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Hypergulligt mode 
Japans nya bild i världen

JAPAN  Regeringen satsar på mjukare export●

J
apansk popkultur. Två ord som 
får många i västvärldens själv-
utnämnda kredd och koll-kret-
sar att se i kors av upphets-

ning. 
Redan på 1990-talet var den Tokyo-

baserade tidningen Fruits, som var 
först med konceptet att fota egen-
händigt stajlade trendsättare på ga-
tans catwalk, lika självklar på en hip-
sters soffbord som Mujiprodukter på 
badrumshyllan och A Bathing Ape-
sneakers (sålda i begränsat antal) på 
fötterna. 

Kunde du dessutom berätta om ett 
besök på Europas första sushi på rull-
band, Yo! Sushi i London, eller hade 
sett popgruppen Pizzicato Five spela 
så var du så het att omvärlden riske-
rade att bränna sig på din Evisujeans-
klädda bak. 

Det finns en status  inbäddad i den 
japanska härkomsten som är svår-
matchad. En liten plastrobot från Ja-
pan kan bli den käraste klenod för 
den hippt popkulturella. Men om nu 

hela världen knäböjer vid den japans-
ka popkulturens altare, varför är det 
så få japanska klädmärken, popgrup-
per och prylar som når utanför sitt 
hemlands gränser? 

Säkert ligger fascinationen just i det 
svårtillgängliga, men att det i princip 
är omöjligt att hitta något utöver kläd-
jätten Uniqlo och sedan många år Åhl-

éns-svenniga Muji, känns lite onödigt. 
Under 2008 uppgick Japans mode-

relaterade export till i sammanhang-
et blygsamma 48 miljarder dollar – 
en siffra som svarar dåligt mot poten-
tialen. 

Så varför är det så svårt för mindre 
japanska modeföretag att nå utländs-
ka marknader? Atsushi Izu, analytiker 
på Nomura Research Institute i To-
kyo, säger till New York Times att den 
japanska modeindustrin är för frag-
menterad och att företagen saknar de 
resurser och kunskaper som krävs för 
att ta sig an andra marknader. 

Lägg därtill att många japanska fö-
retag tvekar inför att gå utanför väl 
beprövade marker. Att få bemästrar 
engelska gör säkert också sitt till.

Hur japansk popkultur  och mode ska 
hitta ut i världen har blivit en tanke-
nöt också på regeringsnivå. Förra året 
utsåg utrikesministeriet tre unga så 
kallade Harajuku Girls att bli inter-
nationella ambassadörer för popkul-
turella ideal som kawaii, hypergullig-
het, det främsta uttrycket för japansk 
zeitgeist. 

Kawaiiambassadörerna, klädda 
som gothic lolitas och mangainspire-
rade skolflickor, ska i olika interna-
tionella kultursammanhang öppna 
omvärldens ögon för Japans mjuka 
kultur. Vad Japan förlorat i ekono-
miskt inflytande hoppas man kunna 
kompensera med en mer aggressiv ex-
port av kulturvaror som mode, mat 
och inte minst datorspel och anime-
rad film. 

Flickambassadörerna  var bara första 
steget i regeringens pr-kampanj. Kan-
ske tas också seriösa initiativ att utbil-
da småföretag i internationell mark-
nadsföring.

Första steget
”Kawaiiambassadörer-
na, klädda som gothic 
lolitas och mangainspi-
rerade skolflickor, ska 
i olika internationel-
la kultursammanhang 
öppna omvärldens 
ögon för Japans mjuka 
kultur.”

Ambassadörerna Misako Aoki, till vänster, och Yuu Kimura visar upp Kawaiistilen 
vid ett pr-jippo i Rom förra sommaren.  ARKIV: DOMENICO STINELLIS/AP 2009

utland@sydsvenskan.se

BRASILIEN

President Lula
till sjukhus

Brasiliens president Luiz 
Inacio Lula da Silva har 
blivit intagen på sjukhus i 
staden Recife i nordöstra 
Brasilien, meddelade pre-

●

sidentens kansli på torsda-
gen. Orsaken uppgavs vara 
utmattning.

