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Abstract 
Studien analyserar yōkai-varelsen kitsunes relation till gudomen Inari utifrån fem japanska 

folksagor, med avsikt att bidra med ökad förståelse för yōkai-varelsens relation till gudomen. 

Källmaterialet, det vill säga folksagorna, innefattar The Foxe´s Wedding, The Grateful Foxes, Visu 

the Woodsman and the Old Priest, The Magic Hood with Eight Disguises samt Inari Answers a 

Woman´s Prayer. Analysen grundar sig på en kvalitativ- samt en komparativ textanalys med fokus 

på sociala relationer i förhållande till yōkai-varelsen. Resultatet av studien visar på fem egenskaper 

som karakteriserar yōkai-varelsens och gudomens relation. Studien rekommenderas för studerande 

inom ämnet religionsvetenskap, samt läsare med ett intresse för japanska folksagor eller yōkai-

kulturen. 

Nyckelord 

Yōkai, Kitsune, Inari, Folksagor, Shintoism, Buddhism 



Förord 
Författare vars litteratur bidragit till denna studie är framförallt Michael Dylan Foster, Matthew 

Meyer, Lafcadio Hern, A.B Freeman-Mitford samt F. Hadland Davis. Författarnas och forskarnas 

litterära verk har länge varit av stor betydelse när det kommit till att sprida kännedom om japansk 

folktro och yōkai-kulturen inom Europa, samt uppmuntrat till forskning kring japanska folksagor 

från västvärlden.  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1. Introduktion 

1.1 Vad är yōkai? 

”Japanese monsters have invaded the world”  1

- Michael Dylan Foster 

Centralt för denna studie är begreppet yōkai. Yōkai skrivet på ett av de japanska skriftspråken kanji 

kan närmast översättas till ”övernaturligt fenomen” . Ett mycket vidsträckt begrepp som kan 2

inkludera såväl spöken, andar, demoner, monster och magi. Yōkai användes ursprungligen som en 

beteckning för det mystiska och oförklarbara i människans omgivning, sådant som uppfattades som 

avvikande eller gav upphov till en känsla av obehag sades vara yōkai. Men idag har begreppet 

huvudsakligen kommit att förknippas med de övernaturliga och mytologiska varelser som härrör 

från japanska folksagor och legender. Varelser som även benämnts bakemono, obake eller 

mononoke.  3

Det är fråga om hundratals varelser med distinkta karaktärsdrag; en vacker kvinna med mungipor 

som sträcker sig till öronen, en bevingad varelse med röd hy och lång näsa, ett sköldpaddsliknande 

monster som dränker hästar i floden eller en listig räv.  Men yōkai-varelserna har även mycket 4

gemensamt, speciellt i hänseende till vad professorn i folktro Michael Dylan Foster benämner ”their 

in-betweenness”.  Varelserna är motsägelsefulla, de balanserar på gränsen mellan att vara goda 5

respektive onda, med en inneboende vilja att såväl hjälpa som bedra människor. Dessutom anses 

yōkai-varelserna vistas i gränsland; i bergen mellan städer, i åar mellan skördefälten eller intill 

vägskäl och dörrtrösklar. 

Med grund i japanska folksagor, exempelvis The Prince and the Badger eller The Vampire Cat of 

Nabéshima, anses yōkai-varelserna även besitta övernaturliga krafter som förmågan att byta 

 Michael D. Foster, ”Yōkai: Fantastic Creatures of Japanese Folklore” Japan Society, hämtad 1 juni 2019, 1

http://aboutjapan.japansociety.org/yokai-fantastic-creatures-of-japanese-folklore#sthash.76FaiFlS.dpbs 

 Zack Davisson, ”What Does Yokai Mean in English?” 百物語怪談会 Hyakumonogatari Kaidankai, hämtad 2

1 juni 2019, https://hyakumonogatari.com/2012/10/26/what-does-yokai-mean-in-english/

 Michael D. Foster, The Book of Yōkai: Mysterious Creatures of Japanese Folklore (Kalifornien: University 3

of California Press, 2015), s. 14-19.

 Matthew Meyer, The Night Parade of One Hundred Demons: a Field Quide to Japanese Yokai 4

(Egenutgiven, 2012)

 Foster, The Book of Yōkai, s. 5.5
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skepnad, förutse framtiden, göra sig osynliga eller sprida förbannelser.  Varelserna kan även bära på 6

magiska föremål som i folksagan Precious Geta i vilken yōkai-varelsen besitter magiska geta. Ett 

par traditionella japanska sandler som i folksagan kan göra människor rika, men även krympa en 

girig användare av dessa.  Utseendemässigt efterliknar yōkai-varelserna vanligtvis djur eller 7

vardagliga objekt som paraplyer, papperslyktor eller instrument.  8

1.2 Kitsune 

Denna studie kommer att se närmare på en av dessa 

yōkai-varelser, kitsune. I japanska folksagor och 

legender om yōkai-varelsen (bland annat i 

folksagorna Come and Sleep och The Death Stone) 

beskrivs kitsune som en rödräv, vilket även framgår 

genom namnet kitsune (狐 eller きつね) som  

innefattar ordet räv på japanska. Namnet fungerar 

såväl som ett appellativ för denna grupp av yōkai-

varelser, det vill säga rödrävar, men också som ett 

egennamn i samband med enskilda rödrävars 

framträdanden i folksagor. Yōkai-varelsen har även 

andra lokala namn från Japan, bland annat ninko, osaki-gitsune, nogitsune och kuda-gitsune.  Men 9

oberoende av lokala variationer har yōkai-varelsen beskrivits som listig, kreativ och vis. 

