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Not 

Transskriberingssystem 

I den här uppsatsen är japanska namn skrivna på västerländskt sätt, med förnamnet först följt 

av familjenamnet. Det transkriptionssystem som används för japanskan är Hepburn-systemet. 

Långa vokaler i japanska ord skrivs med makron (ā, ō) och japanska ord som översätts 

kursiveras. Det finns inte någon översättning av den japanska romanen Shibazakura och alla 

transkriberade citat från boken är översatta av mig själv.  

I romanen Memoirs of a geisha kallas huvudpersonen för Chiyo i början av boken, men 

eftersom hennes geishanamn är Sayuri kommer enbart hennes geishanamn att användas. 

Betydelse av återkommande japanska ord i uppsatsen 

Gion – ett geishakvarter i Kyoto 

Okiya - geishahus 

Sempai - senior 

Okāsan – mamma 

Onēsan – storasyster 

Maiko – lärling som lär sig att bli geisha 

Sake – japanskt risvin 

Hanamachi – geishakvarter och nöjeskvarter 

Iromachi – ett bordellkvarter  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

  Efter att jag under gymnasietiden såg filmen En geishas memoarer blev jag fascinerad av 

geishornas liv och även av deras utseende. Nyfikenheten att få veta mer om deras levnadssätt 

och sociala förhållanden väcktes. Filmen En geishas memoarer är baserad på den 

amerikanska romanen Memoirs of a geisha, ett av verken som min studie baseras på.
1
 När jag 

letade efter studier om geishor fick jag till att börja med uppfattningen att västerlänningar kan 

se på geishor som prostituerade, men när jag läste vidare har det dykt upp tankar om att 

japaner har ett liknande synsätt. En bibliotekarie berättade att det finns ett fåtal japanska 

studier om geishor eftersom japanska forskare inte var intresserade av att forska om geishor. 

Dock upplyste bibliotekarien mig om en japansk roman om geishornas liv som hon tyckte var 

väldigt intressant och den romanen heter Shibazakura.
2
 När jag hittade dessa två romaner kom 

jag fram till att jag skulle genomföra en litteraturforskning om hur geishor skildras i dessa två 

litterära verk.  

1.2 Syfte 

  Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på om en amerikansk författare och en japansk 

författare har olika synsätt på geishor. Fokus ligger på hur den amerikanske författaren Arthur 

Golden och den japanska författarinnan Sawako Ariyoshi i sina respektive romaner beskriver 

lärlingarnas liv innan de blir geishor. Det som är intressant med detta är att få veta hur 

blivande geishors liv skildras på främst ett fiktivt sätt men det finns också historiska inslag. 

Ett ämne som den här uppsatsen kommer att lägga fokus på är olika klasser i det gamla 

japanska samhället under förkrigstiden till efterkrigstiden i romanerna. Ett annat ämne som 

uppsatsen behandlar är genus inom litteraturen, men även det faktum att geishor skildras av 

två författare med olika kön bidrar till ett genusperspektiv.  

     Min frågeställning är: Hur beskrivs blivande geishors liv i den amerikanska romanen 

Memoirs of a geisha och i den japanska romanen Shibazakura?   

1.3 Memoirs of a geisha  

  Memoirs of a geisha publicerades 1997 och det är en historisk roman med en fiktiv 

berättelse med fiktiva karaktärer. Innan Arthur Golden skrev den här romanen gjorde han 

efterforskningar om geishor och det berättar han om i bokens efterord. Under sin forskning 

har han intervjuat en geisha vid namn Mineko Iwasaki i maj 1992. Hon var geisha under 60–

                                                           
1
 Golden, Arthur. Memoirs of a Geisha. London: Vintage, 1998. ss.1-69. 

2
 Ariyoshi, Sawako. Shibazakura. 1. Shinchō Bunko. Tōkyō: Shinchōsha, 2006. ss.5-30. 
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70-talet då hon var Gions högst uppsatta geisha och hon var den sista geisha som blev tränad. 

Under Goldens intervju med Iwasaki svarade hon detaljerat och ”corrected every 

misconception about the life of a geisha”, enligt Golden.
3
 Hans roman är baserad på intervjun 

med Iwasaki men han förklarar i sin bok att även om Iwasaki är en verklig person är hans 

karaktärer fiktiva, ”Although the character of Sayuri and her story are completely invented, 

the historical facts of a geisha’s day-to-day life in the 1930s and 1940s are not”.
4
 Han har inte 

bara använt sig av intervjun, utan har även använt Liza Dalby som källa, som har gjort en 

fältundersökning om geishornas liv då hon provade på att vara en geisha. Ytterligare en källa 

som han utnyttjade är Kiharu Nakamura som också har varit en geisha och som han har pratat 

med under en kväll.
5
 

   Memoirs of a geisha utspelar sig från 1929 till efterkrigstiden och den handlar om 

geishan Sayuri. När Sayuri var 9 år gammal var hennes mamma döende och hennes pappa 

väldigt gammal och därför kunde han inte ta hand om Sayuri och hennes syster. En rik man 

frågade systrarnas pappa om han kunde adoptera dem och en dag lät pappan sina döttrar 

tillbringa en dag och en natt hemma hos den rike mannen. Då hade Sayuri trott att den här rike 

mannen skulle adoptera dem, men de fördes bort av en annan man som arbetar för geishor i 

Kyoto där systrarna skiljdes åt. De fick inte ens ta avsked av sina föräldrar. Sayuri skickades 

till ett okiya (geishahus) i Gion där hon fick börja med att arbeta väldigt hårt för att bli geisha. 

Hon var duktig och efter en månad fick hon gå på lektioner för att lära sig att bli geisha.  

1.4 Shibazakura 

  Shibazakura publicerades 1970
6
 och jag får intrycket av att det är en helt och hållet fiktiv 

roman. Det står ingenstans att Sawako Ariyoshi har gjort några efterforskningar om geishor. 

Hon har gett ut två delar av boken och mitt fokus ligger på första delen. Shibazakura betyder 

ett litet körsbärsträd i en kruka.   

  Shibazakura handlar om geishorna Masako och Tsutayo. De är två flickor i tonåren som 

är lärlingar i konsten att bli geisha. Tsutayo är äldre än Masako och är därför hennes sempai 

(senior).
7
 Karaktärerna är varandras motsatser. Tsutayo är lite vild av sig. Hon verkar inte bry 

sig om regler och är inte särskilt duktig i skolan. Masako är mer seriös och intelligent, hon har 

drömt om att bli geisha sedan hon föddes. Trots att Tsutayo är mindre seriös än Masako 

                                                           
3
 Golden,  s.494. 

4
 Ibid, s.494. 

5
 Ibid, s.494. 

6
 Ariyoshi, ss.5-30. 

7
先輩 
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brukar hon hjälpa henne att lösa de problem hon stöter på. De bor i ett okiya tillsammans med 

15 andra geishor.  

1.5 Författarna Arthur Golden och Sawako Ariyoshi 

   Arthur Golden föddes 1956 i Tennessee. Just nu bor han i Massachusetts med sin familj. 