Därmed ställer den 54-
årige brasilianske presiden-
ten in sin planerade resa till 
det pågående världseko-
nomiska forumet Davos i 
Schweiz.  TT-AFP
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Kvällens
uppdrag:
Hitta en fru

Konkatsu är ett ständigt tillstånd, sä-
ger Akira Awatani, en 31-årig ingen-
jör från Tokyo. Det är inget man bara 
ägnar sig åt när man är på gokon (se 
ordlista), man är alltid i konkatsu-
läge

–  I allt jag gör finns giftasaspekten. 
Träffar jag en tjej så är min första fun-
dering hur hon vore som fru. Att bli 
gift är mitt största mål just nu.

Akira är inte ensam i sitt killgäng 
om att längta efter ett liv i äktenska-
pets famn. 

Vi möter Akira och hans två kom-
pisar, Makoto Yamagishi och Yoshiaki 
Hanafusa, på en krog i området Ebi-
su. Killarna lärde känna varandra när 
de jobbade för Hitachi och bodde på 
en av företaget abonnerad korridor.

De är ute varje kväll, berättar de, 
drivna av hoppet att träffa sin framti-
da fru. De är typiska salarymen: ano-
nyma men plikttrogna arbetare med 

mellanpositioner på stora teknikfö-
retag.

Makoto och Akira är ingenjörer, 
Yoshiaki är assistent inom affärspla-
nering. De lever som de flesta män i 
Tokyo. Varje morgon åker den obli-
gatoriska vita skjortan och de svar-
ta byxorna på. Minidatorn placeras 
i en svart portfölj och en sista hand 
läggs vid frisyren innan det är dags att 
trängas med miljontals andra salary-
men och office ladies som varje mor-
gon fyller Tokyos tunnelbanevagnar.

Och precis som de  flesta salarymen 
har Akira, Yoshiaki och Makoto en 
förkärlek för natten med dess frigjor-
da värld och flödande öl. Alla tre bor 
runt Ebisu, ett av Tokyos mest bartä-
ta kvarter och hem för de izakayas, 
japanska krogar, där otaliga gokons 
hålls varje helg. Ibland går killarna på 
dessa semi-amorösa middagar, men 

JAPAN  Konkatsu – jakten på den rätta ●

Tokyo. Även Japans moderna män utövar öppet 
konkatsu, systematiskt sökande efter någon att gifta 
sig med. Sydsvenskan hängde med tre unga män ut i 
vimlet.

oftast går de ut på egen hand med 
skärpt blick och visitkortet brinnan-
de i bakfickan.

– Det kan vara så osäkert med go-
kon. Alla har inte som motiv att gifta 
sig, och då är de inte intressanta för 
oss, säger Akira Awatani.

Han berättar att senaste tillställ-
ningen var en besvikelse. Alla tjejer-
na var runt tjugo och gick inte i gif-
tastankar.

– Och någon enkvällsgrej är jag inte 
intresserad av, säger han.

De andra nickar instämmande.
– Jag ska berätta varför jag gör 

konkatsu. Jag har inte haft flickvän 
på ett år. När det gäller tjejer har jag 
ingen standard, ingen mall. Men jag 
vill bli gift. Jag vill träffa en jordnä-
ra tjej, någon som känns trygg och 
också vill gifta sig. När man är ung är 
man väldigt utseendefixerad, men nu 
är mitt främsta kriterium att hitta en 
flicka som är familjeorienterad. Ide-
alt är hon mellan 24 och 30 år, säger 
 Yoshiaki Hanafusa.

I Japan har kulturen varit att man-
nen jobbar långa dagar och står för 
inkomsterna, medan kvinnan sköter 
hem och familj samt disponerar den 

inkomst som maken dragit in. Yoshia-
ki och hans kompisar är överens om 
att de aldrig skulle kräva att deras 
framtida fru stannar hemma.

– Jag är inte rik, min inkomst är 
inte stor. Ska vi ha ett bra liv så får 
både hon och jag arbeta. Fast en kar-
riärkvinna vill jag inte ha. De är så 
aggressiva! Min fru måste kunna skö-
ta ett hem även om hon jobbar. An-
nars är det ingen vits med en fru. Hon 
ska inte sitta hemma och vänta på sin 
man, men hon ska kunna hålla efter 
hemmet så pass att jag kan koppla av 
när jag kommer hem, säger Yoshiaki 
Hanafusa.

De andra instämmer.  Karriärkvinnor 
är aggressiva. De bryr sig för lite om 
hem och familj.