Hur mycket vishet eller kunskap denna besitter samt dess ålder kan emellertid avgöras utifrån 

antalet svansar på yōkai-varelsen, vilket kan variera från en till nio stycken. En svans för varje 

hundra år yōkai-varelsen funnits vid liv. Det finns även källor som menar att kitsune byter färg från 

röd till brun och slutligen gyllene-vit i takt med att denna åldras och förvärvar mera kunskap.  10

 A.B Freeman-Mitford, Tales of Old Japan (Kalifornien: Ægypan Press, 1910)6

 ”Takara no geta or Precious Geta (宝の下駄),” tengu geta (English), hämtad 1 juli 2019,7

http://www.karankoron.com/geta_tengu_english.html

 Meyer, The Night Parade of One Hundred Demons.8

 Foster, The Book of Yōkai, s. 177.9

 Meyer, The Night Parade of One Hundred Demons, s. 176.10
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Historiskt sätt anses yōkai-varelsen härstamma ifrån Kina där man kan finna en mytologisk 

varelse som efterliknar kitsune, bland annat i fråga om antalet svansar. Denna varelse kallas huli 

eller huli jing och kommer bland annat till uttryck i en kinesisk textsamling vid namn Shanhaijing, 

översatt till engelska Classic of Mountains and Seas, som skrevs omkring 400 f.v.t och beskriver 

mystiska varelser och landskap i Kina.  11

I likhet med huli jing har en del kitsune förmågan att byta skepnad, vilket rödräven ofta använder 

till sin fördel med avsikt att förföra eller bedra människor. Kitsune anses även ha förmågan att ta 

människor i besittning, antingen genom att ta makt över en individs eller familjs handlingar, eller 

använda sig av ett medium.  Fenomenet kallas på japanska för kitsune-tsuki och kan ske på grund 12

av flera anledningar, bland annat kitsunes vilja att dela med sig av sin kunskap, framföra ett 

meddelande eller hämnas på någon som i berättelsen om Kakube, återberättad på engelska i The 

Book of Yōkai: 

a man named Kakube was taking a nap when a family of playful foxes disturbed him. He chased 
most of them away, but he caught and tormented one of the cubs, half killing it. Soon after this 
incident, Kakube was possessed by the parent fox and fell into a state of madness and frenzy. A 
shugendō practitioner was called in, and he caused the fox to borrow Kakube´s mouth. The fox 
explained that it was tormenting Kakube because he had hurt its child.  13

Det tredje övernaturliga fenomen som en del kitsune anses besitta är kitsune-bi, förmågan att skapa 

eld genom att andas ut eller slå sin svans mot marken. En shinto-helgedom förknippad med kitsune-

bi är Ōji Inari Shrine i Tokyo där kitsune ansågs samlas under det japanska nyåret, dagen då deras 

eld kunde ses lysa upp himlen. Utifrån eldens klarhet kunde befolkningen avgöra hur god eller dålig 

skörden skulle bli kommande år.  14

Denna stora variation kitsune emellan har resulterat i att yōkai-varelsen indelas i två kategorier 

som författaren och konstnären Matthew Meyer benämner ”holy foxes” och ”wild foxes”. På 

japanska kallas dessa för yanko respektive zenko. 

 Foster, The Book of Yōkai, s. 178.11

 Matthew Meyer, ”Kitsune tsuki” yokai.com, hämtad 5 juli, 2019, http://yokai.com/kitsunetsuki/12

 Foster, The Book of Yōkai, s. 183.13

 Ibid. s. 185.14
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1.3 Teoretisk bakgrund 

Förutom avsikten att presentera studieobjektet påvisar ovanstående avsnitt att det redan finns 

mycket kunskap att hämta om yōkai-kulturen och kitsune. Otaliga artiklar och stora mängder 

akademisk litteratur skriven av forskare och författare som Michael Dylan Foster, Matthew Meyer, 

och Lafcadio Hern behandlar ämnet. Vad kan då denna studie bidra med? 

I mitten av maj-månad besökte jag Japan och under vistelsen beslöt jag och mitt resesällskap oss 

för att bege oss med shinkansen, eller snabbtåget, från tågstationen i Shinagawa till Kyoto för att 

besöka den välkända shinto-helgedomen Fushimi Inari Taisha . Helgedomen ligger belägen längs 15

med berget Inariyamakanyuchi och är tillägnad gudomen Inari. Inari Okami som är gudomens 

fullständiga namn är i huvudsak risets och jordbrukets gudom men tillbes även i samband med 

affärsverksamhet, industriell framgång, trygghet i hemmet och i trafiken samt i samband med 

graviditet. Inari Okami är en av flera gudomar inom shintoismen, kallade kami på japanska. 

Fushimi Inari Taisha är ett av omkring 30 000 till 40 000 shinto-

helgedomar i Japan och är gudomens huvudsakliga helgedom, till 

vilken alla andra Inari-helgedomar är anknutna. Vid templet, intill 

dess tusentals torii-portar och altare kunde man iaktta yōkai-

varelsen kitsune i form av stora och små stenstatyer som höll ett 

vakande öga över besökarna. 

Kitsunes närvaro i anslutning till Inari-helgedomar visar att dennes 

relation till gudomen Inari är en betydande del av yōkai-varelsens 

identitet. Såhär beskriver och vidareutvecklar Foster deras relation i 

The Book of Yōkai: 

Inari worship in some form has presumably existed since at least the Nara period, but it was not 
until the eleventh century or later that foxes became linked with it, and not until the Edo period 
that Inari shrines proliferated throughout the country (…). The kitsune is not the Inari deity 
itself, but rather the messenger or attendant of Inari and in this capacity, a pair of stone foxes 
typically stands guard in front of Inari shrines throughout Japan. The connection between Inari 
worship and the complex of beliefs associated with the kitsune of folklore is not 
straightforward, but it is clear that the two overlap and mutually influence each other, if not in 
religious doctrine then certainly in the popular imagination.  16

 Alternativ stavning Fushimi Inari-taisha15

 Foster, The Book of Yōkai, s.181.16

"4

Staty av yōkai-varelsen kitsune 
vid Inari-helgedomen



Syftet med denna studie tar sin utgångspunkt i Fosters beskrivning av yōkai-varelsen kitsunes och 

gudomen Inaris relation. I ovanstående beskrivning pekar Foster på en existerande relation mellan 

yōkai-varelsen och gudomen, i vilken kitsune fungerar som Inaris beskyddare och sändebud. En 

relation som vuxit fram under 1000-talet i Japan och sedan förstärkts i samband med Inari 

helgedomarnas utbredning under Edo-perioden (1600-1868), samt i takt med att relationen 

införlivats i människors religiösa övertygelser och tankevärld. Dock lyfter Foster även en viss 

problematik kring relationen när han beskriver den som komplicerad. 