Han gick på universitetet i Harvard där han studerade konsthistoria med inriktning på japansk 

konst. Han tog även en master i japansk historia på universitetet i Columbia 1980. Efter att 

han hade studerat kinesiska på universitetet i Beijing åkte han till Japan för att arbeta för en 

tidskrift i Tokyo.1988 tog han även master i engelska på universitetet i Boston, där han sedan 

undervisade i litteraturvetenskap och skrivande.
8
 Memoirs of a geisha är den enda romanen 

han har skrivit. 

 Sawako Ariyoshi föddes 1931 i Wakayama och avled 1984 i Tokyo. Hon har gått på det 

kristna universitetet för kvinnor i Tokyo där hon studerade litteraturvetenskap och teater. Hon 

blev nominerad till Akutagawa-priset inom litteratur. Hon var en populär författare och 

pjäsförfattare.
9
 Hennes verk handlar om familjeliv i Japan som är skrivna ur ett intellektuellt 

perspektiv och kan fånga läsarnas nyfikenhet.
10

 Andra böcker hon har skrivit är t.ex. Hanaoka 

Seishū no tsuma (engelsk titel: The Doctor’s Wife) och Kōkotsu no hito (engelsk titel: The 

Twilight Years). 

1.6 Tidigare forskning  

  Eftersom Arthur Golden har nämnt att han har använt sig av Liza Dalby som källa tyckte 

jag det var intressant att läsa mer om geishornas liv i det okiya, där hon fick uppleva livet som 

geisha. I sin bok Geisha berättar hon detaljerat om relationen mellan en maiko (lärling som lär 

sig att bli geisha) och en geisha, och även deras träning vilket jag fokuserar på när jag 

analyserar romanerna. Därför har jag valt hennes bok som tidigare forskning. I det okiya där 

hon bodde (som låg i Kyoto) fanns det många ägare som kallades för okāsan (mamma), som 

hade varit geishor förut. De geishor som är seniorer kallas för onēsan (storasyster). I boken 

förklarar Dalby hur två geishor blir till systrar ”When a geisha speaks of one particular older 

sister, however, she is referring to a senior geisha with whom she once ”tied the knot” in a 

ceremony uniting them as sister geisha”.
11

 ”Tied the knot” betyder egentligen ”att gifta sig”
12

 

                                                           
8
 Golden, s.1. 

9
 ”Ariyoshi Sawako | Biography - Japanese Author.” Encyclopedia Britannica. April 29, 2015. 

http://global.britannica.com/EBchecked/topic/34806/Ariyoshi-Sawako  
10

 Ariyoshi, s.1. 
11

 Dalby, Liza Crihfield. Geisha. Berkeley: Univ. of Calif. P., 1983, ss. 4-5. 
12

 ”English definition of ”tie the knot”.” Cambridge Dictionaries Online. May 14, 2015. 
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/tie-the-knot 

http://global.britannica.com/EBchecked/topic/34806/Ariyoshi-Sawako
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/tie-the-knot
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eller mer ordagrant ”knyta hymens band”, men geishor gifter sig inte, istället blir de systrar. 

Jag uppfattar det som att Dalby använde ordet ”tied the knot” för att geishornas ceremoni 

liknar när ett par gifter sig, fast geishorna blir till systrar istället för äkta makar. ”Lillasystern” 

till en geisha kallas för maiko. Dalbys okāsan berättade om geishor i hanamachi ”You can call 

them geisha if you like, but they do a bit more than dance for the customers”.
13

 Geishorna lär 

sig etikett, dans, musik och att hälla upp sake (japanskt risvin) åt sina kunder under 

festmåltiderna. Dalby nämnde också vilka distrikt som var högt rankade i Kyoto, där Gion var 

bland de som var av första klass.
14

 Liza Dalbys bok är en pålitlig källa till det här arbetet, 

eftersom hon har gjort en fältundersökning i Japan där det bor geishor och hon fick bo i ett 

okiya där hon även fick vara geisha. I hennes bok får jag pålitlig information om geishor som 

hon fick lära sig i ett okiya i Japan. Dalbys perspektiv är mer objektivt, eftersom det är en 

studiebok och inte en biografi.  

  I mitt sökande efter tidigare forskning har jag hittat boken Hanamachi : Ikūkan no 

toshishi
15

 (Hanamachi: Utanförliggande stadsrum) som är skriven av Masahiro Katō, som är 

en doktorand inom litteratur med inriktning på kulturgeografi. Boken handlar om hanamachi 

vilket gjorde boken intressant, eftersom Liza Dalbys okāsan har talat om att hanamachis 

geishor inte är riktiga geishor, ville jag veta mer om det. I sin bok kallar han geishorna för 

geigi (geisha och geigi har samma betydelse). Han säger att intrycket som folk får av geishor 

kommer från media och den bilden de får därifrån är ytlig. I media jämförs Gion med 

hanamachi. Därför poängterade redaktörerna till boken att ”Ippan no hito ni wa [Hanamachi = 

yūkaku] to iu imēji ga tsuyoi no de wa nai ka /…/”
16

 (Är det inte så att ”Hanamachi = 

nöjeskvarter” är en bild som är stark för människor generellt?).
17

 Katō förklarar att 

prostituerade som säljer sina kroppar i iromachi och geigi som säljer sin konst i hanamachi, 

lever i helt skilda världar. Det finns många prostituerade och få geigi i iromachi, men i 

hanamachi finns det få prostituerade. Katō påstår att det inte är alla som kallar hanamachi för 

nöjeskvarter men han tycker inte det är fel att tänka på hanamachi som nöjeskvarter, eftersom 

geigi och prostituerade samexisterar i området.
18

 Masahiro Katōs bok är också en pålitlig 

källa eftersom han är en doktorand och forskare som för fram sin studie, jämfört med 

reportrar som ibland förvränger bilden av sitt ämne. Han har säkert sett i sitt hemland hur 

                                                           
13

 Dalby, s.6. 
14

 Ibid, ss.4-6. 
15

 Katō, Masahiro. Hanamachi : Ikūkan no toshishi. Tōkyō: Asahi Shinbunsha, 2005. ss. 3-8. 
16
一般の人には[花街=遊廓]というイメージが強いのではないか。 

17
 Katō, s.5. 

18
 Ibid, ss.3-8. 
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media har påverkat människorna och han för tydligt fram att det inte är alla japaner som har 

samma bild. 

Studenten Prusha Majid från Södertörns högskola har också gjort en analys av romanen 

Memoirs of a geisha, där hon tog reda på om Arthur Golden har en positiv bild av geishor 

eller om han är kritisk till dem. Fokus för mitt arbete ligger på lärlingar som blir geishor, men 

Majids fokus låg på en geisha som genomför en ”mognadsritual” när hon kommer upp i 20-

årsåldern och en geishas kund, som är nästan som en make för henne. Jag fokuserar på första 

delen av romanen när huvudpersonen Sayuri är 9 år gammal och är på väg att bli geisha. 