– Fast det är klart, säger Makoto 
Yamagishi, om jag gifter mig med en 
rik karriärkvinna så kan ju jag vara 
hemmaman. Det skulle jag gilla. Nu 
siktar jag på att pensionera mig runt 
fyrtio och flytta ut till förorten och ta 
det lugnt.

För Akira Awatani är det viktigt att 
kvinnan har rätt bakgrund. Och en 
universitetsexamen. Och att hon är 

Kurimasu keki, 
Christmas cake, 
öknamn på kvinnor 
som passerat 25. 
Killar blir efter 31 
New Years-tårtor.

Konkatsu, det 
strategiska sökan-
det efter en gifter-
målspartner, meto-
den och jakten.

Gokon, massdejt 
för jämna par. Ofta 
informellt.

Omiai, seriös äk-
tenskapsmatchning, 
tradition från 1500-
talets samurajklass. 
En man och en 
kvinna möts genom 

●

●

●

●

en tredje part, tra-
ditionellt en äldre 
kvinnlig släkting, 
för att eventuellt 
fatta tycke. Idag 
ordnar etablerade 
företag omiai åt den 
urbaniserade gene-
rationen.

Salaryman, van-
lig kontorsarbetare.

OL, office lady, 
kontorsanställd 
kvinna som ofta 
slutar arbeta när 
hon gift sig, ofta av 
egen vilja, ibland 
på grund av dåliga 
villkor för föräldra-
ledighet.

●

●

”Ska vi ha ett 
bra liv så får 
både hon och 
jag arbeta. 
Fast en karri-
ärkvinna vill 
jag inte ha. De 
är så aggres-
siva! Min fru 
måste kunna 
sköta ett hem 
även om hon 
jobbar. An-
nars är det 
ingen vits 
med en fru.”

Akira Awatani, Yoshiaki Hanafusa och Makoto Yamagishi ger 
sig hoppfullt ut i Ebisus nattliv.

För ung. Akira Awatani uppvaktas av en ”kawaii”, söt, tjej på baren Buri, men konstaterar s

Liten ordlista i giftasjakten
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”Det finns 
omiai för 
läkare, för 
advokater 
och så vida-
re. Men det 
är dyrt. Ju 
mer attrak-
tiva personer 
man kan träf-
fa, och ju fär-
re de är, desto 
högre är pri-
set för träf-
fen. Sådana 
som oss beta-
lar man inte 
mycket för att 
träffa.”

kawaii, söt, med ett fint leende. Hon 
ska vara japanska.

– Jag bodde ett par år på Nya Zee-
land. Tjejerna där var för framfusiga.

Alla är överens om att drömtjejen 
är en familjekvinna som gått på uni-
versitet och vuxit upp i ett intellektu-
ellt hem.

– Jag vill vara gift inom tre år. När 
jag var tjugonio visste jag att jag var 
redo för äktenskap. Då har man trött-
nat på att leka runt. Fast då var jag 
hetsig och ville gifta mig på en gång. 
Nu är jag mer avslappnad.

Vad är det som lockar med just äk-
tenskapet?

– Jag vill ha många barn. Det är mitt 
mål. Helst fyra. Jag lägger inte myck-
et pengar på mig själv utan vill satsa 
på min blivande familj. Traditionen 
är att gifta sig innan barnen kommer, 
så för fyra barn behöver jag en ung 
fru. Nyligen träffade jag en tjej som 
var tjugonio, och det var verkligen ett 
gränsfall, säger Akira Awatani.

Varför tror ni att konkatsu har bli-
vit så stort just nu?

– Alltså, konkatsu är verkligen ing-
et nytt, säger Akira, det har alltid fun-
nits även innan ordet var uppfunnet. 

I Japan har vi alltid haft organisera-
de metoder bakom giftermål. Vet du 
vad omiai är? Man träffar en poten-
tiell partner för påseende som famil-
jerna ordnat fram. Ofta fick en gam-
mal kvinna i uppdrag att ordna äk-
tenskap åt de unga. Man kan säga att 
de gamla tanterna var den tidens data-
baser som parade ihop och utvärde-
rade lämplighet. Så träffades mina 
föräldrar.

– Det finns omiai för läkare, för ad-
vokater och så vidare. Men det är dyrt. 
Ju mer attraktiva personer man kan 
träffa, och ju färre de är, desto hög-
re är priset för träffen. Sådana som 
oss betalar man inte mycket för att 
träffa. Vi är bara vanliga salarymen, 
ler killarna.