När Foster beskriver yōkai-varelsens och gudomens relation som komplicerad syftar han till det 

faktum att forskare än idag inte enats kring varför dessa kommit att förknippas med varandra, även 

om deras relation länge upplevts som naturlig. Avsikten med denna studie är inte att utröna deras 

gemensamma bakgrund. Däremot vill studien understödja sökandet genom att bidra med ökad 

förståelse för yōkai-varelsen kitsunes och gudomen Inaris relation. Möjligheten att en dag besvara 

frågan, varför förknippas kitsune med gudomen Inari? vilar trots allt på en god förståelse av deras 

nuvarande relation. 

2. Syfte och frågeställningar 
Studien analyserar yōkai-varelsen kitsunes relation till gudomen Inari utifrån fem japanska 

folksagor som kretsar kring yōkai-varelsen, i syfte att bidra med ökad förståelse för yōkai-varelsens 

och gudomens relation. 

Frågeställningar 

• Hur uttrycks relationen mellan yōkai-varelsen kitsune och gudomen Inari i folksagorna? 

• Vilka likheter och skillnader förekommer i hur relationen mellan yōkai-varelsen och gudomen 

uttrycks i de olika folksagorna?  

"5



3. Tidigare forskning 
Forskningsarbetet kring japansk folktro och yōkai-kulturen, inklusive sökandet efter tidigare 

forskning inom ämnesfältet, präglas ofta av språkbarriärer. Det finns en betydande brist på 

forskning kring japansk folktro skriven på engelska eller andra germanska språk. Med tanke på hur 

extensivt västerländska forskare studerat folktro, exempelvis i Amerika och i Norden, kan bristen på 

forskning inte härledas till att forskningsområdet vore främmande. Mer troligt är att bristen på 

forskning beror på att majoriteten förstahandskällor enbart finns tillgängliga på japanska. Det är 

svårt att tala om, än mindre studera, japansk folktro och yōkai utan att förstå det språk som gett 

yōkai-kulturen liv, spridit och bevarat denna genom folksagor och legender. Enligt Folklore Society 

of Japan´s president Oguma Makoto har tidigare forskning om yōkai, skriven på japanska, inte 

heller översatts till engelska på grund av att japanska forskare huvudsakligen utfört och publicerat 

sina studier i samråd med andra japanska forskare samt riktat publikationerna till Japans befolkning. 

Oguma skriver bland annat i artikeln The Study of Japan trough Japanese Folklore Studies att ”The 

field of Japanese folklore studies has long been in a state of `sakoku´ (isolation)” samt ”Japanese 

folklore studies represents the Japanese people’s self-study of their own culture.”  17

Tidigare forskning kring japansk folktro och yōkai finner man därför på japanska, och 

framförallt genom att bekanta sig med minzokugaku som på engelska kan översättas till ”Folklore 

studies”, ”Native ethnology” eller ”Japanese folkloristics”.  Minzokugaku fick sin början på 1900-18

talet när den så kallade förfadern till disciplinen, Yanagita Kunio, började samla in berättelser och 

utsagor om livet i Japan och den omgivande kulturen. Detta skedde under en tid som utmärktes av 

modernisering och starka influenser från västvärlden, bland annat inom forskningsvärlden. Avsikten 

med Yanagitas studier var därför att visa på en rik och levande japansk kultur samt bevara denna, 

och därigenom även yōkai-kulturen. På 1930-talet blev minzokugaku eller Japanese folklore studies 

en officiell forskningsdisciplin med mottot, ”no no gakumon (discipline of the folk, by the folk, for 

the folk)” . Idag är minzokugaku ett mycket heltäckande forskningsfält som bland annat inkluderar 19

studium av folktro och folksagor men även forntida levnadsvanor, födsel och barnuppfostran,  

högtider, begravningar och gravplatser samt relationer människor emellan och till naturen. 

 Makoto Oguma, ”The Study of Japan through Japanese Folklore Studies” Japanese Review of Cultural 17

Anthropology, vol. 16 (2015): 238.

 Foster, The Book of Yōkai, s. 59.18

 Oguma, ”The Study of Japan through Japanese Folklore Studies,” s. 247.19
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I fråga om denna studie har jag valt att ta avstånd ifrån det extensiva utbudet av japanska 

forskningsstudier eftersom jag vill göra det möjligt för läsare att bekanta sig med det skriftliga 

material som används i studien utan några som helst språkkunskaper i japanska. 

4. Källmaterial och avgränsning 
Med avsikt att analysera yōkai-varelsen kitsunes relation till gudomen Inari finns det många källor 

som kan tas i beaktan. En av dessa källor är shinto-helgedomar som Fushimi Inari Taisha. Men trots 

att shinto-helgedomar tillägnade gudomen ger uttryck för relationen mellan kitsune och gudomen 

Inari är dessa inte lika beskrivande i jämförelse med japanska folksagor om yōkai-varelsen. 

Japanska folksagor kan bidra med en mer djupgående och nyanserad bild av deras relation. Studiens 

källmaterial utgörs därför av ett begränsat antal japanska folksagor, sammanlagt fem stycken. Dessa 

innefattar The Foxe´s Wedding, The Grateful Foxes, Visu the Woodsman and the Old Pries, The 

Magic Hood with Eight Disguises samt Inari Answers a Woman´s Prayer. Folksagorna är översatta 

och återberättade av A.B Freeman-Mitford, E. Hadland Davis och Fanny Hagin Mayer. Vilket verk 

som vardera författare översatt och återberättat redogörs i detalj i samband med den kvalitativa 

textanalysen av folksagorna. 

Avgränsningen av källmaterialet vilar på två kriterier. Folksagorna måste kretsa kring yōkai-

varelsen kitsune eftersom varelsen utgör studieobjektet. Därtill måste folksagorna finnas 

tillgängliga på engelska för att studiens läsare med större sannolikhet skall ha möjlighet att ta del av 

källmaterialet. Antalet folksagor som studien analyserar är ett resultat av urvalskriterierna. 

5. En kvalitativ och komparativ textanalys 
Studien kan sägas bestå av två delar, en kvalitativ- och en komparativ textanalys. Den kvalitativa 

textanalysens målsättning var att besvara studiens första frågeställning, ”Hur uttrycks relationen 

mellan yōkai-varelsen kitsune och gudomen Inari i folksagorna?” 

I genomförandet av den kvalitativa textanalysen behandlades varje folksaga som en separat 

helhet, med särskiljt fokus på sociala relationer i förhållande till yōkai-varelsen kitsune. De stycken 

i folksagorna som visade på en befintlig eller utebliven relation mellan yōkai-varelsen och gudomen 

Inari noterades, tolkades och redovisades sedan systematiskt. 

