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Abstract: This essay is about the religious change that Jing-cult underwent 600-1500 A.D. 

It is a historical-critical essay based on literature studies, using Håkan Rydving’s theory of 

religious change. In chronological order, it will go through the religious change from ancient 

Japan to the late Muromachi-period when Shinto was created. It describes the early temple-

cult, buddhism's mission to Japan and how the Jingikan was created. Further, it addresses the 

changes that occurred with the immigration from Korea and the consequences involved in the 

creation of the great temple-shrine complex in which Shinto and buddhism fused. Finally, it 

tells how the theological thinking of Japanese buddhism and the Jingi-cult changed and 

created Shinto. The essay has the main focus on the Kami-tradition, the shrine-tradition and 

the study of Shinto. 

The essay discusses the changes that occurred in the end and draw conclusions about why 

they occurred. The conclusion reached is that buddhism has had a great influence and changed 

the Jingi-cult most. In history there has come about akultration between buddhism and the 

Jingi-cult that eventually resulted in the creation of Shinto. 

Keywords: Japanese Buddhism, Jingi-cult, Jingikan, Kami-tradition, Religious Change, 
Shrine-tradition, Taoism. 
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1 Inledning 
Denna uppsats behandlar den religiösa förändring som skedde inom Jingi-kulten i Japan från 

600 till 1500-talet. Jingi var den kult som sedan kom att kallas för Shinto, i sin tur ansedd som 

Japans äldsta religion.1 Under antika Japan hade klanerna egna kulter som skiljdes från 

varandra vad beträffar myter och riter. Jingi-kulten blev till slut den dominerande runt år 700. 

Denna kult kom i kontakt med andra religioner under historiens gång, framför allt taoism och 

buddhism. I det religiösa mötet sker alltid förändringar, och Jingi-kulten skulle också 

påverkas inom såväl teori som praktik. I denna uppsats kommer dessa möten och medföljande 

förändringar att lyftas fram. 

Undersökningen har gjorts genom läsning av forskningslitteratur som jag sedan presenterat 

genom en historisk-kritisk metod, vilken syftar till att skapa en historisk helhetsbild.2 Därtill 

använder jag mig av den teori kring religiös förändring som Håkan Rydving presenterar i The 

end of Drum-Time: Religious Change Among the Lule Saami (1995). Denna teori används 

som ett analytiskt redskap i diskussionen om de religiösa förändringarna som presenteras i 

uppsatsens huvuddel. 

Huvuddelen börjar med Kap. 2, ”Att studera Shinto”, följd av en presentation av de japanska 

tidsperioderna, från det antika Japan innan 600-talet fram till Muromachi i slutet på 1500-

talet. Under varje tidsperiod tas olika ämnen tas upp, kopplade till de förändringar som skedde 

inom Jingi-kulten eller i mötet mellan olika religioner. 

Japan är en väldigt spännande plats att studera. Det finns många religioner i landet såsom 

buddhism, taoism, konfucianism och kristendom. Dessutom har efterkrigstiden noterat en stor 

framväxt av populärreligioner, vilka fått ett genomgående inflytande på den yngre 

generationen.3 Japan är också allmänt känt för sin religiösa tolerans. Exempelvis har julafton 

tagits upp inom flera traditioner utan formell koppling till kristendomen.4  

Shinto är idag en av de största religionerna och praktiseras av nästan alla invånare i Japan. 

Samtidigt förekommer den inte i något annat land. Dock har Shinto och japansk buddhism 

                                                
1 Earhart (2014), s. 32. 
2 Stausberg & Engler (2011), s. 287. 
3 Earhart (2014), s. 234. 
4 Earhart (2014), s. 14-15. 
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påverkat varandra mycket genom historien. För att förstå dagens Shinto måste vi därför se hur 

den har förändrats över tid, inte minst i mötet med buddhism och taoism. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Denna uppsats fokuserar på den religiösa utvecklingen inom Jingi-kulten, vad gäller såväl 

teori som praktik, samt vilka förändringar den genomgick för sedan övergå i det vi benämner 

Shinto. Uppsatsen grundläggande frågeställningar blir följaktligen: 

• Hur har Shinto blivit påverkats av andra religiösa åskådningar, som fr.a. buddhismen 

och taoismen, genom historien? 

• Vilka förändringar har Jingi-kulten genomgått för att sedan benämnas Shinto? 

 

1.2 Material och tidigare forskning 
Uppsatsen baseras på totalt åtta böcker av vilka tre skulle kunna betecknas som 

grundläggande. Alla böcker har gett en bra grund, om än inte så mycket fördjupning. Den 

första att nämnas är Shinto: the Kami way, skriven av Sokyo Ono och är en grundläggande 

studie om Shinto. Den andra är The World of Buddhism, redigerad av Heinz Bechert och 

Richard Gombrich. Detta är en klassiker inom studiet av buddhismen. Kapitlet jag har använt 

mig mest av är skrivet av Robert K. Heinamann. Han ger en bra översikt av Japans historia 

och buddhismens påverkan på Japan genom historiens gång. Den tredje boken inom kategorin 

”grundläggande” är Religion in Japan: Unity and Diversity av H. Byron Earhart. Denna bok 

har kommit till stor användning när det gäller Jingi-kultens och Shintos olika former vad 

beträffar Kami- och tempeltradition.  

Härnäst skall nämnas tre mer fördjupande böcker. Den första som jag använt mig mest av i 

denna uppsats är A New History of Shinto av John Breen och Mark Teeuwen. Dessa två 

författare har skrivit mycket om Japan, flera gånger tillsammans. Detta är ganska ny bok, 

skriven 2010, där de vill ge en ny syn på Shintos historia. Den andra boken är Shinto in 

History: Ways of the Kami, också redigerad av John Breen och Mark Teeuwen. De olika 

författarna kunde här bidra till fördjupande fakta inom shintoistiska områden som A New 

History of Shinto inte tog upp. Det är viktigt att notera att John Breen och Mark Teeuwen är 

djupt influerade av Kuroda Toshio, som revolutionerat forskningen runt Shinto då han var den 



3 
 

första som skiljde mellan Shinto och den tidigare kami och tempel-traditionen, Jingi-kulten.5 

Det som är viktigt här är att denna uppsats då också blir influerat av denna syn på Shinto. Jag 

måste också erkänna att uppsatsen troligtvis inte hade varit möjlig att genomföra om det inte 

var för John Breen och Mark Teeuwens brinnande engagemang för att föra vidare och 

använda sig av Kuroda Toshios teori. Vidare har jag använt mig av Kristian Pellas avhandling 

The Kakure Kirishitan of Ikitsuki Island: the end of a tradition, vilken ger en viktig 

information om hur Shinto praktiseras i förhållande till buddhismen i dagens Japan. 

Två böcker ligger till grund uppsatsens teoretiska och metodologiska vägval. Den första är, 

som nämndes inledningsvis, Håkan Rydvings The end of Drum-Time: Religious Change 

among the Lule Saami. Rydvings teori om religiös förändring passade denna uppsats mycket 

väl. Den andra boken är The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of 

Religion redigerad av Michael Stausberg och Steven Engler. Här har jag använt mig av 

kapitlet ”Historia som metod” av Jörg Rüpke.6 

Shinto, som jag har valt att skriva om, är inte ett nytt fenomen inom religionshistorien men 

Shinto är en av de mindre religionerna i världen, vilket är en av orsakerna till att det inte finns 

så mycket skrivet om den i förhållande till hur mycket det skrivs om de fem 

världsreligionerna. Det är inte heller många forskare som skriver om den religiösa förändring 

som Jingi-kulten genomgår i den litteraturen jag har sökt i. (Detta är min uppfattning då det 

mesta jag hittar är skrivet av Breen eller Teeuwen) Detta kan bero på att den typen av 

forskning om förändring inom Shinto blev möjlig efter Kuroda Toshidas texter. I de böcker 

jag har valt nämner författarna ämnet, men ger ingen fördjupande bild, åtminstonne när det 

gäller tiden innan Edo perioden (1600-1867). Författarna ger oftast en översiktlig bild av tiden 

mellan Nara (710-794) och Edo. Detta kan bero på att många av de originaltexterna från den 

tiden är mycket kontroversiella (se avsnitt 1.3 och 5.1 ). Med min teori och metod har jag med 

hjälp av litteraturen förhoppningsvis kunnat ge en mer detaljerad bild om vilka religiösa 

förändringar som skedde under tiden mellan Nara och Edo just detta.  

Det vanliga är att författare väljer endast ett område i den religiösa förändringen om de skriver 

om den, exempelvis hur buddhismen har påverkat Shinto under 1400-talet eller hur taoismen 

påverkade Shinto. Jag ger istället en översiktlig bild av hur de inbördes påverkat varandra och 

                                                
5 Breen and Teeuwen, (2010). s. 19-20. 
6 Stausberg & Engler (2011), s. 285-309. 
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vilka förändringar detta lett till. Rydvings teori är också det som skiljer mig från mycket av 

tidigare forskning.  

 

1.3 Definitioner 
Det första som bör definieras i en studie inom religionsämnet är själva termen religion. Japans 

syn på religion är mycket annorlunda än vad synen på religion är i västvärlden. 