Det finns särskilda omiai där ja-
panska flickor kan träffa utländska 
män, gaijin. En amerikansk kompis 
till dem gick på en sådan tillställning 
och när den obligatoriska rankningen 
skulle göras mot kvällens slut, var han 
arton tjejers utvalde.

Makoto Yamagishi har gått på omi-
ai sedan han var tjugotre:

– Totalt har jag nog varit på trettio-
talet. Jag hittar billiga tillställningar 

där biljetten bara kostar runt 1000 
yen (knappt åttio kronor). De flesta 
har varit för folk med examen, eller 
kanske folk som jobbar för specifika 
företag. Det finns två–tre stora omiai-
företag i Tokyo, och ett av de största 
är med i tv-serien ”Konkatsu”. Gokon 
är mer chillat. Man käkar middag, har 
strandfest eller spelar golf.

Finns det inget stigma kring att 
träffas under ospontana former?

– Japanska killar är inga stora kon-
versatörer, säger Akira Awatani, vi har 
ett mål när vi börjar prata. Dessutom 
blir chanserna större när man är i en 
miljö där alla andra också är inne på 
konkatsu.

Akira, Yoshiaki och Makoto har vid 
det här laget flera stärkande öl innan-
för västarna, och är redo att dra vida-
re mot någon av Ebisus ”personal net-
working”-barer eller ”social bars”. Var-
je kväll samma barrunda med hopp 
om nya utsikter.

Deras chefer uppmuntrar att de går 
tidigt från jobbet om det kan gynna 
deras äktenskapsutsikter. Japaner 
tycker att gifta personer är mer på-
litliga. En gift man säger inte upp sig 
från jobbet hur som helst. 

– Våra chefer är jämt på oss att vi 
måste gifta oss, säger Akira Awatani. 
Tidigare var det vanligt att folk träf-
fades på kontoret. Salarymen gifte sig 
med OLs. Men vi jobbar på elektro-
nikföretag, det är inte många damer 
där. Ordet gift imponerar. Det visar 
att man klivit in i livets andra fas.

Hur snabbt skulle ni fria om träffa-
de rätt tjej?

– Direkt! säger Akira.
De andra instämmer. Kommer äk-

tenskapståget är det bara att hoppa 
på. Vi styr stegen mot Buri, en sake-
bar utan sittplatser. Perfekt för ming-
el. Här är killarna nästan varje kväll. 
Ölen i ena handen, portföljen i andra. 
Ögonen konstant alerta. Killarna upp-
vaktas av två docksöta tjejer med fusk-
naglar och perfekta makeuper.

Dagen efter upplyser de över e-post 
att tjejerna var mer flickvänsmaterial 
än hustruvirke, och det räcker ingen-
stans när man gör konkatsu. 

Men ikväll är det dags igen. För en 
kväll står hon där, den perfekta frun.

TEXT: MARIA AHLGREN
FOTO: NATSUKO  SAKURAI

utland@sydsvenskan.se

Detta är den sista artikeln om kon-
katsu i Japan. Tidigare artiklar var in-
förda 17.9 och 19.9. Artikelserien finns 
samlad på sydsvenskan.se.

●

snabbt                 att hon är för ung och inte aktuell som potentiell 

Två vänninor på mingel i Tokyo-natten. Men 
konkatsu är de inte intresserade av idag – än 
har de några år kvar tills de fyller 25 och blir 
”Christmas  cakes”.

Akira Awatani och Yoshiaki Hanafusa pausar i 
spanandet och kollar Iphonen.
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 THE PERSONAL 
 
Curiosity brought me and my husband to Tokyo in early 2007. Craving something new and  
alluringly untested, Japan seemed the perfect choice for a couple consisting of one part avid fan of  
Japanese popculture, fashion and all-around mystique (me), and one part engineer hooked on hi-tech  
gadgets and forward-thinking innovations (husband).  
My journalism took off pretty well, and soon I established myself as one of Sweden’s most-contracted  
Japan correspondents, with regular requests from various prestige newspapers and magazines.

As a journalist I’m known for my wit and to tell stories that move and engage. I take joy in exploring new 
angles and uncovering the wow-factor hidden in every story, be it on social issues or shoes. Much of my  
coverage on Japan has led to debate and discussion, making every minute of hard work feel even better  
invested. As an interviewer I have an ability to make people feel at ease and open up, and as a researcher  
I’m never shy of going the extra mile to obtain first-class information, even if seemingly unattainable.  
Never scared, never lazy, never happy with ‘good enough’.