"7



Den komparativa textanalysens huvudsakliga målsättning var i sin tur att besvara studiens andra 

frågeställning, ”Vilka likheter och skillnader förekommer i hur relationen mellan yōkai-varelsen och 

gudomen uttrycks i de olika folksagorna?” 

För att besvara frågeställningen jämfördes folksagorna med varandra. Denna gång med fokus på 

de likheter och olikheter som förekom i folksagornas beskrivningar av yōkai-varelsen kitsunes och 

gudomen Inaris relation. Den komparativa textanalysen tog även stöd av den redan genomförda 

kvalitativa textanalysen som lyft de delar av folksagorna som var relevanta för studien och därmed 

borde behandlas. Analysen presenterar även andra källor med avsikt att vidareutveckla och 

kontextualisera de likheter och olikheter som lyfts fram. 

Den kvalitativa textanalysen redovisas i samband med kapitel sju ”Kitsune och Inari i japanska 

folksagor”, medan den komparativa textanalysen redovisas i samband med kapitel åtta, 

”Komparativ textanalys av folksagorna”. 

6. Notis om språk 
Ord och uttryck 

Japanska ord och uttryck skrivs i kursiv (inklusive ett fåtal ord på kinesiska), förutom i samband 

med blockcitat. Om samma ord eller uttryck upprepas i texten skrivs detta i kursiv endast första 

gången ordet eller uttrycket används. Därutöver anges titlar i kursiv, exempelvis titlar på litterära 

verk. 

Namn och platsnamn 

Namn och platsnamn anges inte i kursiv, bortsett från japanska och kinesiska namn på övernaturliga 

varelser såsom yōkai-varelser, demoner och gudomar. 

Japanska namn på författare och forskare skrivs på japanskt sätt, släktnamn anges först. Namn på 

västerländska författare och forskare skrivs på västerländskt sätt, förnamn följt av efternamn. 

Japanska platsnamn skrivs med det latinska alfabetet. 

Årtal och tidsperioder 

Japanska tidsperioder nämns i texten men följs av motsvarande västerländsk tideräkning inom 

parentes, förutom i samband med blockcitat. 

"8



7. Kitsune och Inari i japanska folksagor 

7.1 The Foxe´s Wedding 

Folksagan The Foxe´s Wedding nedtecknad på engelska av den brittiske författaren och diplomaten 

Algernon Bertram Freeman-Mitford, publicerad i boken Tales of Old Japan först utgiven år 1871, 

beskriver den vita räven Fukuyémons giftemål och äktenskap till en vacker rävhona. The Foxe´s 

Wedding är en av ett fåtal japanska folksagor vars engelska översättning nämner gudomen Inari vid 

namn, under benämningen Inari Sama. Gudomen omnämns i folksagans två avslutande stycken som 

beskriver hur de rävungar som föds, till följd av Fukuyémons äktenskap, tas till en obestämd Inari 

helgedom där deras mor- eller farföräldrar tillber gudomen: 

As soon as they were old enough, they were carried off to the temple of Inari Sama, the patron 
saint of foxes, and the old grand-parents prayed that they might be delivered from dogs and all 
the others ills to which fox flesh is heir. 

In this way the white fox by degrees vaxed old and prosperous, and his children, year by 
year, became more and more numerous around him: so that, happy in his family and his 
business, every recurring spring brought him fresh cause of joy.  20

Med studiens syfte i åtanke är denna del av folksagan av störst relevans. Utifrån texten kan läsaren 

uttyda en relation eller koppling mellan kitsune och gudomen Inari. Deras relation är först och 

främst hierarkisk eftersom Inari Sama framställs som auktoritär genom benämningen ”the patron 

saint of foxes”, vilket kan tolkas som kitsunes gud eller heliga beskyddare. Gudomens överordnad 

framgår även i samband med ”the old-foxes” tillbedjan av Inari vars innehåll tyder på att kitsunes 

öde eller lycka till någon utsträckning ligger i händerna på gudomen. Men även om relationen är 

hierarkisk är den inte ensidig. I gengäld till att kitsune tillber gudomen Inari ges yōkai-varelsen, i 

detta fall Fukuyémon eller ”the white fox”, fortsatt välgång i fråga om hans familj och arbete. 

Det är även värt att notera att den relation som skildras mellan kitsune och gudomen Inari i 

folksagan förekommer mer specifikt mellan Inari Sama och en vit räv. Detta överensstämmer med 

andra källor som betonar att det i huvudsak är den vita räven, även kallad yanko eller ”Holy foxes”, 

som står i relation till gudomen.  21

 Freeman-Mitford, Tales of Old Japan, s.162.20

 Meyer, The Night Parade of One Hundred Demons, s. 176.21
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7.2 The Grateful Foxes 

Folksagan The Grateful Foxes som även den går att finna i boken Tales of Old Japan utspelar sig 

till en början på en hed. På denna hed, vid foten av ett berg får två män syn på ett par rävar och 

deras rävunge. Kort därefter bevittnar männen hur tre pojkar från grannbyn fångar rävungen med 

avsikt att sälja den till en köpare från deras by. En av männen som ser detta utspela sig övertalar 

pojkarna att istället sälja räven till honom för ett högre pris. Därefter återförenar männen rävungen 

med rävfamiljen: 

opposite of them, they saw the old foxes sitting watching by the side of some stacks of rice 
straw. ”Look there! The old foxes have come back, out of fear for their cub´s safety. Come, we 
will set it free!” And with these words they untied the string round the cub´s neck, and turned its 
head towards the spot where the old foxes sat  22

I ett senare skede när samma man bildat sig en karriär och familj insjuknar hans tioåriga son och det  

enda botemedlet visar sig vara levern från en räv. Ovilliga att döda en räv vänder sig föräldrarna till 

en man som bor i bergen och ger honom uppdraget att anskaffa botemedlet. Natten därpå besöker 

ett sändebud deras hem som säger sig vara sänd av denne man: 

I have come from Mr. So-and-so. Last night the fox´s liver that you required fell into his hands; 
so he sent me to bring it to you…In a few days he will let you know the price.  23

Efter att sonen fått botemedlet tillfrisknar han och föräldrarna är utom sig av lycka. Tre dagar senare 

får de besök av mannen ifrån bergen men till föräldrarnas förvåning säger han sig vara omedveten 

om det som skett och har istället kommit för att be om förlåtelse för sitt misslyckande. Samma natt, 

efter att mannen lämnat deras hem, vaknar föräldrarna av att en kvinna står vid sidan av deras säng. 