Religionsbegreppet är ofta diskuterat och är det även i forskning kring Japan. Det är alltid ett 

återkommande ämne när det gäller religiöst liv i Japan. Där har man inga institutioner och en 

japan sägs inte tillhöra en religion.7 Frågar man en person i Japan om hen är religiös kan man 

därför få lite olika svar. Antingen kan denne inte förstå frågan med religiös och hävda sig vara 

ateist. Vissa skulle svara buddhist, men tror lika mycket på Shinto och är influerad av andra 

religioner i Japan. Andra skulle säga att de inte tillhör endast en religion utan flera.8 Earhart 

har valt att definiera religion som en övergripande kategori vilken omfattar föreställningar, 

troende, symboler, seder, rutiner, institutioner, ledare, idéer och ideal som hjälper människor 

att få ordning och fira sina liv.9 Detta religionsbegrepp är lite bredare än vad man önskar sig, 

men enligt Rydving blir religionsbegreppen alltid lite för snäva eller för breda.10 Rydving har 

även en liknande definition då han också menar att religion handlar om att få kontroll över 

individens liv och öde.11 Här har jag valt att använda mig av Earharts definition då det passar 

mitt ämnesområde då jag har skrivit om hur föreställningar, symboler, seder och institutioner 

förändras och skapas.  

Vidare finns det ett antal olika japanska ord som jag inte väljer att översätta i min text, detta 

eftersom jag menar på att det ger en missvisande bild och att vi inte kan översätta de religiösa 

orden rakt av. De speglar idéer med oftast djup teologi som blir missvisande om vi tar ett ord 

vi använder här i västvärlden för ett ord i Japans religioner. Jag förklarar dem nedan och ger 

en översättning, endast i syfte att förenkla begreppen. Fortsättningsvis använder jag emellertid 

de japanska orden. 

Kami brukar översättas till Gud eller gudom. En Kami är något man dyrkar inom de japanska 

religionerna och en av huvudpelarna i Shinto. Det är heliga andar och alla människor har 

                                                
7 Earhart (2014), s. 1. 
8 Earhart (2014), s. 280. 
9 Earhart (2014), s. 2. 
10 Rydving (1995), s. 7. 
11 Rydving (1995), s. 8. 
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potentialen till att bli en sådan. De finns både på jorden och i himlen. Vissa skapar eller 

skyddar, andra förstör. Släkten har oftast en skyddande förfäder som man tillber, antingen 

lokala eller universella. Dessa andar är ett med naturen och vistas ofta vid berg, floder och 

träd.12 

Shinto översätts till ”Kamis väg” eller ”Guds väg” och sägs i allmänhet vara Japans äldsta 

religion enligt prästerna i Shintotemplen. Ordet Shinto användes först på 800-talet och blev 

senare beteckningen för den religion som utvecklats från Jingi-kulten på 1500-talet.13 Shinto 

handlar om Kami-dyrkan och tempelkult, dyrkan av heliga platser där det sedan byggdes 

tempel, och ses som en religion som bara tillhör Japan. 

Shinto har tempel runt om över hela Japan. På engelska kallas dessa för ”shrines” och jag har 

valt att översätta det till tempel. Buddhismen har också tempel runt om i Japan. Under 

Kamakura-perioden byggdes en del tempel tillhörande Jingi-kulten (idag Shinto) och 

buddhismen ihop till stora tempel som författare från litteraturen har valt att kalla för ”shrine-

temple complex”. Här valde jag att benämna dem ”sammansatta tempel”. 

Nihon Shoki skrevs runt år 720. Det är en textsamling som behandlar Japans historia från 

första kejsaren till kejsare Tenmu som regerade mellan år 672 och 686. Den består av olika 

myter som beskriver skilda händelser, krig och olika kejsare.14 Det är en av de mycket få 

textsamlingar som berättar om hur Japan såg ut och Japans historia innan kejsare Tenmu kom 

till makten år 672. Nihon Shoki är en samling av texter, utvalda av de ledande inom Jingi-

kulten i syfte att stärka kejsarens politiska status och autoritet. Således kan flera av dem 

mycket väl vara vinklade på ett sätt som bara tar med den information som gynnar kejsaren 

och Jingi-kultens politiska status. Samlingen är baserad på mytiska händelser och på grund av 

detta förlorar texten sitt historiska värde och är svårt att ta ställning till i forskning. Därför får 

forskare använda texterna försiktigt, men Nihon Shoki är tyvärr en av de få texter som finns 

från denna tid och är det ända forskare har att använda sig av ibland i studiet av Japans 

tidigare historia.15 

Japan börjar sin tidsräkning på 700-talet och har olika perioder: 

Nara 710-794 

                                                
12 Ono (1962), s. 6-7.  
13 Breen and Teeuwen, (2010). s. 46. 
14 Breen and Teeuwen (2010), s. 28. 
15 Bechert & Gombrich (1991), s. 213. 
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Heian 794-1185 

Kamakura 1185-1333 

Muromachi 1336-1573 

Edo 1600-1867 

Meiji 1868-1912 

Taisho 1912-1926 

Showa 1926-1989 

Vissa författare och forskare har valt att referera till dessa tidsperioder med andra 

beteckningar. John Breen och Mark Teeuwen kallar till exempel Nara och Heian för antika 

eller klassiska Japan och Kamakura till Muromachi för medeltida Japan.16 Jag har valt att 

använda tidsperiodernas namn och kommer att använda årtal när jag inte diskuterar en hel 

tidsperiod, detta för att vara så exakt som möjligt och samtidigt göra det enklare för läsaren. 

Tiden innan tidsperioderna har jag valt att kalla antika Japan.  

 

1.4 Avgränsningar 
Jag har valt att göra två stora avgränsningar i uppsatsen. Det finns många olika områden man 

kan skriva om i studiet av Shinto, men här fokuserar jag på dess uppkomst. Därför har jag 

avgränsat mig genom att studera Jingi-kultens religiösa förändring till att den fick just 

beteckningen Shinto. Denna religiösa förändring sker från år 600 till 1500. Dessa årtal är inte 

helt slumpade. Jingi-kulten uppkommer någon gång runt år 600 och Shinto används som 

begrepp för Jingi-kulten runt 1500-talet för att visa på den nya teologi som uppstått genom 

kontakten med buddhismen i de japanska templen. Alltså kommer undersökningen att röra sig 

från strax innan Nara till slutet av Muromachi. Genom denna avgränsning har jag en mindre 

tidsram att arbeta med och kan beskriva mer om vad som förändras inom Jingi-kulten genom 

historien.  

Eftersom att uppsatsen syftar till att beskriva den religiösa förändring som sker inom Jingi-

kulten har jag också avgränsat mig genom att bara se på hur den inhemska religionen 

                                                
16 Breen & Teeuwen (2010), s. VII. 
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(Jingi/Shinto) har förändrats. Därmed lägger jag inte någon större vikt vid hur den främmande 

religionen (exempelvis buddhismen) förändras i religionernas möten. 

 

1.5 Disposition 
Nedan följer en redovisning av de teoretiska och metodologiska utgångspunkter som analysen 

kommer att grunda sig i. Kapitel 4, ”Att studera Shinto”, fungerar som en bakgrund för 

resultatdelen som ska ge läsaren en idé om vad Shinto är, hur den fungerar i dagens Japan och 

hur forskare har studerat Shinto. Därefter kommer den historiska undersökningen, vilken 

utgör uppsatsens huvuddel. 

Jag har valt presentera den historiska undersökningen i kronologisk ordning från 600 till 

1500-talet, med början i det ”antika Japan” fram till slutet av Muromachi-perioden. 

Undersökningen presenterar först respektive tidsperiod. Varje avsnitt börjar med att ge en kort 

introduktion som består av viktiga händelser som förändrade Japan under perioden, hur Jingi-

kulten förändras och hur människor med andra religiösa livsåskådningar möter landets 

invånare. Sedan kommer det finnas antingen en eller två fördjupningar i varje tidsperiod med 

var sin underrubrik. Där nämns en händelse eller ett fenomen under denna tidsperiod som är 

förknippat med Jingi-kultens religiösa förändring. Efter undersökningen följer slutligen analys 

av och diskussion kring de förändringar som noterats. 

2 Teoretiska utgångspunkter 
Som redan sagts avser uppsatsen visa vilka religiösa förändringar som Jingi-kulten i Japan har 

genomgått för att sedan bli kallad Shinto. Därför har jag alltså valt en teori om religiös 

förändring som Håkan Rydving presenterar i The End of Drum-Time.17 Teorin blir mitt 

analytiska redskap för att besvara frågeställningarna. Rydving menar att en kulturell 

förändring är något som påverkat innehållet eller strukturen i kulturen. På motsvarande vis är 

religiös förändring, förkortat RC (religious change), något som påverkat innehållet eller 

strukturen i religionen. En förändring är när fakta och bilder av ett förhållande är olika från 

tidpunkt A till B. Förändring mäts därför alltid i tid. Det finns två olika typer av förändring. 

Den första är när något har förändrat mening/betydelse, betecknad RC1. Den andra är när det 

                                                
17 Rydving (1995), s. 7-17. 
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skett en förändring genom ett utbyte, att någonting har valts bort och ersatts av någonting nytt. 

Denna betecknas RC2.18
  

Vidare kan man dela in religiös förändring i tre olika kategorier som förklarar hur själva 

förändringen sker. Religiös ackultration (RA) är när en förändring i religionen uppstår genom 

att två kulturer möts och byter tankegångar med varandra och med tiden blir mer och mer lika 

varandra.19 Motsatsen till detta är religiös dekultration (RD) och religiös enkultration (RE). 

RD sker när den inhemska religionen försvagas, RE när den främmande religionen stärks. 