Being freelance for four years has taught me that you are never better than your last project. I take pride in  
my sense of responsibility, always delivering top-notch and on time.  
Naturally I’m used to keeping many projects going at once. A good sense of organisation as well as  
thinking off my feet when something demands quick action seems a winning combination.

As a a former editor and having worked several years in editorial offices I’m equally used to playing in a team, 
bringing my skills to the main table while keeping an open mind. I’m known to be a force of energy and  
creativity, always curious about new ideas and how to realise them, merging the unique with the commercial. 
 
The last two years, alongside journalism, I’ve worked with PR and communication for Japanese beauty brand 
shu uemura. I’ve learnt a lot about how to not only make words sound pretty, but also how to use them as a 
fierce sales tool. My portfolio includes PR-dossiers and press releases that have grazed the desks of beauty 
editors from Russia to the US and everywhere in between.  
As one of the editors of shu uemura’s international in-house publication, Tsushin, I’ve exercised my old and 
dear skills in magazine production, planning issues and themes, arranging interviews and photoshoots. Bliss! 

In 2009 our daughter, Vera Li Maiko, was born in Tokyo. It’s my greatest adventure to date. Being a mum is 
the most wonderful thing, and more than ever the flair for organisation, planning and improvising when needed 
comes in handy. Being with Vera is like discovering the world all over again, savouring every moment.

Working with one’s passions is a blessing, but writing aside I like to sprinkle my time with fashion, film and 
books. Being a girl’s girl, nothing makes my heart beat faster than gorgeous heels and lush dresses! 

When looking for work I seek the creatively challenging and intellectually exciting.  
Along my career path I wish to be surronded by people who, like me, are dedicated and possesed by an urge 
to never settle for anything but the best. My mind is open, the sky’s the limit and I’m ready for take-off.

With hopes to talk to You soon,
Maria 
maria@fromtokyowithlove.com
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Alla vill vara kawaii  http://www.dn.se/resor/japan/tokyo/alla-vill-vara-kawaii-1.1025884 
Sushilyx i källaren http://www.dn.se/resor/japan/tokyo/sushilyx-i-kallaren-1.699136 
Fika med butlers och kattungar i Tokyo http://www.dn.se/kultur-noje/fika-hos-butlers-och-kattun-
gar-i-tokyo-1.774114

SVD
Matäventyr på depachika, underjordisk saluhall http://www.svd.se/resor/nyheter/matmote-i-to-
kyo_3430043.svd 
Tokyo streetstyle (foto: Lina Eidenberg) http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/bildspecial/streetstyle-
tokyo_3765115.svd

Internetkaféerna ger tak över huvudet http://www.sydsvenskan.se/varlden/article417356/Tokyos-
internetkaf%C3%A9er-ger-tak-over-huvudet.html 
Unga japaner drar åt vänster http://www.sydsvenskan.se/varlden/article417353/Unga-drar-at-
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Kawaiikultur katastrof för jämlikeheten http://www.sydsvenskan.se/varlden/article881156/
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Res dig, stolta samuraj! http://www.sydsvenskan.se/varlden/article1033980/Res-dig-Tokyo---stolta-
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Cityguide Tokyo http://res.se/cityguide/tokyo 
Tokyo Total – My Little black book http://www.res.se/blogg/tokyototal/
 
 
Partyguide http://www.vagabond.se/Redaktionellt/Resmal/Asien/Japan/Guide-till-Tokyos-barer-och-
klubbar/  
http://www.vagabond.se/Redaktionellt/Resmal/Asien/Japan/Tokparty-i-Tokyo/
Mode och manga – popkulturell shopping i Tokyo http://www.vagabond.se/Redaktionellt/Resmal/
Asien/Japan/Mode-och-manga-i-Tokyo/

Meeting Saya, the world’s first humanoid robot girl  
http://www.viceland.com/wp/2009/04/robots-feel-rage-too/ 

FROM TOKYO WITH LOVE 
http://www.radarzine.com/blogg/from-tokyo-with-love/

 THE READING LIST 
A few links for reference (for PDFs and work samples, please email me) 

SVD

DAGENS NYHETER

SYDSVENSKAN

RES

VICE

FROM TOKYO WITH LOVE 

RES

VAGABOND