Kvinnan som ser ut att vara i trettioårsåldern säger sig vara rävhonan vars rävunge mannen räddade 

föregående vår. Med önskan att återgälda hans godhet dödade rävhonan sig unge och tog dess lever 

medan rävungens pappa, ”the old dog fox”, förvandlade sig till en budbärare och besökte deras 

hem. Föräldrarna grät av tacksamhet och resten av natten reciterade de böner och gav lovord till 

familjens ikon. För att tacka rävarna för deras uppoffring lät den tillfrisknade sonen resa ett tempel 

tillägnat Inari Sama: 

 Freeman-Mitford, Tales of Old Japan, s.225.22

 Ibid. s.225.23
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Now, the boy who had recovered through the efficiency of this medicine selected the prettiest 
spot on the premises to erect a shrine to Inari Sama, the Fox God, and offered sacrifice to the 
two old foxes, for whom he purchased the highest rank at the court of the Mikado.  24

På ett liknande sätt som i folksagan The Foxe´s Wedding i vilken Inari benämns ”the patron saint of 

foxes” omnämns Inari i denna folksaga som ”the Fox God”. Förutom att detta bekräftar Inaris 

överordnad påvisar uttrycket också att yōkai-varelsen kitsune och gudomen Inari redan har en 

befintlig relation innan folksagan skrevs ner, men även innan själva berättelsen utspelar sig rent 

litterärt. Att en förståelse för kitsunes anknytning till gudomen Inari redan existerade när folksagan 

skrevs framgår också genom att det inte krävs någon vidare förklaring till varför den tillfrisknade 

sonen, efter kitsunes ingripande, reser ett tempel tillägnat gudomen. Med andra ord varken 

uppkommer eller utvecklas deras relation i folksagan. 

En vedertagen teori är att gudomen Inari belönar de som visar godhet gentemot kitsune, ett 

påstående som även kan utläsas i denna folksaga.  Folksagan skapar bilden av kitsune som en 25

mellanhand mellan gudomen och människan eftersom tacksägelserna efter sonens tillfrisknande i 

första hand riktar sig till gudomen Inari. Å andra sidan framgår det tydligt att rävhonan agerar som 

en självständig aktör utifrån sig egen vilja att återgälda den godhet som mannen en gång visade 

hennes rävunge. Huruvida gudomen kan anses ha en direkt påverkan på det som utspelar sig i 

folksagan kan således ifrågasättas, och därigenom även kitsunes autonomi i förhållande till 

gudomen. 

7.3 Visu the Woodsman and the Old Priest 

Visu the Woodsman and the Old Priest, även kallad The Adventures of Visu, är en folksaga om en 

hårt arbetande man och hur dennes liv förändras efter att en buddhistisk munk besöker hans hem. 

Folksagan kan bland annat återfinnas i boken Myths and Legends of Japan, nedtecknad och översatt 

av den brittiske författaren Frederick Hadland Davis. 

I folksagans inledande stycke kan läsas hur en buddhistisk munk övertalar Visu att, trots det 

ansvar har har att försörja sin familj, även ägna tid till bön för att vara garanterad ett gott liv efter 

detta. Olyckligtvis resulterar samtalet i att Visu avlägger all sin tid till bön och försummar sin 

Ibid. s.227.24

 F. Hadland Davis, Myths and Legends of Japan (New York: Dover Publications, Inc., 1910).s. 94.25
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familj. Slutligen lämnar Visu sin fru och sina två söner för att bege sig till berget Fujiyama där han, 

dold av bergstoppens dimma, sätter sig för att be: 

When Visu had seated himself upon the mountain he heard a soft rustling sound, and 
immediately afterward saw a fox dart into a thicket. Now Visu deemed it extremely lucky to see 
a fox, and, forgetting his prayers, he sprang up, and ran hither and tither in the hope of again 
finding this sharped-nosed little creature.  26

I jakten på räven får Visu syn på två kvinnor som spelar go, ett strategiskt bordspel från Kina. Visu 

blir så fascinerad över detta att han inte kan göra något annat än att följa spelets gång. Visu sitter där 

i tre-hundra år, ända tills den dag då en av kvinnorna begår ett misstag i spelet. I samma stund som 

Visu utropar misstaget förvandlas kvinnorna till rävar. Visu märker då hur han har åldrats, hans hår 

har vuxit och hans kropp känns stel. Trots detta beslutar sig Visu för att återvända hem, men till 

hans förvåning finns varken hans hus eller familj kvar. Istället möter Visu en äldre kvinna som 

berättar för Visu att gudarna har förlängt hans liv som straff för att han försummat sin familj: 

”The gods have prolonged your miserable life in punishment for having neglected your wife and 
little children” Big tears ran down Visu´s withered cheeks as he said in a husky voice: ”I have 
lost my manhood. I have prayed when my dear ones starved and needed the labour of my once 
strong hands. Old woman, remember my last words: if you pray, work too!  27

Visu the Woodsman and the Old Priest är en av flera folksagor som innehåller tydliga referenser till 

buddhismen. Andra japanska folksagor som kretsar kring yōkai-varelsen kitsune och har 

buddhistiska inslag inkluderar bland annat How Tokutarô was Deluded by Foxes samt The Death 

Stone. 

Vid en första anblick kan de buddhistiska inslagen framstå som avvikande, eller motsägelsefulla, 

eftersom kitsune företrädesvis kommit att associeras med shintoismen i och med yōkai-varelsens 

framställning i anslutning till Inari-helgedomar. Men om man ser till buddhismens och shintoismens 

historia i Japan förefaller folksagornas variation av religiösa inslag naturliga, med tanke på hur 

sammanlänkade de två religionerna eller livsåskådningarna blev efter att buddhismen introducerats i 

Japan omkring 467 till 552 e.v.t. De buddhistiska inslagen reflekterar således shintoismens och 

 Davis, Myths and Legends of Japan, s. 138.26

 Ibid. s. 139.27
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buddhismens utveckling i Japan, men de har även en direkt påverkan på hur vi uppfattar kitsune och 

gudomen Inaris relation. 