Majid fokuserade på andra delen av romanen när Sayuri förvandlas till en vuxen geisha. En 

till sak Majid fokuserade på är okiya där Sayuri bor, vilket jag också tänker komma in på i 

min analys. När Majid skrev om den delen kom Majid fram till att Sayuris okāsan bestämmer 

över hennes liv som om hon vore hennes ägodel, och p.g.a. det har Sayuri inte någon makt 

och frihet. Majid beskrev deras relation som mellan en prostituerad och en bordellmamma, 

inte som mellan en mamma och en dotter. Majid menade att Golden skapade en koppling 

mellan okiya och bordell. Majids slutsats var att Goldens syn på geishor inte kan betraktas 

som enbart negativ. Majid menar att enda gången han inte har följt traditionen var när Sayuri 

blev förälskad, vilket inte är lämpligt för en geisha.
19

 

2 Teori och Metod 

2.1 Material 

 Det material som jag har fokuserat på i den här uppsatsen är romanerna Memoirs of a 

geisha och Shibazakura. Jag har fördjupat mig i de första kapitlen i romanerna, eftersom de 

handlar om hur huvudpersonerna blir geishor och den här uppsatsen handlar om blivande 

geishor. I mitt sökande efter metoder och teorier i litteraturvetenskap läste jag boken 

Litteraturvetenskap: En inledning där det fanns en passande metod (komparativ metod) och 

teori (litteratursociologi) som ska besvara min frågeställning. Jag använde mig också av 

boken Litteratursociologi : Texter om litteratur och samhälle, där det stod om olika begrepp. 

Under Teori och metod kursen har jag lärt mig olika analysmodeller i litteraturvetenskap, 

under mitt arbete valde jag Holmbergs och Ohlssons analysmodell för att analysera 

romanerna. Jag fördjupade mig även i Holmbergs och Ohlssons bok Epikanalys.  

 

 

                                                           
19

 Majid, Prusha. "Prostitute or artist? Stereotype and authenticity in Arthur Golden’s Memoirs of a geisha." 
Södertörns Högskola Diva. Maj 18, 2015. http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:727158/FULLTEXT01.pdf 

http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:727158/FULLTEXT01.pdf
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2.2 Holmbergs och Ohlssons analysmodell 

     Den metod som används för att tolka romanerna i analysdelen är Claes-Göran Holmbergs 

och Anders Ohlssons analysmodell. De verktyg jag tänker använda mig av från deras 

analysmodell är intrig, tema, symbol och karaktärer.  

Intrig: Vad texten handlar om och hur den är uppbyggd. Den som analyserar texten kan göra 

det på många olika sätt beroende på hur mycket forskaren vill tolka texten.
20

  

Tema: Intrigen leder läsaren till textens teman. Den som analyserar kan få fram ett eller fler 

teman ur en text, och det är teman som återkommer i texten. Begreppet tema påminner om 

motiv. Vissa forskare använder båda begreppen som synonymer och andra forskare skiljer på 

dem genom att påstå att motiv är mindre betydande för texten.
21

 

Symbol: Den är en representation av någonting i texten. Det kan vara objekt, handlingar eller 

gester. De ting kan kännas igen när de agerar. Det är inte nödvändigt att hitta symboler i en 

text, men ibland är en symbol nyckeln till texten.
22

 

Karaktärer: Huvudpersoner och karaktärer som återkommer i texten. Forskaren ska tala om 

vilka roller karaktärerna har, vad de kallas för, hur de är och hur andra reagerar på dem.
23

  

     I Holmbergs och Ohlssons analysmodell kan undersökaren också analysera om 

berättarteknik, miljö, tid och myter, men det ligger inte särskilt mycket fokus på det i min 

analys.
24

 

2.3 Litteratursociologi 

  Den teorin som används för att analysera romanerna är litteratursociologi. Johan 

Svedjedal, professor i litteraturvetenskap med litteratursociologi som inriktning, förklarar att 

litteratursociologi är ett mångvetenskapligt ämne. Därför måste jag begränsa det i mitt arbete. 

Litteratursociologi kan handla om hur samhället skildras i litteraturen, hur litteraturen 

fungerar i samhället, och vilka villkor som gäller för produktion, distribution och konsumtion 

av litteratur.
25

 

                                                           
20

 Holmberg, Claes-Göran, och Anders Ohlsson. Epikanalys : En introduktion. Lund: Studentlitteratur, 1999. ss. 
110-112. 
21

 Ibid, s.30. 
22

 Ibid, s.59. 
23

 Ibid, ss.110-120. 
24

 Ibid, ss.1-120. 
25

 Bergsten, Staffan. Litteraturvetenskap : En inledning. Lund: Studentlitteratur, 2002, ss. 81-97. 
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 Det begreppet jag tänker fokusera på inom litteratursociologi är ”samhället i litteraturen”, 

det vill säga beskrivningar av hur romanen porträtterar en igenkännlig verklighet, omtolkar en 

yttre verklighet och hur den skapar bilden av ett samhälle. Intresset belyser bilden av 

samhället i skönlitteraturen med en analys av gruppkategorier som klass, genus eller 

etnicitet.
26

 Det är klass och genus som jag kommer att beröra i analysen. 

 2.4 Komparativ metod 

   Den metod som används för att analysera romanerna är den komparativa metoden, en 

jämförelse mellan romanerna genomförs. Det finns ett begrepp inom den komparativa 

metoden som kallas för intertextualitet och det betyder "mellantextlighet", som jämför texter 

med varandra. Komparativ metod inom litteratur är en jämförelse mellan olika verk med 

hänsyn till likheter och olikheter. Anders Olsson förklarar att ”jämförelsen är en nödvändig 

operation i all klassifikation och begreppsbildning, och man kan […] på goda grunder hävda 

att all litterär karakterisering rymmer ett komparativt moment. Om jag beskriver ett verk som 

”romantiskt” förutsätter det egenskaper som också andra verk har eller kan ha del i”.
27

 

  Inom den intertextuella forskningen finns många olika inriktningar och angreppssätt. Den 

inriktning jag tänker fokusera på är ”starka/svaga samband”. Det är jämförelser som upplyser 

ett förhållande mellan två texter med hjälp av likheter och olikheter (illustrativ komparation). 

Det finns starka samband mellan två texter även om det finns få likheter mellan dem. Ett 

starkt samband uttalar sig i många likheter och olikheter, eller i en sammanslutning av likheter 

och olikheter. Den illustrativa jämförelsen har fått upprättelse genom påpekande av 

betydelsen av gemensamma koder och erfarenhetsmönster. När en forskare undersöker 

samma mönster i olika kulturer är det inte för att visa att de påverkat varandra utan för att 

förstå själva mönstret. Det sägs att den illustrativa komparationen har en värderande 

innebörd.
28

 Begreppet ”starka/svaga samband” kan också handla om påverkan mellan texter. 

Påverkan kommer jag inte fokusera på i min uppsats, jag kommer använda mig lite av 

begreppet men inte på det sättet. 

4 Analys 

4.1 Analys av Memoirs of a geisha med Holmbergs och Ohlssons analysmodell 

Analysen börjar med romanens karaktärer, intrig, symboler och teman. 

                                                           
26

 Furuland, Lars, och Johan Svedjedal. Litteratursociologi : Texter om litteratur och samhälle. Lund: 
Studentlitteratur, 1997, s.78. 
27

 Bergsten, s.15. 
28

 Ibid, s.15. 
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Karaktärer: 

Sayuri – Huvudpersonen som ska bli geisha. En duktig och arbetsam flicka. Hon står lägst i 

okiyas hierarki. 

Hatsumomo – Okiyas enda geisha. En väldigt elak person. De andra karaktärerna reagerar 

med undergivenhet gentemot henne. 