Dessa två typer är alltid RC2 och återspeglar oftast mission eller konverteringar.20 

Rydvings teori ser religion som ett system i ständig förändring. Forskarens uppgift blir 

således att försöka se den stora bilden och inte att måla upp mindre fragment.21 Rydving 

menar också att man ska använda religionens terminologi när man förklarar religionen och 

dess förändring. Exempelvis ska man använda Kami istället för gudom (som Kami oftast 

överätts till). Men man ska även använda ämnets (religionshistoria) terminologi. Alltså 

används termer som ritual och religiös förändring samtidigt som religionens termer nyttjas när 

man förklarar vad det exempelvis är i ritualen som förändrats.22  

Rydving ger åtta hypoteser för varför RC2 sker, vilka han vidare delar in i fyra kategorier. Den 

första är svagheter i religionen, fenomen eller händelser i livet som den inte hanterar eller 

förklarar tillräckligt bra. Den andra är på grund av samhället och den tredje på grund av 

utilitaristiska förhållningssätt, det som är mest gynnsamt för majoriteten av befolkningen. Den 

sista sker utifrån religiös erfarenhet.23 Enligt mig kan man se dessa hypoteser om orsaker som 

har antingen teologiska, sociologiska eller psykologiska orsaker. Teologiska orsaker är den 

första kategorin där förändringen sker på grund av någonting inom själva religionens 

föreställningar. Sociologiska orsaker är den andra och tredje kategorin där förändringen sker 

på grund av förändringar i samhället (den andra) eller på grund av majoriteten i ett samhälle 

(den tredje). Psykologiska förändringar är den fjärde kategorin där förändringen sker på grund 

av individers religiösa erfarenhet och konvertering. 

                                                
18 Rydving (1995), s. 9. 
19 Rydving (1995), s. 11. 
20 Rydving (1995), s. 12. 
21 Rydving (1995), s. 10. 
22 Rydving (1995), s. 8-9. 
23 Rydving (1995), s. 15. 
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Jag skall använda teorin genom att se hur den inhemska religionen (Jingi/Shinto) förändras 

och påverkas av andra kulturer och religioner. Däremot kommer jag inte att titta närmare på 

hur den främmande religionen (exempelvis buddhismen) tas emot eller förändras. 

3 Metod 
Detta är en historisk och litteraturbaserad studie, genomförd med en historisk-kritisk metod. 

En läsning av olika historiska studier av samma händelser och fenomen skall härigenom 

kunna ge en helhetsbild av historien. Den centrala delen i metoden är alltså att bedöma 

uppgifter som olika forskare presenterar genom att jämföra deras respektive påståenden om 

historiska händelser och fenomen. Historia definieras alltså som en kulturs tolkade minne av 

det förflutna, vilket i sin tur fungerar som ett medel för att orientera gruppen i nuet.24 

Vi kan bara minnas det förflutna. Ibland minns vi mer, ibland mindre. Kontexten runt 

omkring oss påverkar vårt minne och våra historier. Alla personer, familjer, regeringar, 

grupper, institutioner, etc., berättar historier på olika sätt. Somliga har dolda motiv bakom 

sina berättelser, medvetet eller omedvetet. Historikerns uppgift blir att beskriva en gammal 

kultur och att försöka genomskåda dessa historier som är påverkade av sin kontext.25  

Jag har inte använt mig av några primärkällor eller originaltexter då föreliggande metod är 

anpassad för andrahandskällor och forskningslitteratur. Enligt Rüpke är det historikerna, vilka 

ägnar sig åt hermeneutik, som ska använda sig av förstahandskällor och originaltexter.26 

Enligt mig passar denna metod mitt arbete då jag vill ge en större bild över en större 

tidsperiod. Men det finns kritik mot detta som kan vara värt att nämna.  

Den största kritiken är att vi aldrig kan veta hur det egentligen var förr. Vi kan minnas, vi kan 

höra eller läsa om folk som mindes men vi kan aldrig se med egna ögon hur det var då. 

Metoden saknar således i viss mån objektivitet. Samtidigt strävar den efter att skapa en så 

rättfärdig bild som möjligt genom att försöka hitta så mycket belägg på så många olika ställen 

som möjligt. Det finns ingen objektiv historia, så som den är. Den kommer alltid vara skriven 

av någon, oftast vinnaren.27  

                                                
24 Stausberg & Engler (2011), s. 287. 
25 Stausberg & Engler (2011), s. 286-287. 
26 Stausberg & Engler (2011), s. 291. 
27 Stausberg & Engler (2011), s. 286. 
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4 Att studera Shinto 
Shinto betecknar en religion i Japan som har funnits där så långt man kan minnas enligt 

Shinto-prästerna. Redan i Nihon Shoki omnämns Shinto som ”Japans lära”, men det är först 

under 1500-talet som den används som beteckning för en religion, Jingi-kulten. Shinto 

användes som begrepp för att skilja mellan två olika synsätt hos buddhisternas och Jingi-

kultens tolkning av vilken roll Kami hade. Buddhisterna använde begreppet Jindo medan 

Jingi-kulten valde Shinto. Jindo var alltså ett religiöst koncept där Kami manifesterades av 

buddhorna i den japanska buddhismen. I början av 1500-talet ifrågasatte emellertid Jingi-

kultens anhängare denna föreställning. De menade att buddhor manifesterades av Kami. Kami 

betraktades som de universella gudarna, medan buddhorna stod för lokala gudar. Det var detta 

som sedermera kom att kallas för Shinto.28 Detta fördjupas i 5.5.1. 

Det var först på 1900-talet som Japans regering bestämde att man måste göra en distinktion 

mellan buddhismen och Shinto. Det är omdiskuterat om Shinto är Japans äldsta religion eller 

om det faktiskt är en ny religion, som uppstod på 1500-talet. Litteraturen ger olika svar. Enligt 

buddhisterna i dagens Japan är det en ny lära som de själva skapade på 1500-talet. Om man 

däremot ställer frågan till en präst inom Shinto får man sannolikt svaret att det är den äldsta 

religionen i Japan och att det endast var begreppet Shinto började användas långt senare.29  

Om begreppet Shinto mer eller mindre uppstod under 1500-talet, vad kallas då den religion 

som föregick den? Enligt H. Byron Earhart är det rimligast att dela in Shinto i tre olika 

traditioner. Den första är Kami-traditionen som föregick Heian-perioden. Då dyrkade 

människor heliga platser där man trodde att Kami fanns. Den andra kallas tempeltraditionen, 

när tempel hade byggts på de heliga platserna och buddhismens tempel blev sammanbyggda 

med Shintotemplen. Detta skede dateras någon gång mellan Heian och 1500-talet. Den tredje 

traditionen, då man med säkerhet kan använda begreppet Shinto om religionen, infaller i slutet 

av Muromachi.30 

Det finns fortfarande traditioner kvar i Shinto från tempeltraditionen då det mest ikoniska för 

Shinto är deras heliga platser med tempel, som oftast har en s.k. Torii (ett slags portal som 

visar vägen till templet). Dessa tempel har under historiens gång varit hopbyggda med 

buddhistiska tempel, men de är idag skilda från varandra. Genom att studera templen inser vi 

att de religiösa traditionerna har varit förankrade i varandra. I dagens Japan finns det runt 100 
                                                
28 Earhart (2014), s. 155. 
29 Earhart (2014), s. 32. 
30 Earhart (2014), s. 43, 45, 116. 
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000 tempel med 20 000 Shinto-präster. Det finns alltså fler tempel än präster och prästerna 

åker oftast runt mellan olika tempel i olika städer. Det kan tyckas vara lite präster i jämförelse 

med tempel, men så har det ofta varit under historien, trots att ca 80% av Japans befolkning 

utövar Shinto.31 

Templen rymmer många olika verksamheter, som öppen tillbedjan, festivaler, högtider, etc. 

Eftersom det är förbjudet för företag att stödja templen är verksamheten beroende av 

lokalbefolkningens stöd. Ofta organiseras insamlingar i form av kollekter. I princip går en 

japan till templet av tre olika skäl. För det första är det av personliga skäl eller på grund av en 

övergångs rit som rör familjen. Det andra motivet är festivaler knutna till kejsaren, 

exempelvis hans födelsedag. Slutligen besöker japaner templet vid andra festivaler och 

högtider. Det kan t.ex. vara efter årstiderna eller på grund av en högtid baserad på någon av 

myterna i Nihon Shoki. 32 

Huvudfokus i uppsatsen är som tidigare nämnts Jingi-kulten. Den började under Kami-

traditionen och förekom ända till Shinto uppstod. Jingi-kulten kom även att bli en del av 

Shinto, men förhållandet är något komplext.  

Japan är ett mångreligiöst land och är tolerant mot olika religioner. Nya religiösa inriktningar 

och sekter skapas än idag och många ”populärreligioner” har uppstått efter andra världskriget. 

Dessutom firar japaner som sagt julafton, vilket kan ses som ett tecken på Japans mång-

religiositet.33 Traditionellt är religion i Japan någonting man utövar kollektivt. Det är vanligt 

att människor har mer än en religion, men få uttrycker tillhörighet till en speciell religiös 

riktning.  Många som praktiserar Shinto är även buddhister. Japanerna använder sig av de 

religionerna i olika situationer och beroende på vad de är försöker uppnå med sin religiositet. 

Ett exempel på detta är att enligt Shinto har man bara ett liv och efter sin död kan man uppnå 

Kami-status. Det har alltid funnits en förfädersdyrkan i Japan, men många använder sig likväl 

av buddhistiska tankegångar när de vill förklara döden. De föredrar buddhistiska tempel när 

de sörjer.34 

                                                
31 Breen and Teeuwen (2010), s. 1. 
32 Breen and Teeuwen (2010), s. 2-4; Pella (2013), s. 45. 
33 Pella (2013), s. 46-47. 
34 Breen and Teeuwen (2010), s. 2. 
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5 Historisk undersökning 
Shinto har precis som alla andra religioner genomgått vissa förändringar genom 

århundradena. Varje tidsperiod skiljer sig från de tidigare. Genom historien har olika kulturer 

kommit i kontakt med Japan via immigranter, religiös mission, handel eller krig. Genom 

kontakten mellan Japan och andra kulturer har de utbytt idéer med varandra. Allt som händer 

runt omkring påverkar även Shinto.  