Gudomen Inari nämns inte uttryckligen i folksagan dock framgår det att kitsune, trots detta, 

fortsättningsvis står i relation till flera gudar. Detta genom citatet, ”the gods have prolonged your 

miserable life in punishment for having neglected your wife and little children”. Om man frågar sig 

hur gudarna lyckas förlänga Visus liv är svaret utifrån folksagan; med hjälp utav kitsune som 

uppehåller Visu på berget Fujiyama. De buddhistiska inslagen och citatet, som nämner fler än en 

gud, tyder på att det sociala nätverk som kitsune ingår i sträcker sig långt utöver yōkai-varelsens 

relation till gudomen Inari och shintoismen. 

7.4 The Magic Hood with Eight Disguises 

Denna folksaga översatt och återberättad av Fanny Hagin Mayer i boken Ancient Tales in Modern 

Japan: An Anthology of Japanese Folktales, publicerad år 1985, berättar om rävhonan Osami. 

Utifrån folksagan är Osami en mycket kunnig skepnadsskiftare, men som trots sina krafter låter sig 

luras av människor. I folksagan sker detta i samband med att Osami besöks av en asketisk krigare 

eller yamabushi som påstår sig besitta förmågan att återställa de magiska krafter som Osamis 

”transformation skin” förlorat. En päls vars magiska krafter gör det möjligt för Osami att byta 

skepnad. Krigarens påstående visar sig vara en lögn, men omedveten om detta överlåter Osami den 

värdefulla egendomen. 

  I folksagan förekommer ingen direkt relation mellan yōkai-varelsen kitsune och gudomen Inari, 

dock syftar folksagan på en anknytning mellan yōkai-varelsen och gudomen genom meningar 

såsom, ”Long ago there was a little Inari shrine at the edge of a pond. A fox called Osami, who was 

very clever at transformations made her home there (…)” .  Likartade hänvisningar till gudomen 28

Inari kan man finna i andra japanska folksagor om yōkai-varelsen kitsune, bland annat i folksagan  

How a Man was Bewitched and Had His Head Shaved by the Foxes , i vilken timmermannen 29

Tokutarô ser en räv springa in bland rishalmen och återvända i form utav en kvinna. I detta fall kan 

riset eller rishalmen tolkas som en hänvisning till gudomen Inari, risets gudom. Subtila 

hänvisningar likt dessa gör att kitsune upplevs stå i nära relation till gudomen Inari även om det inte 

står skrivet att gudomen är närvarande.  

 Fanny Hagin Mayer. Ancient Tales in Modern Japan: An Anthology of Japanese Folktales (Indiana: 28

Indiana University Press, 1984), s. 169.

 Freeman-Mitford, Tales of Old Japan, s. 217 - 221.29
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7.5 Inari Answers a Woman´s Prayer 

Inari Answers a Woman´s Prayer är en legend, eller en kort folksaga, som berättar om en kvinna 

som besöker en Inari helgedom i hopp om att få sin önskan uppfylld. Kvinnan har varit gift i många 

år och har länge hoppats på att få ett barn. När kvinnan avslutat sin bön vid helgedomen ser hon hur 

de omgivande stenstatyerna av kitsune viftar på deras svansar och snö börjar falla. Kvinnan ser 

detta som ett gott tecken och återvänder hem. På vägen hem möter hon en tiggare som ber henne 

om mat, men trots att hon har lite att dela med sig utav, tillagar hon bönor med ris till mannen. 

Nästa dag ser kvinnans man hur kärlet som tiggaren ätit från ligger intill Inari helgomen där hans 

fru bad dagen innan. Tiggaren var gudomen Inari själv och tack vara den godhet kvinnan visade 

blev hon kort därefter med barn.  30

Detta är en betydelsefull legend och folksaga eftersom den visar på en stark relation och 

samverkan mellan yōkai-varelsen kitsune och gudomen Inari. En relation som enbart är antydd i 

andra folksagor. I folksagan fungerar kitsune som en mellanhand mellan människan och gudomen. 

Den enda interaktionen som förekommer i folksagan är den mellan kvinnan och kitsune, det är 

henne kitsune lyssnar till och besvarar. Ändå är det gudomen Inari som prövar kvinnan i form utav 

en tiggare. Någon direkt interaktion, i form av tal, mellan kitsune och gudomen förekommer i sin 

tur inte men i och med att kitsune besvarade kvinnan på Inaris vägnar är kitsune således den enda 

karaktären i folksagan som interagerar med folksagans två andra aktörer, gudomen och kvinnan.  

 Davis, Myths and Legends of Japan, s. 101-102.30

"14



8. Komparativ textanalys av folksagorna 

8.1 En befintlig relation 

Gemensamt för alla de folksagor som tillsammans utgör källmaterialet är att dessa inte beskriver 

några som helst skeenden under vilka yōkai-varelsen kitsune och gudomen Inari träffat varandra 

eller kommunicerat. Med andra ord förekommer ingen direkt interaktion mellan yōkai-varelsen och 

gudomen i folksagorna. Om så är fallet, varför anses yōkai-varelsen och gudomen ha en sådan nära 

relation till varandra? Detta beror på att flera utav folksagorna skapar bilden av att gudomen är 

närvarande även om det inte står utskrivet i texten. Folksagorna använder sig bland annat av ting 

som associeras till gudomen. Den kvalitativa textanalysen lyfter detta i samband med folksagan The 

Magic Hood with Eight Disguises i vilken det framgår att kitsunen Osami skapat sig ett hem intill 

en Inari helgedom, vilket inom shintoismen anses vara gudomens boning. I folksagan The Grateful 

Foxes kan man i sin tur läsa hur rävarna håller ett vakande öga över deras rävunge medans de sitter 

intill högar av rishö. Ris eller rishö blir en naturlig association till gudomen Inari, risets gudom. En 

annan metod som folksagorna använder sig av för att skapa bilden av gudomen Inari som 

närvarande, samt illustrera en nära relation mellan yōkai-varelsen och gudomen, är beroende av 

folksagornas händelseförlopp. Det vill säga i vilken ordningsföljd olika händelser inträffar i 

folksagorna. Om man ser till folksagan The Foxe´s Wedding uppnår kitsunen Fukuyémon lycka och 

välgång efter att mor- eller farföräldrarna till dennes rävungar bett vid en Inari-helgedom. I 

folksagan The Grateful Foxes framgår det i sin tur att mannens son tillfrisknar efter att en kitsune, 

närmare bestämt en rävhona, besökt deras hem med botemedlet. Med andra ord inträffar någonting 

som kan uppfattas som mirakulöst eller som ett gudomligt ingripande efter att yōkai-varelsen spelat 

en central roll i folksagan och därefter lämnat scenen. Kitsunes och Inaris relation uppstår eller 

skapas alltså inte på basis av interaktion utan istället med grund i de samband som läsaren kan 

uttyda i folksagorna. 

