ytterligare 
intressant aspekt med enkätsvaren som kan påpekas är att nästan alla verkade vara 
väldigt medvetna och införstådda om maskotkaraktärernas funktion i samhället. 

3.5.2 Enkätresultat: Sento-kun 
Ålder Antal pers 
10-19 0 
20-29 6 
30-39 1 
40-49 1 
50-59 2 
60-69 0 
Totalt 10 
 
Anledning till vistelsen: 
Turista 8/10 
Se Sento-kun 0/10 
Annat 2/10 
 
Åsikter om Sento-kun: 
Ogullig/ful 3/10 

Originell 2/10 

Gullig 2/10 

Annat 4/10 

 
Är Sento-kun en anledning att besöka platsen? 
Ja 2 
Nej 8 
 
Tycker du att det är bra att Sento-kun finns eller ej? 
Ja 8 
Nej 0 
Vilket som 2 
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Tycker du att maskotkaraktärer är ett måste för event, stadsvitaliseringar, m.m.? 
Ja 2 
Nödvändigt/positivt men ej ett måste 7 
Nej 1 
 
 Till skillnad från Hiko-nyan var det nästan ingen som nämnde att Sento-kun 
var söt eller gullig, och istället var åsikterna om honom väldigt spridda bland de som 
svarade på enkäten. Detta avspeglade sig i resultatet på frågan ”Är Sento-kun en 
anledning att besöka platsen?” som endast två av tio svarade ja på. Angående 
anledningen till varför man svarat nej på frågan, menade många att Nara i sig redan var 
och är en berömd plats och att man åker dit för att besöka platsen och inte hälsa på 
Sento-kun. 
 Trots detta tyckte alla, precis som i Hiko-nyans fall, att det är bra att Sento-kun 
finns till, mycket på grund av att han hjälper till att skapa uppmärksamhet och samla 
besökare till Nara – ett intressant utfall med tanke på det motsäger enkätresultatet. En 
annan intressant anledning som nämndes av två av besökarna var att Sento-kun hjälper 
till att skapa en plats för barn och unga som normalt sätt inte är särskilt intresserade av 
historiska platser. Det kan även påpekas att även nästan alla besökare var positivt 
inställda till användning av maskotkaraktärer i samband med till exempel event och 
stadsvitaliseringar i allmänhet. Få tyckte att det var en absolut nödvändighet, men 
nästan alla var överrens om att användning av maskotkaraktärer har en positiv effekt.   

3.6 Diskussion och slutsatser 

 Yuru-kyara har vuxit sig allt starkare under de senaste åren och nu för tiden 
används de av kommuner, organisationer och event som alla börjat se nyttan med dem. 
Eventarrangörerna verkar bland annat ha insett att besökarna inte är benägna att förstå 
sig på en hel historisk bakgrund som egentligen är grunden för att dessa event finns till. 
Gulliga söta karaktärer är däremot lättare att ta till sig, vilket gör att användning av 
maskotkaraktärer innebär en större chans att nå ut till sina besökare i synnerhet om de är 
unga eller helt enkelt har litet intresse för eventets historiska bakgrund. 
 Precis som vad Jun Miura tänkte på när han myntade ordet yuru-kyara, är 
kärleken till sin hemort vad som först och främst strålar ut från de båda 
maskotkaraktärerna. Ta bara deras namn eller design som exempel, som båda är starkt 
kopplade till deras respektive ”födelseort” och historia. Deras roll är idag mer att 
representera en hel stad eller region snarare än ett event, som de gjorde i början. Något 
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som gör denna hemortskärlek bara mer utmärkande. 
Den till en början öppna licensstrategin var också en intressant aspekt i 

undersökningen. Både arrangörerna bakom Hikone-slottets 400-årsjubileum och 
Heijo-kyos 1300-årsdag har genom denna strategi lyckats locka privatpersoner och 
andra företag att använda sig utav karaktärerna och på så sätt kostnadsfritt gjort det 
möjligt att öka och stärka kunskapen och medvetenheten om eventen, även utanför 
eventens egna rammar. Detta visar på en intressant form av stimulans av användning av 
maskotkaraktärer i det japanska samhället. 

 Yuru-kyara är ett relativt nytt begrepp i Japan, men lokala 
maskotkaraktärer ha funnits till sedan flera år tillbaka. Ta bara Yaita-stadens (Tochigi) 
maskotkaraktär Poppo-chan som kom till vintern 199139 eller Mukoumachis (Kyoto) 
maskotkaraktär för stadens keirin-bana Makorin Mucchii som skapades 198340 som 
exempel. Den ekonomiska framgång som Hiko-nyan och Sento-kun har lyckats 
åstadkomma verkar dock ha påverkat synen på maskotkaraktärer i allmänhet, inte bara 
hos andra regioner och event, utan även bland besökare. Tack vare dessa 
succékaraktärer (i Sento-kuns fall, kanske inte opinionsmässigt men från en ekonomisk 
ståndpunkt) har maskotkaraktärer blivit en allmänt accepterad förekomst. Event och 
regioner runt om i Japan hoppas idag därför på att kunna skapa den nästa stora 
succékaraktären. Enligt resultatet från enkätundersökningen verkar dessutom de flesta 
besökare vara övertygade om att användning av maskotkaraktärer har en positiv effekt 
på event och stadsvitaliseringar med mera, om någon alls. Till exempel var en 
återkommande positiv åsikt i enkätundersökning att maskotkaraktärer hjälper att samla 
besökare och skapa en plats där både familjer och personer i alla åldrar kan samlas. 