Tempelplatser är det äldsta tecknet som visar att det fanns en religiös praktik innan 600-talet. 

Under 600-talet växer en kult fram vid namn Jingi. Denna blir snart den dominerade kulten i 

Japan. Buddhistiska munkar från Kina och Korea missionerade i Japan runt år 538 och fick 

tidigt ett inflytande hos kejsaren. Därefter levde buddhismen och Jingi-kulten sida vid sida i 

många århundraden framöver.35 Det var framför allt reformationen under Nara som gav Jingi-

kulten och kejsaren makten i landet. Japan gick från att vara ett klansamhälle till ett samhälle 

med en hierarki som liknade den dåvarande kinesiska modellen med en kejsare och en feodal 

struktur så att makthavarna kunde ha mer kontroll över landet. Under denna reformation kom 

Japan också i kontakt med politisk taoism eftersom att den kinesiska modellen var djupt 

influerad av Tao.36 De ledande prästerna i Jingi-kulten skriver under denna tid ner olika myter 

till en stor samling, Kojiki. En teologi utvecklas och senare skapas Jingikan, en organisation 

som har i uppgift att se till att alla tempel i Japan utför alla ritualer rätt. Även detta sätt att 

strukturera religiöst utövande kom från den kinesiska modellen med sin kontroll och makt 

över folket.37   

Under Heian förändras Jingi-kultens riter. Detta berodde på mötet med Korea då många 

koreaner invandrade till Japan. Flertalet ritualer och festivaler förändrades med influenser 

efter Yin- och Yangkultens (som kom med de koreanska immigranterna) trosuppfattningar. 

Koreanska präster från Yin- och Yangkulten fick också leda den organisation som skötte 

kalendern och högtiders placering. De var kända för sin astronomi och skapade den japanska 

kalendern.38 Under Kamakura skapas de välkända ”sammansatta templen” där de buddhistiska 

templen och Jingi-kultens tempel slås ihop. I dessa nya tempel som byggts där buddhister och 

präster av Jingi-kulten levde tillsammans skrevs det ner mycket filosofi och teologi angående 

synen på Kami (detta fördjupas i 5.4.2). Den nya filosofin och teologin uppkom på grund av 

                                                
35 Bechert & Gombrich (1991), s. 212. 
36 Breen & Teeuwen (2000), s. 20. 
37 Breen & Teeuwen (2010), s. 32. 
38 Breen & Teeuwen (2010), s. 36-37. 
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att buddhisterna försökte förklara vad Kami var utifrån sin världsbild, medan Jingi-kultens 

präster på motsvarande vis försökte förklara vad som menades med en buddha.39 Slutligen 

skapades Shinto under sent 1400-tal.  

Detta är i stora drag det som kommer att fördjupas i den historiska undersökningen, en 

tidsperiod från det antika Japan, runt 500–600-talet, fram till slutet av Muromachi. 

 

5.1 Antika Japan 
Ett av de mest igenkännande tecknen för Shinto är dess tempel. De finns överallt i dagens 

Japan. Vissa är mycket gamla, andra moderna. Somliga finner man ute på landsbygden medan 

andra står inne i städerna. Templen utgör platsen för Kami-dyrkan och betraktas således ses 

som deras hem eller platser där de vistas. De utgör bevis för argumenten om Shinto som 

Japans äldsta religion. Joseph Kitagawa är en av dem som menar detta och förklarar det 

genom att dela upp Shinto i tre olika kategorier. Den första är tempel-shinto, den andra folk-

shinto och den tredje sekt-shinto. Tempel-shinto är den äldsta formen och anses vara Japans 

första religion enligt Shinto präster. Folk-shinto kan även kallas för modern shinto och är det 

folk utövar utanför templen, liksom kami-dyrkan i hemmen. Sekt-shinto är en senare variant 

som uppstod med mindre religiösa grupper på 1900-talet. Det är Japans regering som har valt 

att kalla de mindre religiösa grupperna för sekt-Shinto eftersom de avviker från 

trosföreställningar inom folk-shinto.40 

Texten Nihon Shoki är den mest använda källan i forskning om tiden innan Nara. Där står det 

om tiden innan kejsare Tenmu. På grund av att texten består delvis av myter, skrivna för att 

stärka kejsarens auktoritet, kan man inte säkerställa att det som står i texten är historiskt 

korrekt eller om texten är så pass vinklad att den inte ger en bild av dåvarande Japan. Det är 

alltså möjligt att kejsarens status överdrivs och hittills kan man inte veta hur det egentligen 

såg ut under denna tid, förutom hur det antika Japan framställs i Nihon Shoki. Templen står i 

alla händelser som bevis för att det fanns en dyrkan för Kami innan Jingi-kultens framväxt.41  

Eftersom inte mycket material från tiden innan de japanska tidsperiodernas början, förutom 

Nihon Shoki, finns bevarat, betraktas den som en mystisk och dunkel period. Det som trots 

allt finns skrivet i Kina går tillbaka på munkar och upptäcktsresande som åkt till Japan. 
                                                
39 Earhart (2014), s. 117. 
40 Breen & Teeuwen (2000), s. 1-4, 202. 
41 Bechert & Gombrich (1991), s. 213. 
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Materialet omtalar att Japan hade en kejsare, men att dennes politiska inflytande var starkt 

begränsat. Snarare bestod landet av ett klansamhälle där olika familjer/klaner ägde den mark 

på vilken deras byar och tempel byggdes. De största klanerna var Nakatomi, Inbe och 

Mononobe, som tjänade kejsaren.42  

5.1.1 Den	  tidiga	  tempelkulten	  
De äldsta templen är öppna platser med stora ytor. Japans religion har alltid haft en koppling 

till naturen och under antika Japan trodde befolkningen att Kami befann sig ute i naturen. 

Människorna byggde heliga tempel på platser runt berg, floder, träd och öppna fält. Här hölls 

festivaler och olika högtider firades. Det fanns även lokala präster som skötte tempelplatserna 

och ordnade firandet av högtider. Med prästens hjälp och olika ceremonier kunde 

människorna kommunicera med den Kami som höll sig på tempelplatsen. Många av 

högtiderna och ritualerna handlade om att få hjälp med skörden eller ett överhuvudtaget lyckat 

år.43 

Under 500-talet hade klanerna i Nara-regionen (staden Yamato idag) blivit dominanta. De 

tillhörde Yamato-släkten, kejsarens släkt. Med deras dominans lydde alla Japans klaner under 

dem. De använde sig av en välkänd Kami, solgudinnan Amaterasu, för att få makt och 

menade sig vara släkt med henne. Ise blev en helig tempelplats till Amaterasu och betraktades 

som en symbol för kejsarens makt.44 

Runt om på tempelområdena skapades till slut kulter med olika idéer och läror om Kami och 

där människor samlades för att be och utföra ritualer. En av dem var Jingi-kulten, vilken 

forskare som Breen och Teeuwen tror har uppkommit under sent 600-tal eller tidigt 700-tal. 

Den växte, spreds och manifesterade sig vid olika tempelområden runt om i Japan och blev 

till slut den mest dominanta i början av 700-talet. Det som skilde Jingi från de andra kulterna 

var att de inte bara trodde på jordiska, utan även himmelska Kami. Läran och myterna som 

Jingi förde med sig kom att bli de myter som berättas än idag under samlingar i templen. 

Jingi-kulten fick även en stor påverkan på det japanska samhället då den blev statskult och 

samverkade med kejsaren genom att ge honom gudomlig status och förklara hans auktoritet i 

deras myter.45 

                                                
42 Breen & Teeuwen (2010), s. 49; Bechert & Gombrich (1991), s. 212. 
43 Breen & Teeuwen (2010), s. 25-27. 
44 Earhart (2014), s. 38. 
45 Breen & Teeuwen (2010), s. 27. 
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5.1.2 Buddhismens	  mission	  till	  Japan	  	  
Buddhismen kom till Japan runt år 538 från Korea. Vid denna tid försökte den koreanske 

kungen skapa en allians med Japans dåvarande kejsare. I syfte att skapa denna pakt skickade 

kungen av Korea en staty av Buddha Sakyamuni av guld. Han sände även med ett par 

munkar, olika skrifter samt ett brev. Det senare var skrivet av kungen själv och innehöll 

argument om varför buddhismen var den visaste religionen. Ett av argumenten var att Buddha 

Sakyamuni hade uppnått en vishet som inte ens Konfucius besatt. Buddhismen mötte precis 

som i Kina även motstånd i Japan på grund av de indiska tankegångar som medfördes. Det var 

fr a föreställningar om karma och reinkarnation som tidigare inte funnits i Japan tidigare och 

inte stämde överens med tempeltraditionens Kami-dyrkan. Av tradition trodde japanerna att 

människan endast levde ett liv där man hade en chans på sig att bli en Kami efter sin död. 

Denna religiösa åskådning resulterade inte bara i ett motstånd mot buddhismen, utan gav även 

en ny syn på Buddha. Japanerna betraktade nämligen den medsända statyn som en Kami från 

ett annat land. Frågan ställdes därför om man skulle välkomna denna Kami till Japan eller 

förkasta både den och läran. Samtidens kejsare visste inte hur han skulle agera. Således 

rådfrågade han två av de största klanerna, Nakatomi och Mononobe. Enligt dem kunde dyrkan 

till en främmande Kami förarga Japans Kamia. Soga, som var den klan som hade bäst kontakt 

med Korea, vädjade å andra sidan till kejsaren att acceptera den nya Kami för alliansens skull. 