”Mother”/”mamma” och ”granny”/”mormor” – Okiyas ägare. Två strikta personer. De enda 

som får bestämma över en geisha.   

Intrig: 

  Memoirs of a geisha berättas av huvudpersonen Sayuri i första person och handlar om när 

hon blir geisha, hennes utbildning och vilka regler hennes okiya har. Sayuri är inte geisha från 

första början och hon förklarar att ”Most people would much rather carry on with their 

fantasies that my mother and my grandmother were geisha, and that I began my training in 

dance when I was weaned from the breast, and so on”.
29

 Min uppfattning av det här citatet är 

att människor har en föreställning att man föds som geisha och att man börjar med sin träning 

redan när man är bebis.  

   Romanen visar en annan tydlig sak och den saken är att geishor är vackra. Sayuri talade 

om att ”In the years since, I’ve been called beautiful more often than I can remember. 

Though, of course, geisha are always called beautiful, even those who aren’t”.
30

 Jag tolkar 

hennes ord som att geishor blir kallade vackra oavsett om de är vackra eller fula.  

I Sayuris okiya finns det två ägare, men till skillnad från Liza Dalbys bok där hon beskriver 

att alla ägare kallas för okāsan,
31

 är det bara en ägare som kallas för mamma och den andra 

ägaren kallas för mormor. Det har förekommit att geishor ses som systrar i Sayuris okiya; som 

jag förstod det som är det bara en maiko och en geisha som kan bli systrar enligt Liza Dalby,
32

 

men i Sayuris okiya finns det bara en geisha (Hatsumomo) och två flickor (Sayuri och 

”Pumpkin”) som lär sig att bli geisha. Sayuri och ”Pumpkin” har inte ingått ”tied the knot”-

ceremonin 
33

 med Hatsumomo för att bli hennes maiko och bli systrar. Det finns också en 

”moster” i okiya, men hon ses inte som en av ägarna, istället är hon ett slags assistent till 

ägarna och de blivande geishorna.  

                                                           
29

 Golden, s.1. 
30

 Golden, s.12. 
31

 Dalby, ss.4-5. 
32

 Ibid, ss.4-6. 
33
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 Sayuri får en strikt uppfostran, då hon ska lära sig disciplin och att tala artigt vilket är 

väldigt viktigt för okiya. Hon får aldrig lämna okiya utan tillstånd och hon måste lyda ägarna. 

Om hon inte lyder blir hon slagen. Jag uppfattade det som att Sayuri fick vara ägarnas slav till 

en viss början, eftersom hon fick städa okiya och utföra annat hårt arbete men ”mamman” 

talade om för henne ”I didn’t bring you here to be a maid. I’ll throw you out, if it comes to 

that”.
34

 Hon kanske menade att hon inte ska bli tränad till att bli ett hembiträde, eftersom hon 

ska bli geisha. De lektioner hon har på ”geisha-skolan” är musik där hon får lära sig att spela 

shamisen, dans och teceremoni. Utöver det ska hon iaktta Hatsumomo när hon sminkar sig 

och tar på sig sin kimono. Hatsumomo tar inte på sig sin kimono själv, hon får hjälp av 

mannen som hämtade Sayuri från hennes by och tog henne till Kyoto. Han är egentligen en 

påklädare. Hatsumomo slog Sayuri trots att det inte är hennes jobb att göra det; det är ägarna 

som ska göra det. 

Symboler: 

Kimono – I Memoirs of a geisha beskrivs tydligt skillnaden mellan fattiga och rika. När 

Sayuri kommer till storstaden Kyoto får hon se att alla har kimono på sig och hon förklarar att 

folket i hennes by inte brukar ha det, vilket tyder på att hennes by är fattig. Hon såg det även 

innan hon åkte till Kyoto. Den rike mannen som först ville adoptera henne hade också kimono 

på sig. När hon såg en geisha för första gången, som hällde upp sake åt en kund under en 

festmåltid, beskrev hon hennes klädnad som sofistikerad. Kimono är en symbol för rikedom i 

romanen.  

Geishans bara nacke – När Sayuri observerar Hatsumomo får hon lära sig att geishor ska ha 

kimono långt ner som visar deras nacke och de ska ha det på det viset för att locka till sig 

mannen/kunden. I boken står det ”/…/ Japanese men, as a rule, feel about a woman’s neck 

and throat the same way that men in the West might feel about a woman’s legs”.
35

 Det blir 

erotiskt att geishor visar nacken för att de är sminkade ner till nacken, då vet mannen när han 

sitter nära en geisha vad som finns under kimonon, det vill säga en geishas nakna hud. En 

geishas bara nacke är en symbol för erotik. 

 

 

                                                           
34

 Golden, s.37. 
35

 Ibid, s. 66. 
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Teman: 

Konflikt – Sayuri tror att den rika mannen ska adoptera henne, men istället blir hon tagen av 

en annan man som arbetar för geishor och skiljs åt från sin syster. I okiya får hon arbeta lika 

hårt som ett hembiträde/slav för att få gå på geisha-lektioner. 

Fattigdom i motsats till rikedom – Sayuri inser att geishor har ett rikt liv eftersom de får bo i 

stora hus (okiya) och bära dyra sofistikerade kimono. Innan Sayuri blev en geisha bodde hon i 

ett litet hus i en fattig by där ingen bar kimono. Hon gick från att ha ett fattigt liv till att få ett 

rikt liv, men hon måste ändå arbeta hårt för det. 

Strikthet – Okiyas ägare är väldigt strikta med blivande geishors uppfostran. Det får Sayuri 

veta när hon kommer till okiya, då hennes ”mamma” märker att hon talar oartigt. Hon måste 

även lyda ägarna, annars blir hon slagen och hon får inte lämna okiya utan tillstånd. Geishor 

ska vara disciplinerade och tala artigt.  

Elaka geishor – Hatsumomo är den som är mest elak i romanen, eftersom hon vägrar tala om 

för Sayuri var hennes syster bor och sen slår hon till Sayuri, trots att hon inte får göra det. 

Ägarna har varit geishor förut men de är inte heller särskilt snälla, eftersom de slår de 

blivande geishorna om de inte lyder. Sayuri har hamnat i ett okiya där det bor elaka geishor.  

Geisha-läran – Efter att Sayuri har jobbat hårt som ägarnas slav har hon fått gå på geisha 

lektioner där hon har fått lära sig om konst och på kvällarna ska hon observera Hatsumomo 

när hon gör i ordning sig.  

4.2 Analys av Shibazakura med Holmbergs och Ohlssons analysmodell 

Analysen börjar med romanens karaktärer, intrig, symboler och teman. 

Karaktärer: 

Masako – Huvudpersonen som är blivande geisha. En seriös och intelligent person. Hon har 

låg ställning i okiyas hierarki. 

Tsutayo – Andra huvudpersonen som är blivande geisha. En vild person. Hon är Masakos 

sempai.  