Som vi sett i både Hiko-nyans och Sento-kuns fall hjälper maskotkaraktärerna 
att locka till sig besökare i alla åldrar till området, sälja regionens lokala 
specialitetsprodukter, samt ge ett "ansikte" åt regionen för människor att komma ihåg. 
Den önskade effekten är kanske från början ett ökande av medvetenhet, synlighet och 
igenkännande hos allmänheten, men maskotkaraktärer hjälper också att vitalisera 
området både ekonomiskt och socialt genom att skapa en plats där både besökare och 
den lokala arbetskraften kan samlas. 

4 Avslutande diskussion och slutsatser 
 Här sammanfattas det som uppsatsen gått igenom och kommit fram till, för att 
avsluta uppsatsen med en sista diskussion rörande metod, slutsatser och förslag till 

                                                   
39 Miura, 2009, s. 94. 
40 Ibid., s. 216. 
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vidare studier. 

4.1 Sammanfattning 
 Denna studie handlar om användningen av maskotkaraktärer i japanska 
kommuner och distrikt. Syftet med studien var att utröna varför maskotkaraktärer 
används i den omfattning man ser i Japan idag.  
 Uppsatsen inleddes med att förklara och diskutera de begrepp som används i 
studien, för att sedan gå in på den historiska bakgrunden till dagens karaktärsindustri i 
Japan. Vidare som konkreta exempel följde en fallstudie med två fall, de lokala 
maskotkaraktärerna Hiko-nyan och Sento-kun. Här undersöktes bland annat i vilket 
ändamål maskotkaraktärerna skapades samt hur deras användning har sett ut och ser ut 
idag. I samband med fallstudien utfördes även en enkätundersökning för att ta reda på 
vad besökarna anser om maskotkaraktärerna. 

4.2 Metodkritik 
Uppsatsen första intention var att studera användningen av karaktärer och 

maskotar i Japan i stort, men jag insåg snart att en sådan studie skulle vara allt för stor 
och svaren för många, och valde därför att göra en avgränsning. Således kom studien att 
inriktas på så kallade lokala maskotkaraktärer, eller yuru-kyara som de kommit att 
kallas i Japan på senare tid.  

Ett dilemma i början av studien var huruvida en undersökning av den 
bakomliggande utvecklingen inom karaktärsindustrin i Japan var väsentlig för studien 
eller ej. Detta därför att karaktärer i allmänhet och maskotkaraktärer kan tyckas vara 
oförenliga om man tänker från ett västerländskt perspektiv. Mycket visar dock på att det 
finns en stark koppling mellan den allmänna karaktärsindustrin och användningen av 
maskotkaraktärer i Japan, och att inte ha med denna historiska undersökning i studien 
vore snarare okunnigt. Till exempel kan man säga att den historiska utvecklingen inom 
manga- och animéindustrin har lagt grunden för japaners mottaglighet av fiktiva 
karaktärer i allmänhet. 
 I denna uppsats valde jag att genomföra studien med en kvalitativ metod, då 
denna studie syftar på att klargöra ett fenomens karaktär snarare än att mäta fenomenets 
utsträckning eller frekvens. Dock bland annat på grund av dålig planering och brist på 
information blev antalet fall i fallstudien och antalet svar i enkätundersökningen något 
av en besvikelse. En enkätundersökning med ett större omfång hade till exempel kunnat 
ge en mer intressant och varierad bild av fenomenet. Att även ha med mindre kända 
maskotkaraktärer hade också kunnat ge ett ytterligare intressant perspektiv i 



26 
 

undersökningen och kanske bidragit till en djupare diskussion.   

4.3 Slutsatser 
I början av denna uppsats ställde jag mig frågorna: Vad är det som stimulerar 

denna breda användning av maskotar och karaktärer man ser idag i det japanska 
samhället, i synnerhet i kommuner och distrikt? Hur uppfattar kunder och besökare 
dessa maskotkaraktärer och vad har de för eventuella åsikter om dem? Och sist men inte 
minst, vem och vad gynnas av denna maskotanvändning? 