Kejsaren valde att avvakta.46  

Under denna tid bröt det ut en stor epidemi i Japan med många döda till följd. Kejsaren blev 

förtvivlad och lät bygga ett tempel till den Buddha staty han hade fått i hopp om hjälp för att 

bota befolkningen. Kort därefter försvann också sjukdomen. Den nya Kami vid namn 

Sakyamuni blev hyllad och började dyrkas av befolkningen. Munkarna fick agera helare och 

buddhismen sågs som en magisk religion vilken kunde läka sjuka och ändra vädret till landets 

fördel. Buddhistiska munkar välkomnades in i landet från både Korea och Kina.47 

Prins Shotoku (574-622) var en av dem som gjorde att buddhismen fick ett starkt fäste i 

Japan. Han var systerson till kejsarinnan Suiko (regerade 592-622) och hade därför stort 

politiskt inflytande. Shotoku startade en reformation som ledde till att Japan gick från 

klansamhälle till en centraliserad stat. Till hjälp använde han sig av buddhistiska tankegångar 

och ideal. Enligt honom skulle buddhismen ge staten och kejsaren makt över landet. Han 

levde bland munkarna och hade även ambitionen att själv bli en Buddha. Reformationen blev 

                                                
46 Bechert & Gombrich (1991), s. 212. 
47 Bechert & Gombrich (1991), s. 213. 
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lyckad, även om han själv inte fick uppleva resultatet. Den pågick under en längre tid efter 

hans död. I alla händelser betraktas Shotoku än idag som en förebild för kejsaren och 

regeringen.48 

Buddhismen hade fått ett fäste i landet och munkarna fick en plats i templet och hos kejsaren. 

Samtidigt som stora delar av befolkningen alltjämt var tveksam den nya läran skulle den spela 

en stor roll i utvecklingen av Shinto. Naturligtvis påverkade också de båda religionerna 

varandra. Exempelvis fick Kami en avgörande roll inom den japanska buddhismen. Jingi-

kulten kommer under historien, framförallt under 1400 och 1500-talet, utveckla en tanke 

kring religiös tolerans med inspiration från buddhismen, taoismen, kristendomen och andra 

religiösa eller filosofiska traditioner. Robert K Heinemann skriver att Jingi-kultens och 

Shintos religiösa tolerans kan bero på att det inte har funnits något starkt ramverk av 

universella och metafysiska principer i dess teologi. Därför har religionen varit mer mottaglig 

av andra religiösa och filosofiska influenser som kan fylla ut svar på de frågor som teologin 

inte har kunnat förklara.49  

 

5.2 Nara  
Det var mycket som förändrades i Japan under Nara-perioden. Landet reformerades från ett 

klansamhälle till att mer likna en kinesisk modell där kejsaren styrde hela landet, vilket 

medförde en total förändring av den politiska strukturen. Under denna period utformades 

Jingi-kulten och blev till slut statskult med en egen organisation, Jingikan. Denna hade i 

uppgift att styra över alla tempel och bestämma lagar som de skulle följa, allt i enlighet med 

Jingi-kultens teologi.50 

Under Nara-perioden försökte Kina skicka över taoistiska präster, men de släpptes inte in. 

Denna tid var ändå förvånansvärt influerad av taoism, men detta kan bara ha skett genom de 

buddhistiska munkarna från Kina eller de politiska texter från Kina som användes under 

reformationen. Man kan då ifrågasätta vad som är ”buddhistiskt” när munkarna från Kina 

föreläste om buddhismen men ändå influerar Japan med taoistiska tankegångar.51 Skrifter om 

kinesisk politik fördes till Japan och det är troligtvis på detta sätt som reformationen kunde 

genomföras efter den kinesiska modellen. Det är också i dessa skrifter om kinesisk politik 
                                                
48 Bechert & Gombrich (1991), s. 214. 
49 Bechert & Gombrich (1991), s. 213. 
50 Breen & Teeuwen (2010), s. 47. 
51 Breen & Teeuwen (2000), s. 18. 
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som taoismen kommer till uttryck i sin ideologiska form. Taoismen kom inte till Japan som 

religion då de taoistiska munkarna inte var välkomna, utan introducerades istället som en 

politisk ideologi i de texter som användes under reformationen.52 

5.2.1 Jingi-‐kultens	  myter	  
Jingi-kultens tro baserades på ett par myter om olika Kami. De berättar bland annat om hur 

den tredelade världen skapades och varför kejsaren ska ha auktoritet. De ledande i Jingi-

kulten skrev ned myterna i en skrift, Kojiki, runt år 712. Många av dem fanns redan i omlopp 

muntligt i andra kulter innan Jingi-kulten skapades. De myter som skiljde sig för mycket från 

varandra i de olika kulterna skrevs inte ned.53 

Myterna är komplexa med många historier om olika Kami. Ibland nämns namn som aldrig 

blivit introducerade förut, ibland förekommer stora hopp i tiden mellan berättelserna. Forskare 

tror att detta antingen beror på att myterna är tagna från ett större och idag försvunnet verk, 

eller att de myter som inte står med ansågs ha för många variationer klanerna emellan.54 I 

Kojiki står myterna i kronologisk ordning från skapelsemyten till historien om varför kejsare 

Tenmu hade rätten att styra Japan.55  

Kojiki läses än idag vid templen och förmedlar den grundläggande mytologin inom Shinto. 

Den första myten är skapelseberättelsen som berättar att i början fanns ingenting förutom 

”universums princip”. Ur denna skapades de två första Kami: ”himlens centrum” och 

”utvecklingens Kami”, därefter ur dems himlen där även andra Kami vistades. Bland de 

senare finner man Izanagi och Izanami, en manlig och kvinnlig Kami tillika kärlekspar. De 

skapade jorden med sina människor och gav solen till Amaterasu. Hon är rättvisans och 

upplysningens Kami, men kallas oftast för solgudinnan. Månen gavs till Tsukiyomi, vilken till 

skillnad från solgudinnan var en Kami som rådde över kaos och olycka. Dessa motpoler 

etablerade en balans och harmoni över jorden.56  

Myterna fortsätter sedan att berätta om detta par och om varför jorden ser ut som den gör idag 

i deras frånvaro. Izanami hamnade i ”den mörka världen” utanför himlen och jorden, som kan 

översättas med underjorden. Izanagi lämnade jorden sorgset för att han inte kunde leva 

tillsammans med sin partner som var fast i underjorden. Jorden gavs till Amaterasus bror 

                                                
52 Breen & Teeuwen (2000), s. 20. 
53 Breen & Teeuwen (2010), s. 28. 
54 Breen & Teeuwen (2010), s. 29. 
55 Breen & Teeuwen (2010), s. 28. 
56 Ono (1962), s. 4-5. 
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Sussano som gärna ville bli den Kami som beskyddar jorden och dess invånare. Men han var 

inte van med makten han fick och blev galen. Han började istället tyrannisera människorna, 

varpå Amaterasu blev så rädd att hon gömde sig i en grotta. Denna myt är den absolut 

viktigaste och alla japanska barn har hört den. Till slut hämtades Amaterasu ur grottan av 

olika Kami från himlen medan de banlyste Sussano till underjorden. Amaterasus barnbarn 

blev istället den förste kejsaren, ett släktskap som gav honom en gudomlig status, för alltid 

utvald att leda det heliga landet Japan.57 

Dessa myter användes på ett bestämt sätt i templen där man dyrkade olika Kami. På 

motsvarande vis skapades olika ritualer och högtider för att hedra dem, beroende på platsen 

eller årstiden. För att myterna skulle användas på rätt sätt bildades, som nämndes ovan, 

Jingikan (”Jingi-kultens råd”). Den blev en sorts statskult som gav Japans kejsare makt, 

samordnade templen och bestämde vilken teologi som skulle läras ut och användas, alltså 

Jingi-kultens myter. Templet på Ise blev ett centrum för Jingi-kulten och Jingikan. Ise anses 

vara Amaterasus heliga plats och därmed kejsarens tempel.58 

5.2.2 Jingi	  som	  Japans	  statskult	  	  
Under 700-talet reformerades hela den politiska strukturen i Japan. Från att ha varit ett 

klansamhälle blev Japan ett mer feodalt samhälle med en stark politisk kejsare under vilken 

klanerna lydde. Vissa stod kejsaren närmare än andra och blev därför mäktigare och rikare. 

Denna politiska modell var hämtad från det dåvarande kinesiska riket, men det som skiljde 

dem åt var att Japan kunde dra lärdom av Kinas misstag. Nya lagar och organisationer 

skapades som var mer gynnsamma för den nya samhällsstrukturen. En av de senare var alltså 

Jingikan som höll ordning på det rituella livet och legitimerade kejsarens makt på ett 

teologiskt plan. Även idén om Jingikan fann sin förebild från det kinesiska politiska systemet. 

I Kina fanns Libu, ”riternas ministerium”, som hade liknande funktion.59 

Jingikan hade fler uppgifter än att bara se till så att riterna efterföljdes korrekt. Den bevakade 

även tempel och familjer. Det var två sorters familjer som Jingikan kontrollerade. Den första 

kallades för kanabe, familjer som ägde marken där templen låg. Dessa var oftast de rikare 

familjerna som hade varit ledare över klanen. Nu fick de i uppgift att sköta om templen och 

samla in skatt från dem till Jingikan. Familjerna bodde bredvid templen och bar ansvar för 

deras omvårdnad.  