Ayahachi – Masakos och Tsutayos onēsan. En strikt person. Masako och Tsutayo gör som 

hon säger. 
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Intrig: 

   Shibazakura berättas i tredje person och handlar om huvudpersonerna Masakos och 

Tsutayos liv. I romanen berättas det om någon ägare, istället berättas det om en onēsan
36

 

(Ayahachi) och som jag förstår det är hon både Masakos och Tsutayos onēsan, eftersom hon 

lär dem vad som är rätt och fel eller ger dem order. När jag började läsa boken var min 

uppfattning att Ayahachi var okiyas ägare, men när jag läste Liza Dalbys bok förstod jag att 

hon inte var det. I Shibazakura kallas Ayahachi för onēsan och Liza Dalby har skrivit i sin 

bok att ägarna kallas för okāsan;
37

 därför kan hon inte vara ägare. Även om min uppfattning 

från början var att hon var okiyas ägare för att hon gav order till sina underordnade, är det här 

ett sätt att lära de blivande geishorna vad som är rätt och fel, vilket en onēsan kan göra. Det 

har inte nämnts någonting om det i boken, men Masako och Tsutayo har kanske ingått en 

”tied the knot”-ceremoni
38

 med Ayahachi. De andra geishorna i okiya ses som systrar också. 

Masako och Tsutayo får en strikt uppfostran, främst ska de lära sig om disciplin. I romanen 

står det ”Geishatachi ni wa shitsuke no kibishii no wo urimono ni shiteiru”
39

 (För geishor är 

det den strikta disciplinen som säljer).
40

 Jag uppfattar det som att geishorna uppfostras på det 

sättet på grund av att de måste vara disciplinerade när de ska möta sina kunder. De måste 

träna på sin hållning; romanen beskriver att Tsutayo har en bra hållning när hon bär saker och 

hon har nog fått en bra hållning efter sin träning. De har lektioner om disciplin och dans. Inom 

deras geisha-lära finns det en rangordning mellan unga och gamla, vilket också är en vanlig 

sed i Japan. Masako och Tsutayo får ta på sig sin kimono själva. En gång hade Masako 

väldigt svårt med sin kimono; då hjälpte Tsutayo henne men kimono blev smutsig. Då gick 

Tsutayo med den för att tvätta den åt Masako.  

Symboler: 

Geisha – De bor i en ōdokoro no okiya
41

 (en rik familjs geishahus). I Shibazakura skildras 

geishorna som vackra. När Masako och Tsutayo går in i en affär beskrivs de som ”/…/ 

                                                           
36

 お姐さん 
37

 Dalby, ss.4-6. 
38

 Ibid, ss.4-6. 
39
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Momoware ni yutta bishōjo /.../”
42

 (Vackra kvinnor som har håret uppsatt ungefär som en 

persika).
43

 I romanen är geisha en symbol för skönhet och rikedom. 

Shibazakura – Efter att Masako och Tsutayo kommer tillbaka till okiya från affärerna vill 

Tsutayo plantera sin köpta shibazakura. När deras onēsan får reda på att Tsutayo är ute och 

planterar sitt lilla träd ber hon Masako att hämta henne genast. Då säger Ayahachi "Tsuchi 

ijiri nante geisha no suru koto ja arimasen yo. Yubi ga areru ja nai ka"
44

 (Trädgårdsskötsel är 

ingenting för geishor. Det förstör fingrarna, inte sant?),
45

  vilket visar att hon bestämmer eller 

lär ut vad geishor ska göra och inte göra. Romanen heter Shibazakura och jag tänker att det 

lilla körbärsträdet i krukan symboliserar geishor som inte har särskilt mycket frihet.  

Teman: 

Strikhet – Masako och Tsutayo får en strikt uppfostran, där de får lära sig att bli disciplinerade 

och de måste också lyda. De får gå ut men måste vara tillbaka till okiya. Deras onēsan är en 

sträng kvinna, som lär dem vad som är rätt och fel för en geisha.  

Geisha-läran – Masako och Tsutayo har lektioner om disciplin och dans. De måste lära sig att 

en ha bra hållning och de har en rangordning mellan unga och gamla. 

Systerskap – Masako och Tsutayo är som riktiga systrar, eftersom de hjälper varandra som 

riktiga syskon gör och är oskiljaktiga.    

4.3 En litteratursociologisk analys av Memoirs of a geisha och Shibazakura 

I den här delen ska jag koncentrera mig på hur författarna skildrar geishornas samhälle 

med fokus på klass och genus. Jag ska också jämföra dem med Liza Dalbys bok och Masahiro 

Katōs bok. Arthur Golden har skrivit om erotik som har lite med prostitution att göra i sin 

roman vilket passar med Katōs studie. Det stämmer också överens med vad Prusha Majid 

kom fram till i sitt arbete. Goldens skildring av geishor ledde till att Mineko Iwasaki som han 

intervjuade stämde honom, vilket jag berättar mer om längre fram. Sawako Ariyoshi har inte 

beskrivit geisha-livet lika detaljerat som Golden. I den här analysen kommer jag även 

behandla klass och genus. Klass betyder grupp av invånare som bestäms av härkomst, social 

ställning och ekonomi.
46

 Genus betyder ”ett socialt konstruerat klassifikationssystem som 

                                                           
42
桃割れに結った美少女 
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 Ariyoshi, s. 8. 
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45
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 ”Klass”. Svenska akademiens ordbok. Maj 20, 2015. http://g3.spraakdata.gu.se/saob/  

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/


16 
 

delar in människor i två kategorier, kvinnor och män, och som förknippar dessa kategorier 

med olika uppsättningar beteendemässiga, kulturella, psykologiska och sociala egenskaper 

och handlingsmönster”, enligt ordlistan som är gjord av forskare vid Göteborgs universitet.
47

 

Arthur Golden skildrar geishornas värld/samhälle på ett nedsättande och samtidigt på ett 

erotiskt sätt, enligt min tolkning på ett negativt sätt. Elaka geishor som slår sina underordnade, 

strikt uppfostran, ingen frihet, hårt arbetande flickor som behandlas som slavar innan de blir 

geishor och geishor som visar sin bara nacke för att locka till sig mannen. Trots att Golden 

inte har skrivit det tydligt i sin roman ger det sistnämnda en uppfattning om att geishor lockar 

till sig männen för att ha sex med dem, vilket leder till prostitution om de har sex för pengar. 

Jag får en uppfattning om att det är geishans uppgift att tillfredställa mannen, vilket jag anser 

är en sexistiskt skildring av Golden. Prusha Majid har också upptäckt i sitt arbete att Goldens 

syn på geishor är negativ. Majid gick också in på prostitution, då Majid hade jämfört okiya 

med en bordell baserat på Goldens tolkning i sin roman.
48

 Både Majid och jag har kommit 

fram till att geishor inte har någon frihet och att deras okāsan har stor makt över dem.  

Goldens erotiska beskrivning av geishor påminner om Katōs bok där han beskriver 

människornas bild av geishor, de jämför geishorna i Gion med geishorna i hanamachi. Han 

förklarade att människorna ser hanamachi som ett nöjeskvarter med prostituerade och den 

bilden har förstärkts av media.
49

 Jag har tidigare nämnt att i media visas Gion som hanamachi 

och hanamachi associeras till prostitution, p.g.a. att människor tror att det finns prostituerade 

även i Gion. Därför jämförs båda områdena med varandra. Jag förstår varför Katō tycker att 

det inte är fel av människor att se hanamachi som nöjeskvarter, eftersom det även finns 

prostituerade där men jag håller inte helt med honom. Människor bör nog inte se området helt 

och hållet som nöjeskvarter eftersom det finns geishor där också, men problemet är att 

människor blandar ihop geishor med prostituerade. Det människor bör göra är att särskilja på 

okiya och bordeller. På okiya erbjuder geishor sin konst till sina kunder och på bordell 

erbjuder prostituerade sex till sina kunder. Det är två skilda saker som Katō har förklarat. 