I första avsnittet av uppsatsen visade det sig att Japan har en lång tradition av 
att producera fiktiva karaktärer i alla möjliga sammanhang, och att ett stort antal av de 
fiktiva karaktärerna som kommit till genom manga- och animéserier i vissa fall kommit 
att betraktas som folkliga ikoner. Detta visar på en unik mottaglighet av fiktiva 
karaktärer folk i Japan har, oberoende av ålder och kön, något som jag anser vara en av 
många faktorer som förklarar första frågan.  
 Det andra avsnittet av uppsatsen visade genom en fallstudie att även smart 
marknadsföring låg bakom stimulansen av användning av maskotkaraktärer i det 
japanska samhället. Att kostnadsfritt få med en hel region, samhälle, kommun i 
upplivningen av ett event och att på så sätt att öka medvetenheten, synligheten och 
igenkännandet hos allmänheten är vad dessa arrangörer har lyckats med genom deras 
användning av maskotkaraktärer. Denna inblandning av utomstående aktörer leder även 
till en vitalisering av området både ekonomiskt och socialt, vilket jag anser är en 
ytterligare stimulansfaktor för fenomenet. 
 Vidare antyder resultatet från enkätundersökningen att majoriten besökare 
(japaner) är mer eller mindre övertygade om att användning av maskotkaraktärer i 
samband med kommun- och lokalbefrämjande event är acceptabelt, vilket igen visar på 
mottagligheten av fiktiva karaktärer folk i Japan har. Samma undersökning visade även 
på att besökare uppskattade maskotkaraktärernas förmåga att skapa andra sätt att 
spendera tid på i området där eventen hålls. Så kort visar denna studie att inte bara 
eventarrangörerna gynnas av maskotanvändningen, utan även distriktet/kommunen och 
besökarna gynnas på ett eller annat sätt. 
 I slutändan anser jag däremot att frågeställningarna endast delvist har besvarats. 
Anledningen till att maskotar och karaktärer används i den omfattning man ser idag i 
det japanska samhället är många och resultaten från denna studie kan bara besvara en 
del av dem. 
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4.4 Egna reflektioner 
 Japaner verkar verkligen besitta en otrolig talang för att introducera karaktärer 
och maskotar till situationer som förmodligen skulle ses i andra länder som orimliga 
eller i vissa fall till och med nedlåtande om det skulle göras på liknande sätt där. I denna 
uppsats fokuserade jag på maskotanvändning inom kommuner, städer och event, men 
detta, menar jag, är bara en liten del av ett stort fenomen och det finns fortfarande en hel 
del att säga om användningen av karaktärer och maskotar i det japanska samhället.  
 Under min vistelse i Japan mellan våren 2011 och sommaren 2012 stötte jag på 
mängder av olika små gulliga karaktärer och maskotar som antingen välkomnade mig 
till platser, informerade mig om event, lockade mig att köpa varor med mera. Min 
subjektiva uppfattning är att den kulturella aspekten i Japan utgör en stor roll i 
sammanhanget. Att nå ut till allmänheten är inte alltid lätt och i ett land där man högt 
värderar indirekt kommunikation kan det vara extra svårt att få fram det man vill säga. I 
sådana situationer kommer de söta maskotkaraktärerna till undsättning, agerande 
oklanderliga förmedlare åt de som använder sig utav dem. Både Sento-kun och 
Hiko-nyan har visat prov på denna förmåga. 
 Japan kanske har den kulturella bakgrund som krävs för att denna grad av 
mottagligheten av karaktärer och maskotar ska kunna existera. Men jag kan ibland 
känna en brist på denna form av ”mjuk” kommunikation i det svenska samhället och 
skulle gärna vilja se en form av satsning inom detta område. Detta, menar jag, skulle 
kunna bidra till en bättre relation mellan regioner/orter och besökare/invånare, vilket i 
sin tur skulle kunna innebära en förbättring både ekonomiskt och socialt. Ett problem är 
dock avsaknaden av identitet i det svenska samhället idag. Vad lokala maskotkaraktärer 
i Japan har gemensamt är kärleken för hemorten. Utan den grunden är det nog svårt att 
förverkliga denna typ av ”mjuk” kommunikation. 

4.5 Förslag till vidare studier 
 Som nämns ovan har denna studie bara skrapat på ytan bland de orsaker som 
kan finnas bakom användning av karaktärer och maskotar i Japan. Studien väcker 
däremot nya frågor som kan vara intressanta att studera vidare. 
 Till exempel skulle en studie om huruvida en liknande applicering av 
maskotkaraktärer i en svensk kommun eller distrikt är möjlig vara intressant. Vidare, 
eftersom yuru-kyara (lokala maskotar) i Japan är ett relativt nytt begrepp kan det vara 
intressant att undersöka samma fenomen om ytterligare fem-tio år och se hur till 
exempel användningssituationen har förändrats. 
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 En besvikelse i denna studie var frånvarandet av intervjuer med skaparna och 
de som ligger bakom införandet av maskotkaraktärerna. Det borde därför vara av 
intresse att studera vidare om användningen av lokala maskotar och ge svar på frågor 
som till exempel ”Vad vill användarna förmedla med sina maskotkaraktärer?” och ”Vad 
anser användarna själva stimulerar användningen av maskotkaraktärer?”.
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