                                                
57 Ono (1962), s. 5. 
58 Breen & Teeuwen (2010), s. 32. 
59 Breen & Teeuwen (2000), s. 47. 
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Den andra sortens familjer som Jingikan kontrollerade kallades för hafuribe, ett slags 

prästfamilj. Prästerna var antingen lokala och tjänade i olika tempel runt om i regionen eller 

tillhörde ett specifikt tempel. Jingikan såg till att prästerna följde deras teologi och att de 

utförde riterna på rätt sätt. Fanns det ingen hafuribe i närheten av ett tempel såg Jingikan till 

att en person i kanabe familjen blev präst. Dennes sida av släkten fick därmed status av 

hafuribe.60 

Den första kejsaren att tillämpa det nya politiska systemet var Tenmu. I Kojiki står det tydligt 

att hans släkt var ättlingar till Amaterasu, ditplacerad Kamin ”himlens centrum”, vilken i sin 

tur identifierades med polstjärnan. I Kina fanns en liknande tankegång där polstjärnan stod för 

Tao den store av vilken kejsaren, som en himmelsk härskare, hade blivit installerad. Denna 

tanke medfördes under reformationen, varvid ordet för kejsare blev ”tenno”.61 ”Tenno” finns 

också med i de taoistiska texter som kom till Japan under 700- och 800-talet, ett ursprungligen 

koreanskt ord som betyder himmelsk härskare.62  

 

5.3 Heian  
Heian börjar vid reformationens slut vars slutgiltiga insats blev att flytta kejsarens palats från 

staden Nara till Heian år 794. En bakomliggande orsak var att regeringen ville skilja kejsaren 

från det buddhistiska centrum som Nara hade blivit. Det var ett avståndstagande i syfte att 

visa god samhörighet med befolkningen som tillhörde Jingi-kulten. Buddhismen var nu väl 

etablerad i Japan och hade två tempel, ett i väst och ett i öst. Utbyten av munkar skedde 

fortfarande mellan Japan och Kina. Det ledde till nya inriktningar inom buddhismen, varav 

Zen och ”Rena landet-buddhismen” var de två största.63 Dessa två inriktningar var mer 

passande för det japanska folket och fler invånare blev munkar. Från denna tid har forskare 

funnit flera buddhistiska sutras och belägg för pilgrimsfärder. De nya riktningarna ledde även 

till vidare sektindelningar.64 

5.3.1 Immigranters	  inflytande	  på	  Jingikan	  
Japan hade under en längre period på olika vis haft kontakt med Kina och Korea. Korea har 

därför spelat en stor roll i Japans historia och deras kulturer har påverkat varandra. Från Korea 

                                                
60 Breen & Teeuwen (2000), s. 51. 
61 Breen & Teeuwen (2000), s. 48. 
62 Breen & Teeuwen (2000), s. 23-24. 
63 Bechert & Gombrich (1991), s. 218. 
64 Bechert & Gombrich (1991), s. 222. 
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kom immigranter långt före kejsare Tenmu. De tillhörde alla en koreansk taoistisk kult och 

förde med sig sina idéer och tankegångar. Kulten kretsade kring ”Yin och Yang”, en 

föreställning som idén kring en kosmisk balans, samt närde en magisk syn på astrologi. Ett av 

de tydligaste tecknen på att de två kulturerna har påverkat varandra är det ovan nämnda 

japanska ordet för kejsare, ”tenno”. Ordet användes inom den taoistiska kulten och betydde 

ungefär ”kosmisk ledare”. Folket såg kejsaren som en kosmisk utvald ledare med uppdrag att 

upprätthålla balansen mellan Yin och Yang.65  

Den taoistiska kulten blev snart en del av den japanska kulturen och de koreanska 

immigranterna assimilerades. De deltog i samma festivaler och högtider som japanerna.  I 

mötet mellan den taoistiska kulten och Jingi-kulten utvecklades nya former för det religiösa 

utövandet. Japan upptog bl.a. den taoistiska kalendern som var starkt präglad av astrologi. En 

särskild organisation utvecklades för att sköta kalendern och astrologin, i motsats till Jingikan 

som skötte Japans teologi, ritualer och festivaler. 66 

De nya tankegångarna om Yin och Yang var mycket populära, varför Jingikan valde att slå 

ihop de två traditionerna. Ytterligare ett skäl till hopslagningen var att Jingi-kulten hade fått 

en försvagad politisk ställning efter epidemin under Nara-perioden. Den koreanska kulten fick 

nu även assistera Jingikan med ritualerna och festivalerna, förutom att sköta kalendern. 

Riterna syftade inte längre endast till att kommunicera med Kami, utan att även upprätthålla 

balansen mellan människa och Kami, jorden och himlen.67  

Likaså buddhismen ökade i popularitet, dels för att folk uppfattade att vördnaden för Buddha 

hade stoppat epidemin under Nara-perioden, dels för att nya inriktningar skapades där 

buddhismen blev mer tolerant mot idén om Kami. Samtidigt uppkom en spänning mellan 

anhängare av Jingi-kulten och buddhisterna. Det berodde på att Jingi-kulten medverkade till 

att bygga ut Kami-templen under 800-talet där munkarna skulle vistas. Bakom utbyggnaden 

stod den sittande makten. De tidigare små templen blev betydligt större med trädgårdar och 

markområden.68  Buddhisterna lät då bygga ett tempel på Ise, som vi redan noterat en mycket 

helig plats för Jingikulten. Buddhisterna ville på detta sätt manifestera Buddhas makt över 

                                                
65 Breen & Teeuwen (2010), s. 36. 
66 Breen & Teeuwen (2010), s. 36-37. 
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21 
 

solgudinnan. Stora protester uppstod och till slut bannlystes alla buddhistiska munkar från 

Ise.69  

 

5.4 Kamakura 
Tidsperioden Kamakura var präglad av politiska oroligheter främst på landsbygden medan de 

större städerna stärkte sina positioner. Det feodala samhället som utvecklats i Japan skapade 

en spänning mellan olika provinser. Under Kamakura hade olika klasser uppstått i samhället 

på grund av samhällsstrukturen. Förutom bönder och präster fanns det nu en aristokrati 

bestående av de ledande politiska familjerna i de olika provinserna, och en militär klass där 

familjerna utövade krigaryrket i form av samurajer som kejsaren kunde använda sig av i krig. 

Provinserna styrdes av områdets ledande politiska familjer, i sin tur var underkastade 

kejsaren. Militära familjer började utnyttja systemet och undanhöll sig kejsarens makt genom 

att kontrollera de ledande politiska familjerna i provinserna.70  

I slutet av 1100-talet utbröt inbördeskrig i vissa provinser mellan de olika familjerna. Krigen 

ledde till att staten blev tvungen att skaffa en egen armé för att skapa ordning ute i 

provinserna. Det blev den första statliga armén, en så kallad Shogun. Shogunarmén kom att 

bli en kännetecknande symbol för kejsarens styre och makt i Japans historia. 

Samhällsstrukturen gick från ett feodalt samhälle till ett mer centraliserat styre med hjälp av 

kejsarens utökade makt.71  

Kamakura är också känd för att vara en period med ett omfattande uppförande av sakrala 

byggnader. I början byggdes många tempel kopplade till Jingi-kulten, men mot slutet 

uppfördes även buddhistiska helgedomar. Samtidigt reste buddhistiska munkar tempel intill 

dem som var knutna till Jingi-kulten.72 

5.4.1 Nya	  tempel	  
Efter 1000-talet hade Jingi-kulten tempel runt om i hela Japan. De fanns främst i byarna, men 

också ute på landsbygden och på heliga platser. Under Kamakura uppgick deras antal till 

sammanlagt 2861, samtliga kontrollerade av Jingikan. Invånarna gick regelbundet till det 

närmaste templet för dyrkan av Kami. Under Kamakura-perioden började även nya sorters 

                                                
69 Breen & Teeuwen (2010), s. 40. 
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tempel byggas som inte tillhörde Jingi-kulten. Det var buddhistiska tempel och offertempel 

för magiska riter, såsom regndanser eller trollformler som skulle bidra till ett lyckosamt år. 

Templen byggdes i centrala storstäder som Kyoto. I de buddhistiska templen botade man 

sjuka och drev bort onda andar genom utövade av exorcism. De blev väldigt populära och 

människor reste från alla delar av landet för att besöka de större städerna och deras nya 

tempel. Det rörde sig till om 22 stycken, vilka ägdes av buddhistiska munkar. Ett av dem, 

Hie-templet, fick en stor inverkan på esoterisk buddhism och nya föreställningar av Kami.73 

I och med tillkomsten av de buddhistiska templen tappade Jingi-kulten besökare. Jingikans 

inkomster sjönk och det behövdes ett nytt medel för att locka tillbaka befolkningen. Man 

beslutade att endast det första templet som byggts i provinsen skulle ansvara för högtider och 

festivaler som då besöktes av Kami. Tidigare hade varje tempel en lokal Kami. Nu samlades 

alla på en och samma plats.74  

Under 1200-talet valde de buddhistiska munkarna och Jingi-kultens präster att bygga tempel 

tillsammans. Denna idé kom i början från Kasuga, en Jingi-helgedom som hade byggts ihop 

med ett bredvidliggande buddhistiskt tempel. Den var uppförd i syfte att förena deras 

respektive läror; Kami och buddhor dyrkades nu i ett och samma tempel. Samarbetet visade 

sig vara gynnsamt för båda parter och andra tempel började göra likadant. Dessa kallas för 

”sammansatta tempel”.75  

Vid 1300-talets början förändrades tempelstrukturen för Jingikan. Då föll den första Shogun-

armén, varvid Yamato-familjen och kejsaren förlorade i makt. Även Jingikan drabbades och 

blev tvungen att avstå alla tempel till regionala munkar och präster. På så vis blev templen 

självständiga och självstyrande samt därmed mer beroende av skatt från de lokala byborna. 