 När Sayuri berättade om sin historia som geisha har hon en nedlåtande ton i citatet som 

handlar om geishor som kallas för vackra fast de är fula. Memoirs of a geisha är delvis 

baserad på förhållandena i slutet av 20-talet, Golden levde inte då och därför kan han inte veta 

riktigt hur geishorna hade det på den tiden och då har han kanske fått en liknande bild av 

geishorna som människorna i Katōs bok. Goldens roman är baserad på en intervju med en 

                                                           
47
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geisha och han framställde geishorna utifrån Mineko Iwasakis berättelse men hon levde inte 

heller på 20-talet fast hon vet trots det mer om geishor än vad han gör. Iwasaki har dessutom 

stämt Golden för att han har använt hennes namn i sin roman. Enligt Iwasaki kom hon 

överens med författaren om att hålla hennes identitet hemlig, men enligt honom var hon glad 

över att hon förknippas med romanen. Dock hade han aldrig frågat om han skulle ha hållit 

hennes identitet hemlig. Golden har bara tagit bort hennes namn i den japanska versionen av 

romanen. Tidigare i analysen har det berättats om att Golden har skildrat geishorna på ett 

negativt och erotiskt sätt, vilket är anledningen till varför Iwasaki har stämt honom. Hon sade 

”This book has brought shame upon my profession”
50

 och hon påstod att större delen av 

romanen är baserad på hennes liv, men författaren förklarade att den är baserad på andra 

geishors berättelser och perioden innan andra världskriget, då Iwasaki inte levde som jag har 

nämnt tidigare. Golden menade att geisha-branschen på den tiden skiljde sig väldigt mycket 

från hur den ser ut idag. Iwasaki var inte den enda som blev arg över vad författaren har 

skrivit om geisha-branschen. Andra geishor var inte heller glada över det men de ansåg även 

att Iwasaki hade viss skuld för att ha varit för frispråkig med Golden. Geishorna oroar sig över 

att romanen visar vad västerlänningar tycker om dem.   

Reportern Calvin Sims som har skrivit om Iwasakis stämning har berättat hur romanen 

påverkar geisha-branschen, ”Within geisha circles there is growing concern that the dispute 

over the book, particularly passages that deal with sexual liaisons between clients and geishas, 

will tarnish the industry's reputation and bolster Western notions that geishas are little more 

than highly cultured prostitutes”.
51

 Golden har indirekt skildrat geishorna som prostituerade, 

vilket oroar dem. Hans kommentar på det är att ”I’m flattered that the book is being treated 

like an exposé, but it’s not. It’s a novel'”.
52

 Sims har skrivit i sin artikel att geishor är 

specialiserade i musik, dans, spel och konversation, vilket Dalby också har nämnt i sin bok. 

Dock förekommer det ofta att kunder utvecklar en kärleksaffär med geishor som kan leda till 

sex och att det finns en oskriven regel att det som sker i deras verksamhet stannar där, enligt 

Sims. Det är ett problem som Katō har skrivit i sin bok och som Dalbys okāsan har berättat. 

Det jag menar är att det finns både geishor och prostituerade i hanamachi. Det kanske finns 

geishor som beter sig som prostituerade. Efter stämningen hade Iwasaki blivit intervjuad av 
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en dokumentärreporter och då var den reportern försiktig med att inte använda hennes namn 

för att inte bli stämd.
53

 

Sett ur ett genusperspektiv beskriver Golden i egenskap av att vara man, ett synsätt som 

han kanske också har gemensamt med männen i Japan. Det vill säga synen på kvinnan som ett 

sexobjekt, som det enda könet som kunde ha som yrke att tillfredsställa det andra könet.  

  Okiya är för mig beskrivet som en stor familj och det säger något om synen på begreppet 

familj som fanns och finns i det japanska samhället. Synen på klass märks också i ”familjens” 

hierarki med geisha högst uppsatt och slavarna längst ner. Memoirs of a geisha påminner på 

vissa sätt om Liza Dalbys bok och det är för att Golden har fått vissa idéer från henne, men 

hans roman skiljer sig från hennes bok på flera sätt. Dalby hade fler okāsan i sin okiya men 

Golden gjorde en annan tolkning då han beskrev en ”mamma”, en ”mormor” och en ”moster”. 

I början av romanen skrev han att människor har en uppfattning om att de som är geishor är 

geishor sedan födseln och att det går i generationer, och i Liza Dalbys okiya var det en maiko 

som hade en mamma som var geisha men huvudpersonen i Goldens roman var inte geisha 

från början. Han har kanske fått den idén från Dalbys bok,
54

 men han uttrycker sig på ett sätt 

som kan ge uppfattningen att alla geishor inte är geishor från början. Han framställer också 

skillnaden mellan rika och fattiga på den tiden; fattiga bor i byar och rika bor i storstäderna. 

Det är en tydlig skillnad mellan två olika klasser precis som i okiya.  

 Sawako Ariyoshi skildrar geishorna på ett positivt sätt och går inte in i detalj på flickornas 

liv som geishor. Hon beskriver istället deras liv som vanliga tonårsflickors liv. Hon har skrivit 

lite om deras geisha-lära och strikta uppfostran, hon har nog lite kunskap om geishor men hon 

har inte all kunskap eftersom hon inte har varit geisha själv. Shibazakura har inte några 

likheter med Katōs bok, eftersom Ariyoshi inte har tagit med något om prostitution i sin 

roman. Hennes bild av geishor liknar inte folkets bild av geishor i Katōs bok och hennes bild 

verkar representera den del av japanska samhällets bild av att geishor inte har något med 

erotik att göra. Ariyoshis roman har vissa likheter med Liza Dalbys bok,
55

 då 

huvudpersonerna har en onēsan som lär dem att vara geisha. Dock har Ariyoshi inte tagit med 

någon ägare i sin roman. Det står inte vilken tid romanen utspelar sig, men jag får en känsla 

av att Shibazakura utspelar sig från förkrigstid till efterkrigstid. Hennes bild av geishor 

uppfattar jag som att de är vänliga mot varandra då de hjälper varandra, men deras 

överordnade är strikta. Ariyoshi berör inte klass särskilt mycket eftersom hon endast kommer 
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in på ämnet klass på ett ytligt sätt när hon beskriver att geishor är vackra och rika. En liten 

negativ sak som hon har skrivit är att de inte har mycket frihet, då de inte alltid får göra som 

de vill. I Japan är det en sed att yngre ska respektera de äldre och göra som de säger vilket 

antyder ett samhälle där varje generation har sin tydliga plats. I romanen har det framställts 

tydligt att Tsutayo är Masakos sempai och därför har Masako ibland inte något val och måste 

göra som Tsutayo säger; Masako och Tsutayo har sin tydliga plats i klassamhället.  

Ariyoshi beskriver kvinnan sett ur ett genusperspektiv som en positiv och lekfull person, 

som har sin tydliga plats i samhället. Geisha berörs knappt och framstår mer som en sagofigur 

än en realistisk bild av kvinnorna i det japanska samhället. Kvinnan beskrivs som en person 

som håller på rollerna i hierarkin men det nyanseras av den olydiga Tsutayo. 