8.2 Gudomen Inari som överordnad 

När en relation väl bekräftats mellan yōkai-varelsen kitsune och gudomen Inari kan man övergå till 

att analysera den hierarki som kommer till uttryck i folksagorna. En likhet mellan folksagorna är att 

det förekommer en hierarkisk ordning i relationen mellan yōkai-varelsen och gudomen, i vilken 
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gudomen Inari är överordnad. Denna hierarki kommer framförallt till uttryck i folksagorna The 

Foxe´s Wedding och The Grateful Foxes. 

I folksagorna framgår gudomen Inaris överordnad i synnerhet genom de benämningar som 

tillskrivs gudomen, bland annat ”the patron saint of foxes” samt ”the Fox God”. I folksagan The 

Foxe´s Wedding framgår Inaris överordnad även genom kitsunes tillbedjan av gudomen. Genom 

tillbedjan placerar kitsune sin tillit i gudomen vilket samtidigt antyder att kitsunes liv är beroende 

av gudomen, både i fråga om beskydd och välgång. 

Att en hierarkisk ordning förekommer mellan yōkai-varelsen kitsune och gudomen Inari kan 

också underbyggas med hjälp av Yanagita Kunios ”theory of degradation”. Denna teori menar att 

alla yōkai-varelser ursprungligen varit gudar men har sedan i takt med nya religiösa strömningar 

och rationaliseringen utmanats och därigenom förlorat sin status. Yōkai-varelsernas förfall från 

gudendom anses också vara förklaringen till deras komiska avbildning i form av djur och andra 

vardagliga objekt.  Men även om man inte är av samma åsikt som Yanagita gällande yōkai-31

varelsernas gudomliga ursprung påvisar denna teori att det existerar en koncensus under vilken 

yōkai-varelserna anses underlägsna gudarna. 

Samma hierarkiska ordning kommer också till uttryck 

bland andra yōkai-varelser, till exempel koma inu. En 

yōkai-varelse som efterliknar ett lejon eller en hund och 

anses skrämma iväg demoner från shinto-helgedomar och 

buddhistiska tempel, och därigenom beskydda 

tempelbesökarna och den överordnade gudomen.  32

8.3 Inte enbart risets gudom 

Utifrån den kvalitativa textanalysen tillhörande folksagan Visu the Woodsman and the Old Priest 

kan konstateras att det nätverk som kitsune ingår i sträcker sig utöver yōkai-varelsens relation till 

gudomen Inari. I folksagan förekom bland annat buddhistiska inslag och det framgick att kitsune 

även stod i relation till andra gudar utöver risets gudom. Gudarna nämnes inte vid namn men 

presenterades i plural. Berget Fujiyama vilket är en central plats i folksagan förknippas heller inte 

med gudomen Inari utan sammanförs bland annat med bergets gudinna Konohanasakuya-hime 

 Foster, The Book of Yōkai, s.60.31

 Meyer, The Night Parade of One Hundred Demons, s. 10.32
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enligt japansk mytologi.  Detta innebär att även om kitsunes och gudomen Inaris relation ofta är 33

den som betonas är relationen trots allt inte så säregen eller exklusiv som den framhävs. 

När man jämför folksagan Visu the Woodsman and the Old Priest med det övriga källmaterialet 

kan man inte återfinna denna tendens, dock kan resultatet av den kvalitativa textanalysen 

underbyggas med hjälp av andra källor. Det finns exempelvis flera konstverk som avbilar en demon 

kallad Dakiniten ridande på en kitsune. Dakini är i sin tur en kvinnlig demon som tros ha sitt 

ursprung i hinduismen men som fått fotfäste inom tibetansk buddhism. Mot slutet av Heian-

perioden i Japan (794-1185 e.v.t) kom demonen att förknippas med kitsune. I samband med detta 

gavs Dakini namnet ”Dakini-ten” som betyder gudomen Dakini, men även andra namn som 

relaterar till kitsune såsom ”Noble Fox-Heavenly Queen”  34

8.4 Kitsune som mellanhand 

Den mest återkommande aspekten av kitsunes och Inaris relation som uttrycks i folksagorna är 

kitsunes funktion som mellanhand eller förmedlare mellan människan och det övernaturliga, 

inklusive gudomen Inari. Människorna i folksagorna är aldrig i direkt kontakt med gudomen Inari 

eller någon annan gudom, istället möts de av kitsune. I folksagan Visu the Woodsman and the Old 

Priest möter mannen Visu två rävar vars syfte är att lära Visu en läxa på gudarnas vägnar, medan 

kitsunen i folksagan Inari Answers a Woman´s Prayer är den aktör som bekräftar att den bedjande 

kvinnans bön blivit hörd av gudomen Inari. Det kan således konstateras att den bild av yōkai-

varelsen som framställs i anslutning till shinto-helgedomar såsom den i Kyoto, Fushimi Inari 

Taisha, överensstämmer med den framställning som kommer till uttryck i folksagorna. Men även  

om kitsune fungerar som en mellanhand eller förmedlare mellan gudomen och människan finns det 

också delar av folksagorna som tyder på att kitsune innehar stor autonomi i förhållande till 

gudomen. Folksagorna besitter därigenom en viss tvetydlighet. Exempelvis kunde sonens 

tillfrisknande i folksagan The Grateful Foxes härledas till såväl ett gudomligt ingripande som till 

kitsunes egen välvilja. 