Många munkar och präster, speciellt i västra Japan, klarade inte av att styra templen. De 

tvingades att sälja dem till någon landsherre eller rik familj. Dock fick de bo kvar och sköta 

om dem. Reglerna för skötsel blev friare. Medan buddhistiska munkar kunde ställa in statyer 

av Buddha för att ge uttryck för sin lära, lät Jingi-kultens präster på motsvarande vis betona 

Kamis närvaro.76 

 

                                                
73 Breen & Teeuwen (2010), s. 41. 
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75 Earhart (2014), s. 117. 
76 Breen & Teeuwen (2010), s. 41, 43. 



23 
 

5.4.2 Nya	  föreställningar	  och	  avbildningar	  av	  Kami	  
De ”sammansatta templen” konstruerades under 1200-talet och resulterade i att buddhismens 

lära fick en allt större spridning. Dyrkan av olika buddhor och boddhisatvas spreds över 

landet, men genom kopplingen till Jingi-kulten utökades även dyrkan av olika Kami. En 

boddhisatva vid namn Hachiman sågs som ett orakel och blev dyrkad runt om i landet. 

Hachiman var en av de första som menade att Kami och Buddha egentligen var av samma 

väsen, eller att Kami var manifestationer av Buddha. Enligt honom representerade på samma 

vis Amaterasu världsbuddhan, Buddha Dainichi.77  

Under 1300-talet var föreställningen om Kami i förändring. Statyer och bilder av dem 

producerades, något som tidigare endast skett i vissa målningar och i poesi. Nu kunde 

invånarna gå till templet och se en staty av den Kami som där fanns. De tidigaste 

avbildningarna såg ut som Buddha-statyer, dvs. en person i lotusställning. Dock började de 

snart också få en egen stil. Det skapades bilder av mytologiska Kami såsom Izanami och 

Izanagi. De senare statyerna hade traditionella kläder eller sådana dräkter som prästerna bar. 

Samtidigt ökade befolkningens kunskap om olika Kami. Det var statyn man vände sig till med 

böner och offer. Vissa Kami besöktes mer än andra och fick en nationell status. Bland dem 

finner man Amaterasu som alltid hade betraktats som en vördnadsfull Kami med stor roll 

inom Jingi-kultens mytologi. Amaterasus tempel på Ise blev ett välbesökt tempel.78 

Förutom Kami fanns även andra statyer vid templen. De stod ofta vid ingången, vid dess Torii 

(dvs. portalen) eller vid utkanten. Här noterar vi tre olika sorter. Den första är ett slags 

miniatyrtempel som oftast finns invid nämnda Torii. Den symboliserar en skyddsformel för 

templet som beskyddar besökarna samt håller onda andar och olyckor borta. Den andra 

sortens staty kallas för ”Deva-kungar”, två monströsa figurer men med människoliknande 

drag. De kom ursprungligen från Indien och antas har förts till Japan via den tidiga 

buddhismen. Statyerna skiljer sig dock från sina indiska prototyper. I Japan har de omvandlats 

till två mytologiska Kami som vaktar templet. De bär traditionella kläder, har en annorlunda 

kroppshållning och är beväpnade. Därigenom skulle de kunna skrämma iväg tjuvar, även om 

myterna – deras monstruösa utseende till trots – beskriver dem som vänliga. Den sista sortens 

statyer är avbildningar av olika djur. De har i uppgift att skydda templet eller vara budbärare 

åt Kami. Oftast finner man dem runt templet eller uppe på taket. Många av djuren är hundar, 
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lejon eller ormar. Vissa tempel har också sina egna budbärare. I Inari står till exempel en räv, 

i Kasuga templet ett rådjur, i Mitsumine en varg, medan Hie-templet har en apa.79 

Sanno var en annan Kami som fick nationell status. Han kallas också för kungen över bergen, 

en Kami som dyrkades vid Hie. Hie var ett buddistiskt tempel vars munkar ägnade sig åt både 

buddhistiska läror och Jingi-kulten. De dyrkade Kami utan att se någon större skillnad mellan 

den och en buddha. Det finns olika texter som återspeglar lärorna från Hie. Den mest kända 

och som fortfarande läses idag är Yotenki, nedskriven år 1223 av en munk vid namn Koshu.80 

Där står det att Sanno egentligen är Buddha Sakyamuni, utklädd till Kami, liksom att Japan är 

det heliga landet, dharmas land. Alla Kami är enligt texten manifestationer av olika buddhor 

och boddhisatvor.81 Senare texter från Hie är inte lika ortodoxa. De menar främst att Kami är 

till för att upprätthålla dharma i Japan, somliga också att Kami existerar som ett medel för att 

sprida buddhismens lära till Japan. Denna teologi är mycket influerad av Lotussutran.82  

Under 1300-talet möttes Jingi-kulten den esoteriska buddhismen. Med ”sammansatta tempel” 

och utställandet av statyer skedde vissa överföringar av praktik och läror mellan de två 

religionerna. Mötet resulterade i att idén om Kami blev mer accepterad för de japanska 

buddhisterna. Templen Ise och Hie blev de två centra för buddhistiska texter om Kami. 

Buddhisterna hade länge varit kejsarens rådgivare och därmed ofta kommit i kontakt med 

Amaterasu i texter, då kejsarens munkar använde sig av henne i sina läror. De förstod det nära 

bandet mellan denna Kami och kejsarens släkt. Följaktligen måste Amaterasu vara en 

manifestation av Buddha Dainichi (världsbuddhan), precis som Hachiman hade hävdat. 

Amaterasu och Sanno blev nu mycket viktiga Kami, även för buddhisterna. Att Kami får en 

plats inom den japanska buddhismen är den största skillnaden i förhållande till Mahayana i 

Kina.83   

 

5.5 Muromachi  
Det finns tre händelser som sammanfattar hela Muromachi-perioden. Framförallt utbröt ett 

stort inbördeskrig mellan provinserna som varade i över hundra år. Det kallas idag för 
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”Krigens period” (1467-1573). I övrigt hade handeln med andra länder ökat, liksom Shinto 

växte fram under sent 1400-tal.84 

Handeln ökade böndernas status eftersom de odlade alla råvaror som Japan kunde exportera 

eller byta med. En ny samhällsgrupp, köpmännen, skapades likaså. Den utökade handeln 

bidrog i hög till nya möten med olika kulturer.85 

Japan hade visserligen haft kontakt med omvärlden redan innan 1300-talet. Denna bestod 

främst av handel med Songdynastin i Kina från år 960 till 1279 och Yuan 1271-1368. 

Samtidigt försökte Mongoliet erövra vissa öar av Japan mellan 1274 och 1281. Men under 

Muromachi-perioden blomstrade Japan av den nya handeln som inkluderade fler länder än 

tidigare. Tankar om vad som egentligen var japanskt började uppstå och en nationalitet växte 

fram på 1400-talet. Kejsaren och dyrkan av Kami blev två stora symboler för vad som var 

japanskt.86 

5.5.1 Shintos	  framväxt	  
På grund av att Jingikan var tvungna att skänka bort sina tempel till präster under 1300-talet 

förlorade de även kontrollen över dem. Jingikan kunde inte styra över varken buddhismen 

eller Jingi-kulten i de nya ”sammansatta templen”, uppförda under 1300-talet där buddhor och 

Kami betraktades som jämlikar. Deras läror studerades sida vid sida liksom ritualer utfördes i 

varandras omedelbara närhet. Buddhismen och Jingi-kulten samverkan resulterade i en 

buddhistisk läsning av Jingi-kultens texter. Tron på Kami infördes i den japanska 

buddhismen; det var detta som buddhisterna skulle benämna Shinto. 87   

Ordet Shinto hade tidigare använts i skriften Nihon Shoki där det står för ”Japans lära”. De 

buddhistiska munkarna lånade ordet för att namnge sin nya doktrin enligt vilken Kami-dyrkan 

fick en plats i dyrkan av Buddha. Kami sågs som en manifestation av Buddha. Kanske kan det 

betraktas som en medveten buddhistisk strategi i spridningen av läran. Klassiska Kami som 

Amaterasu sågs som en manifestation av Buddha Dainichi. Enligt Shinto existerade Kami för 

att upprätthålla dharma, världsordningen och Buddhas ord. Japan blev dharmas land, det 

heliga landet, där buddhismen skulle växa och nya boddhisatvor födas.88  
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86 Breen & Teeuwen (2010), s. 45-46; Bechert & Gombrich (1991), s. 227. 
87 Earhart (2014), s. 151-153. 
88 Breen & Teeuwen (2010), s. 46. 