4.4 En komparativ analys av Memoirs of a geisha och Shibazakura 

I mina tidigare analyser har jag lyft fram några likheter och stora skillnader i romanerna. 

Likheterna handlar om kunskapen om geishor som författarna har fört fram i sina romaner och 

de stora skillnaderna är hur de skildrar geishor. Den ena skildrar geishor på ett negativt sätt 

och den andra på ett positivt sätt. Det författarna är överens om är striktheten, hierarkin och 

brist på frihet. I den här delen ska jag nämna likheter och olikheter som romanerna har med 

hjälp av två olika tabeller. I slutet ska jag gå in på det intertextuella angreppssättet 

”starka/svaga samband”. 

 

Likheter i Memoirs of a geisha och Shibazakura 

Skildring av geishor Rika och vackra 

Geisha-hierarki Underordnade (blivande geishor) ska lyda de 

överordnade (ägare) 

Geisha-familjen Geishor emellan ses som systrar 

Geisha-lära Disciplin och dans 

Regler i okiya Strikt och inte mycket frihet 

 

 

Skillnader Memoirs of a geisha Shibazakura 

Handling Nedvärderande och 

dramatiskt. Erotiskt 

Positiv. Närmare bild av 

japanska samhället. Lekfull 

Typ av roman Historisk och fiktiv Fiktiv 

Utgivning (år) 1997 1970 

Skildring av geishor Elaka Hjälpsamma och snälla 
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Geisha-familjen En mamma, en mormor och 

en moster 

En storasyster 

Geisha-lära Iakttagelser av den högst 

uppsatta geishan, teceremoni 

och musik 

Träning av sin hållning  

Strikheten i okiya Först är de blivande 

geishorna slavar. De blir 

slagna 

De blir inte behandlade som 

slavar och blir inte slagna 

Påklädning av kimono Hatsumomo har en påklädare Masako och Tsutayo hjälper 

varandra 

Klass i romanen Rika och fattiga Rika 

 

  Även om det finns få likheter mellan Memoirs of a geisha och Shibazakura har de starka 

samband eftersom de skriver om blivande geishor, med dess likheter som hierarkin, bristen på 

friheten och striktheten. Samtidigt är min uppfattning att författarnas skildring av geishor har 

svaga samband, eftersom Golden skriver mer dramatiskt och Ariyoshi skriver inte lika 

dramatiskt; p.g.a. det skapar det skillnader mellan romanerna. Golden valde att beskriva 

geishorna på ett nedlåtande sätt och Ariyoshi valde att beskriva dem på ett positivt sätt, vilket 

är en stor skillnad. Jag har nämnt tidigare att jag inte tänker beröra angreppssättet 

”starka/svaga samband” särskilt mycket, eftersom det handlar om påverkan. Det verkar inte 

som att Golden och Ariyoshi har påverkat varandra när de har skrivit sina romaner. De har 

skrivit sina romaner på egen hand och hittat på sin egen historia, men Golden har påverkats av 

Liza Dalbys bok. Därför är det inte lämpligt att gå in djupare på om de har starka eller svaga 

samband. 

5 Slutsats 

 Min slutsats i den här uppsatsen är att två författare från olika länder och med olika kön 

skildrar geishor på helt olika sätt, vilket var väldigt intressant att se. En till sak som jag har 

märkt är att författarna inte hade lika mycket kunskap om geishor. Arthur Golden skrev mer 

detaljerat om de blivande geishornas liv eftersom han har gjort efterforskningar. Sawako 

Ariyoshi skrev inte lika detaljerat om de blivande geishornas liv som Golden hade gjort, vilket 

var ett litet problem för att besvara min frågeställning och det har inte framkommit om 

Ariyoshi också har gjort efterforskningar. Det jag har tänkt på är att Golden är en historiker 

och Ariyoshi en litterär författarinna. Därför gjorde Golden efterforskningar till sin roman 

som blev till en historisk roman. Dock har han tidigare sagt att den historia han har skrivit om 

i boken är helt påhittad. Om jag hade tagit två författare som inte är historiker skulle resultatet 

kanske blivit annorlunda. 
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  En sak Golden skrev om som inte stämde överens med tidigare forskning är erotiken som 

kunde förknippas med prostitution. Dalbys okāsan hade nämnt att geishorna i Hanamachi 

gjorde mer än bara dans, men det påståendet är lite vagt eftersom hon inte nämner ordet 

prostitution. Golden kanske inte hade någon avsikt att geishorna i hans roman skulle ses som 

prostituerade när han skrev om deras bara nacke. Han kanske ville beskriva att det var 

geishornas knep för att få fler kunder, men inte för att ha sex med dem. Det som var intressant 

är att Ariyoshi inte skrev något erotiskt alls, för hon kunde också ha haft en liknande bild som 

människorna i Katōs bok. För henne kanske det inte var lämpligt att skriva om erotik i sin 

roman, eftersom hon skrev om två tonårsflickor. Dock är det osäkert om geishor verkligen 

genomför sexhandlingar i sitt arbete. Reportern Sims berättade att det finns geishor som har 

sex med sina kunder, men att det är hemligt. 

Under min undersökning hittade jag inte något arbete som inkluderade en analys av 

Shibazakura, men jag hittade Prusha Majids uppsats där Majid också hade gjort en analys av 

Memoirs of a geisha. Majid hade gjort en analys av andra delen av romanen och fokuserade 

på andra ämnen än vad jag har gjort, men våra arbeten hade vissa likheter. Vi har haft 

liknande syfte, men hennes fokus låg enbart på Goldens syn medan mitt fokus låg på två 

författare. Trots våra olika ämnen hade vi en liknande slutsats om Goldens syn på geishor. 

Vår slutsats var att han hade en negativ syn och att han hade skildrat dem som prostituerade, 

men det fanns en liten skillnad i Majids uppsats. Majid såg inte okiya som en ”geisha-familj” 

för att Majid tyckte inte att Sayuri och hennes okāsan hade ett mor-dotterförhållande. Jag 

beskrev det som en familj eftersom geishor kallar ägarna för mamma och de andra geishorna 

för syster. Ägarna uppfostrar de blivande geishorna som om de vore deras egna barn.  

     En annan intressant sak är att Golden skrev på ett dramatiskt och nedlåtande sätt, och 

Ariyoshi skrev på ett positivt sätt. Golden ville nog göra sin roman lite mer spännande och få 

fler böcker sålda, men när han gör det kan han sända ut fel bild om geishor till västvärlden. 

Efter att läsarna har läst hans roman kommer de tro att geishor är elaka, prostituerade och att 

de lever ett hemskt liv, vilket oroade geishorna i Sims artikel. Det är förståeligt att Mineko 

Iwasaki stämde Golden för det, eftersom hon inte ville bli förknippad med romanen när den 

skildrades på ett nedsättande och negativt sätt. Enligt författaren ville hon till en början bli 

förknippad med romanen, men då kunde hon inte veta hur Golden skulle beskriva hennes 

verksamhet. Golden begick ett misstag under sin forskning, han frågade inte Iwasaki om han 

skulle dölja hennes identitet i sin roman vilket är en etisk regel som varje forskare måste följa. 