 ”Mount Fuji: National Geographic Society,” National Geographic, hämtad 20 december, 2019, 33

https://www.nationalgeographic.org/media/mount-fuji/

 Matthew Meyer, ”Dakini” yokai.com, hämtad 20 december, http://yokai.com/dakini/34

"17

http://yokai.com/dakini/
https://www.nationalgeographic.org/media/mount-fuji/


8.5 Den vita räven 

Som tidigare nämnt, i samband med studiens inledning, uppdelas yōkai-varelsen kitsune vanligtvis i 

två kategorier, yanko respektive zenko. Enligt japansk mytologi anses yanko, även kallad ”holy 

foxes” eller ”white foxes” vara den kategori av rävar som står i relation till gudomen Inari. I 

förhållande till den lömske zenko är dessa goda lyckobringare. På grund av denna distinktion kunde 

man anta att folksagorna skulle lyfta den vita rävens relation till gudomen, men istället blir detta en 

särskiljande aspekt folksagorna emellan. Medans folksagan The Foxe´s Wedding betonar att 

relationen mellan gudomen Inari och kitsune enbart innefattar den mellan gudomen och den vita 

räven gör de övriga folksagorna ingen distinktion mellan de olika kategorierna av kitsune. 

9. Resultatdiskussion 
Syftet med studien har varit att bidra med ökad förståelse för yōkai-varelsen kitsunes och gudomen 

Inaris relation. Detta har studien åstadkommit genom att identifiera fem egenskaper som 

karakteriserar yōkai-varelsens och gudomens relation. Utifrån källmaterialet har studien identifierat 

en befintlig relation mellan yōkai-varelsen och gudomen som även kan karakteriseras som öppen, 

alternativt mindre exklusiv och säregen, eftersom andra gudar också omnämns i samband med 

folksagan Visu the Woodsman and the Old Priest. Tre av folksagorna ger även uttryck för yōkai-

varelsen kitsune som en mellanhand eller förmedlare mellan gudomen Inari och människan, vilket 

kan ses som själva funktionen bakom deras relation. Avslutningsvis betonar folksagan The Foxe´s 

Wedding den vita rävens relation till gudomen Inari och exkluderar därigenom andra rävars 

anknytning till gudomen. 

För att göra resultatet mera överskådligt kan de egenskaper som identifierats i samband med den 

kvalitativa- och den komparativa textanalysen av folksagorna delas in i två grupper: egenskaper 

som tillkännagivits sedan tidigare, samt egenskaper som utmanar mer framträdande övertygelser. I 

kapitel ett under rubriken ”Teoretisk bakgrund” redogör studien för yōkai-varelsens och gudomens 

relation med utgångspunkt i Fosters beskrivning. När studiens resultat sedan jämförs med denna 

beskrivning kan det konstateras att en befintlig och hierarkisk relation i vilken kitsune fungerar som 

mellanhand redan tillkännagivits. Dock bevisar denna studie att dessa egenskaper kan bekräftas inte 

enbart utifrån muntlig tradition, utan också med grund i japanska folksagor om yōkai-varelsen. Den 

andra gruppen av egenskaper har också tillkännagivits eller bekräftats sedan tidigare men åsidosatts 

till följd av mer framträdande eller utbredda övertygelser kring yōkai-varelsens och gudomens 
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relation. Eftersom andra gudar omnämns i folksagan Visu the Woodsman and the Old Priest, och 

majoriteten utav folksagorna inte gör någon distinktion mellan yanko respektive zenko utmanar 

studien framträdande övertygelser som förespråkar kitsunes hängivenhet till en enda gudom, samt 

den vita rävens ensamrätt att fungera som gudomen Inaris beskyddare och sändebud. 

Slutligen vill jag återknyta till yōkai-varelsen kitsunes funktion som mellanhand eller förmedlare 

mellan gudomen Inari och människan, men denna gång med anledning av yōkai-varelsens och 

gudomens gemensamma bakgrund. I den teoretiska bakgrunden står det skrivet att denna studie inte 

har som avsikt att utröna yōkai-varelsens och gudomens gemensamma bakgrund, men däremot 

”understödja sökandet”. Vad som menas med detta är att studien inte försöker besvara frågan varför 

kitsune förknippas med gudomen Inari. Däremot strävar studien till att närma sig frågan genom att 

bidra med ökad förståelse för deras relation. I detta avseende kan yōkai-varelsens funktion som 

mellanhand eller förmedlare vara av relevans. Om man lyfter denna funktion från att vara en 

egenskap som karakteriserar yōkai-varelsen till en egenskap som karakteriserar yōkai-varelsens och 

gudomens relation kan funktionen varit tillräckligt betydande för att ge upphov till deras relation. 

Om så är fallet skulle yōkai-varelsen kitsune kommit att förknippas med gudomen Inari eftersom 

den, i form av något så påtagligt som en räv, stärker människans känsla av närhet till en annars 

avlägsen och osynlig gudom. Dock krävs det fortsatt forskning kring yōkai-varelsens och gudomens 

relation för att bekräfta eller vederlägga denna hypotes. 

10. Sammanfattning 
Resultatet av studien visar på en befintlig relation mellan yōkai-varelsen kitsune och gudomen Inari. 

I folksagorna uttrycks deras relation som hierarkisk, i vilken gudomen Inari är överordnad. Dock är 

relationen mellan kitsune och gudomen Inari inte exklusiv eftersom även andra gudar omnämns i 

samband med folksagan Visu the Woodsman and the Old Priest. Tre av folksagorna ger även uttryck 

för yōkai-varelsen kitsune som en mellanhand mellan gudomen Inari och människan, samtidigt som 

yōkai-varelsen kan tolkas inneha stor autonomi. Avslutningsvis skiljer sig folksagan The Foxe´s 

Wedding ifrån det övriga källmaterialet eftersom denna betonar den vita rävens relation till 

gudomen Inari och exkluderar därigenom andra rävars anknytning till gudomen. 
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11. Kritik 
Såhär i slutet av studien finns det två delar av arbetet som jag vill uppmärksamma. Dessa delar 

berör avgränsningen av källmaterial samt användningen av tidigare forskning. 

I kapitel tre och fyra motiverade jag avgränsningen av källmaterial samt användningen av 

tidigare forskning på basis av de språk som studiens läsare förmodas behärska. Jag ville göra det 

möjligt för läsare att själva ta del av det material som studien presenterar och uteslöt därför japanska 

källor. Även om detta ökade studiens transparens i  samband med analysen medförde beslutet att det 

skriftliga material som ligger till grund för studien begränsades, vilket i sin tur gjorde det svårare att 

knyta studiens resultat till tidigare forskning eller ett utökat källmaterial. Därför uppmuntrar jag 

läsare att i mån av möjlighet och intresse även ta del av japanska forskningsstudier och folksagor 

för att kontrastera studiens resultat.  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