Därför hade Iwasaki av moraliska skäl rätten att stämma honom för en sådan sak.  
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När Ariyoshi skrev sin roman gjorde hon det på ett försiktigt sätt, eftersom jag har hört 

talas om att japaner tycker att de inte ska ”snoka” alltför mycket i geishornas liv och att det är 

deras privatliv. Därför blev Iwasaki anklagad av andra geishor för att ha berättat om sitt liv 

som geisha för en amerikansk författare. Läsarna får inte ta det Golden har skrivit om geishor 

i sin roman på för stort allvar, eftersom det bara är en fiktiv bok, som författaren själv har 

kommenterat efter uppståndelsen. Fast geishor har rätt att vara oroade över att västerlänningar 

kommer att få fel syn på dem, eftersom Katō har bevisat i sin studie att människor kan 

påverkas fel av media och där pratade han om människor i geishornas hemland. Det är inte 

bara väst som får fel bild utan Japan också. Det är synd att människor inte kan få en klarare 

bild från media, men det är för att geisha-världen delvis är dold. Det behöver inte betyda att 

det är fel bild som människor får, eftersom det är rätt osäkert om geishor verkligen är 

prostituerade men syftet med mitt arbete var inte att få se vem av författarna som skildrar 

geishor på rätt sätt eller om människor har rätt bild av geishor. Syftet var att ta reda på om 

författarna har olika synsätt på geishor och resultatet är att deras synsätt skildes åt markant, 

trots att båda handlade om geishor. 
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Sammanfattning 

I den här uppsatsen görs en jämförande analys mellan två romaner som båda skildrar 

geishor och är skrivna av två olika författare från olika länder. De romaner som den här 

uppsatsen behandlar är Memoirs of a geisha som är skriven av amerikanen Arthur Golden och 

Shibazakura som är skriven av japanskan Sawako Ariyoshi. Uppsatsens syfte är att ta reda på 

om de här författarna har olika synsätt på geishor och fokus ligger på blivande geishors liv 

som lärlingar. Det som är intressant är att få veta hur de här geishornas liv skildras på ett 

fiktivt sätt med historiska inslag. Andra ämnen som jag fokuserar på är olika klasser i Japan 

och genus i litteratur, eftersom det är en manlig författare och en kvinnlig författare. Min 

frågeställning är: Hur beskrivs blivande geishors liv i den amerikanska romanen Memoirs of a 

geisha och i den japanska romanen Shibazakura? Den tidigare forskningen som används för 

att få en bakgrund om geishor är den amerikanska forskaren Liza Dalbys bok, i vilken Dalby 

skriver utifrån egna erfarenheter av att vara geisha och den japanska forskaren Masahiro 

Katōs bok, i vilken han skriver om människors bild av geishor. Jag har även jämfört mitt 

arbete med Prusha Majids uppsats där Majid också har gjort en analys på Memoirs of a 

geisha. Hon har kommit fram till en liknande slutsats som jag har gjort. 

Den metoden som används för att analysera och tolka respektive romaner är Holmbergs 

och Ohlssons analysmodell, där jag fokuserar på text intrigen, teman, symboler och 

karaktärerna i romanerna. Den teorin som används för att analysera romanerna ur ett 

samhällsperspektiv är litteratursociologi och det begreppet jag koncentrerar mig på är 

”samhället i litteraturen” med betydelsen hur samhället skildras i litteraturen. I slutet av 

analysen har den komparativa metoden utnyttjats för att jämföra romanerna med varandra, där 

jag ska hitta likheter och olikheter i romanerna.  

Slutsatsen är att både Arthur Golden och Sawako Ariyoshi skildrade geishorna på olika 

sätt, eftersom de kommer från olika länder och har olika kön. De hade också olika mycket 

kunskap, då Golden skrev med historiska fakta efter hans forskning men enligt min 

uppfattning var Ariyoshis roman helt och hållet fiktiv. När båda författarna beskrev 

geishornas träning hittade jag några likheter. En stor skillnad mellan romanerna var att 

Golden beskrev geishorna på ett negativt och nedlåtande sätt, och Ariyoshi beskrev dem på ett 

positivt sätt. Golden skrev om erotik som har en koppling till prostitution vilket ledde till att 

han blev stämd och Ariyoshi skrev inte lika mycket om geisha-livet som Golden hade gjort. 

 



24 
 

Litteraturförteckning 

Ariyoshi, Sawako (有吉佐和子). Shibazakura. 1 芝桜 [Dvärgkörsbärsträdet]. Shinchō 

Bunko. Tōkyō: Shinchōsha, 2006. 

Bergsten, Staffan. Litteraturvetenskap : En inledning. Lund: Studentlitteratur, 2002. 

Dalby, Liza Crihfield. Geisha. Berkeley: Univ. of Calif. P., 1983.  

Furuland, Lars, och Johan Svedjedal. Litteratursociologi : Texter om litteratur och samhälle. 

Lund: Studentlitteratur, 1997. 

Golden, Arthur. Memoirs of a Geisha. London: Vintage, 1998.  

Holmberg, Claes-Göran, och Anders Ohlsson. Epikanalys : En introduktion. Lund: 

Studentlitteratur, 1999. 

 Katō, Masahiro (加藤正洋). Hanamachi : Ikūkan No Toshishi 花街: 異空間の都市史 

[Hanamachi: Utanförliggande stadsrum] Tōkyō: Asahi Shinbunsha, 2005.   

Webbresurser: 

”Ariyoshi Sawako | Biography - Japanese Author. ” Encyclopedia Britannica. April 29, 2015. 

http://global.britannica.com/EBchecked/topic/34806/Ariyoshi-Sawako  

”English definition of ”tie the knot”.” Cambridge Dictionaries Online. Maj 14, 2015. 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/tie-the-knot  

”Klass”. Svenska akademiens ordbok. Maj 20, 2015. http://g3.spraakdata.gu.se/saob/  

Majid, Prusha. ”Prostitute or artist? Stereotype and authenticity in Arthur Golden’s Memoirs 

of a geisha.” Södertörns Högskola Diva. Maj 18, 2015. http://sh.diva-

portal.org/smash/get/diva2:727158/FULLTEXT01.pdf 

”Ordlista - Nationella sekretariatet för genusforskning.” Göteborgs Universitet. Maj 20, 2015. 

http://genus.se/meromgenus/ordlista/  

Sims, Calvin. ”ARTS ABROAD; A Geisha, a Successful Novel and a Lawsuit.” The New 

York Times, Juni 19, 2001, sec. Books. http://www.nytimes.com/2001/06/19/books/arts-

abroad-a-geisha-a-successful-novel-and-a-lawsuit.html , hämtad Maj 15, 2015. 

http://global.britannica.com/EBchecked/topic/34806/Ariyoshi-Sawako
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/tie-the-knot
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:727158/FULLTEXT01.pdf
http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:727158/FULLTEXT01.pdf
http://genus.se/meromgenus/ordlista/
http://www.nytimes.com/2001/06/19/books/arts-abroad-a-geisha-a-successful-novel-and-a-lawsuit.html
http://www.nytimes.com/2001/06/19/books/arts-abroad-a-geisha-a-successful-novel-and-a-lawsuit.html