26 
 

Enligt de buddhistiska munkarna hade inte Kami samma status som en Buddha, även om båda 

dyrkades i templen. En Kami var en lokal manifestation som bara existerade i Japan. En 

buddha var en universell gud som alla människor kunde nå oavsett var på jorden, eller i vilken 

annan värld, de befann sig. Ett förenklat synsätt är att se Kami som en mask eller ”medel” 

(upaya) som Buddha använde för att kommunicera med Japans befolkning.89  

Det var inte alla i de ”sammansatta templen” som höll med om denna uppfattning om 

relationen mellan Buddha och Kami. Buddhismen hade länge varit en del av Japan och under 

de senaste århundradena också en del av Jingi-kultens tempel. Befolkningen var väl bekant 

med buddhismens lära. Majoriteten av befolkningen tillhörde emellertid Jingi-kulten, vilken 

höll Kami som universella gudar. I Jingi-kultens traditionella mytologi var Kami de första 

varelserna i universum. Kami uppstod ur Qi (universums princip). Hos Jingi-kulten var det 

istället buddhor som sågs som de lokala gudarna. Teeuwen kallar den buddhistiska 

förställningen för Jindo, den senare riktningen inom Jingi-kulten för Shinto.90 

Yoshida Kanetomo (1434-1511) kan sägas vara en av grundarna till Shinto. Han var präst i ett 

tempel i Kyoto som senare blev döpt efter honom. Kanetomo skrev många skrifter om Shintos 

teologi och filosofi, liksom han tolkade många myter. Mest är han känd för sina texter om 

Yuiitsu Shinto (som kan översättas till ”det unika Shinto”). Likaså inrättade han en kult i 

Yoshida-templet som dyrkade ”hela Japans Kami”. Kanetomo kallade sig själv för Shinto 

Chojo, en titel som betonade hans ledarroll. Chojo betecknade traditionellt ledaren inom 

Jingikan.91  

I texterna om Yuiitsu Shinto utgjorde Japan kosmos centrum och ”Kamis land”. Yoshida 

Kanetomo menade att Shinto var den rena läran och att all filosofi och teologi grundade sig 

däri. Han har skrivit en liknelse som liknar läran vid ett träd, med Shinto som stammen utifrån 

vilken andra religioner och filosofier växer ut i form av grenar och frukter. Detta ses alltjämt 

som en av grundpelarna i den japanska religiösa toleransen.92 

6 Analys och diskussion 
Efter 1500-talet används Shinto som beteckning för Jingi-kulten på grund av de teologiska 

och filosofiska förändringarna som nämns i avsnitt 5.5.1. Alla förändringar inom Jingi-kulten 

                                                
89 Earhart (2014), s. 151-153. 
90 Earhart (2014), s. 154-155. 
91 Earhart (2014), s. 156. 
92 Breen & Teeuwen (2010), s. 49. 
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från 500 till 1500-talet har lett fram till övergången till Shinto. Det som återstår är att 

analysera dessa förändringar utifrån min tidigare utgångspunkt i Håkan Rydvings teori om 

religiös förändring. Rydving omnämner två olika sorter av religiös förändring: RC1 och RC2 

(se 2). Beroende på vilken typ av förändring som skett kan sedan ytligare kategoriseringar 

göras genom att benämna den ackultration (RA) eller dekultration (RD), samt enkultration 

(RE). Nedan analyserar jag i kronologisk ordning de olika förändringarna.  

6.1 Analys av religiösa förändringar  
Studien börjar på 500-talet i det som jag har valt att kalla för antika Japan. Landet bestod av 

ett klansamhälle med en gemensam religion (med vissa skillnader och variationer) som kallas 

Kami-traditionen. En av klanerna, Yamato, blev den starkaste och dominerade övriga. De 

använde sig av en redan välkänd Kami, solgudinnan Amaterasu, med vilken förfäktade sitt 

släktskap och därigenom rätt att styra över Japan.  

Här sker den första förändringen då synen på Kami omskapas. Amaterasu har nu släkt 

avkomlingar bland människorna som skall styra Japan. Tidigare hade man inte någon ledare 

eller ledande Kami. Enligt Nohon Sokhi fanns det kejsare även tidigare, men textens 

trovärdighet som historisk källa är omdebatterad. Ifall det som står i Nihon Sokhi stämmer 

hade de tidigare kejsarna ingen större makt över andra klaner än Yamato. Denna förändring är 

en RC1 då innehållet/betydelsen av religionen förändrades. Amaterasu var fortfarande 

solgudinna, men även moder till Japans ledande släkte. 

År 538 förde missionerande buddhister till Japan en guldstaty av Buddha Sakyamuni. 

Befolkningen betraktade denne som en Kami då han skulle ha räddat Japan från den dödliga 

epidemin. En ny religion framträdde således vid sidan av den gamla och en ny Kami infördes. 

Här lades till något nytt i den religiösa sfären medan ingenting togs bort. Det problematiska 

här är att någonting läggs till, buddhismen och Buddha Sakyamuni anses vara en Kami. 

Ingenting tas där mot bort. För att detta ska vara en RC2 så måste någonting bytas ut med 

någonting annat. Det kan argumenteras för att detta är en förändring i guldstatyns mening och 

därför bör ses som en RC1.  Jag har valt att benämna detta som en RC2 eftersom att det 

faktiskt är någonting nytt som förs in i Japans religiösa liv. Men som sagt kan detta diskuteras 

och föra kritik mot Rydvings teori som inte har med dessa typer av förändringar. 

Sedan skapas Jingi-kulten runt år 700. Denna medförde en ny teologi, sammansatt av äldre 

traditioner hos olika klaner, men vilka omformades av Yamato. Den stora förändringen bestod 

i att de nu inte bara trodde på jordiska Kami, utan även himmelska. Jingi-kulten blev den 
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dominanta. Det sker alltså en RC1: innehållet förändras från endast jordiska till också 

himmelska Kami.   

Under Nara perioden genomgår Japan en reformation. Nya myter skapas som stödjer kejsaren. 

Det sker en RC2 där någonting läggs till – de nya myterna – medan vissa äldre myter från 

andra klaner än Yamato tas bort. Sedan skapas Jingikan och Jingi-kulten blir en statskult.  

I Heian perioden möter Jingi Yin och Yang-kulten från Korea. Det upprättas nya kalendrar 

och Jingikan anpassar ritualerna och festivalerna till den främmande kulten. En RC2 sker där 

Yin och Yang-teologi och ritualer tas in medan det som var mindre önskvärt i Jingi-kulten tas 

bort.  

Kamakura perioden var en period då många oroligheter påverkade Jingi-kulten. Nya tempel 

uppfördes som inte tillhörde Jingikan. Samtidigt uppstod en konkurrens med de andra templen 

och Jingikan blev tvungna att ändra vissa regler med stöd i teologi för att locka tillbaka 

tempelbesökarna. De gör så att invånarna bara behöver vistas vid provinsens huvudtempel 

istället för det tempel som är närmast byn. Detta gjorde så att mer folk rörde sig i templen 

samtidigt. Det sker en RC1 där innehållet och strukturen i religionen förändras.  

På grund av oroligheterna blir Jingikan tvungna att skänka bort templen till präster. Ett 

samarbete mellan buddhismen och Jingi-kulten uppstår kort därefter. Det byggs ”sammansatta 

tempel” på 1200-talet och de två religionerna utbyter tankegångar och läror. Buddhas och 

boddhisattvas, såsom Hachiman och Dainichi, blir välkända inslag i Jingi-kulten, medan 

Kami i form av Sanno och Amaterasu sprids till buddhistiska tempel och nya teologier skapas.  

Samarbetet mellan de två religionerna bidrar till en RC1 ackultration. 

Muromachi är den sista perioden i min studie. Det är då Shinto skapas. Det börjar med att 

buddhistiska munkar läser texter från Jingi-kulten, vilket resulterar i en ny inriktning inom de 

”sammansatta templen”, där Shinto ses som grunden för all religion och filosofi: RC2. 

RC2 är den starkare formen av förändring, enligt Rydving. Under den tidsperiod som 

undersökts sker en sådan förändring vid fyra tillfällen: När buddhismen missioneras till Japan, 

när Jingikan skriver ned och omformar myterna i Jingi-kulten, när Jingikan ändrar praktiken 

vid templen enligt den nya taoistiska yin och yang-kulten från Korea, samt när Shinto 

slutligen skapas. De svagare förändringarna genom RC1 ändrar endast innehållet i religionen. I 

dessa fall är de orsakade av Jingikan eller Japans politiska styre. Det första tillfället var när 

klanen Yamato blev den dominerande i Japan. De menade att de själva var ämnade att styra 
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Japan eftersom att de sade sig vara släkt med solgudinnan Amaterasu. En ändring i 

Amaterasus mening och klanen Yamatos mening. Den andra gången skedde när Jingikan blev 

tvungna att överge sina tempel till präster och ett samarbete med buddhismen infördes för att 

gynna både buddhismen och Jingi-kulten. I de sammansatta templen utbyttes läror och teologi 

som ändrades i sin mening. Båda dessa förändringar har liknande orsak; det politiska läget. 

Först klanen Yamato som gav sig själva en auktoritet och sedan Jingikan som blev tvungna av 

politiska oroligheter att överge sina tempel. 

6.2 Diskussion 
Det intressanta med förändringarna är om det kan finnas något samband i orsaker mellan dem, 

någon gemensam orsak till RC1 och RC2 eller till båda. Enligt teorin är det alltså en skillnad 

mellan RC1 och RC2. Det är två olika typer av förändringar, där det i RC1 är något i innehållet 

som förändras medan i RC2 någonting byts ut eller läggs till. Men bortsett från dessa 

skillnader kan det finnas andra. 

Utifrån resultatet verkar det som att RC2 inträffar på grund av politiken och statsstyret. Den 

första förändringen av detta slag skedde under den stora epidemin på 500-talet då kejsaren lät 

bygga ett tempel åt Buddhastatyn som skickats från Korea till Japan. Kejsaren gjorde detta för 

att visa befolkningen att han tillät en ny Kami för att befria befolkningen från sjukdomen. Den 

andra förändringen inträffade tillsammans med Japans reformation under Nara-perioden när 

kejsarens styre stärktes och Jingi-kulten institutionaliserades, den tredje pga. att Jingi-kulten 

hade fått en försvagad politisk ställning. Då använde sig Jingikan av koreanska ritualer och 

kalendrar. Sista förändringen skedde när Shinto skapades som en reaktion mot den 

buddhistiska tolkningen av Jingi-kultens texter, allt för att visa att Shinto faktiskt tillhörde 

Japan och Jingi-kulten, inte buddhismen.  

Samtliga RC2 skedde också i kontakten med andra kulturer. Två av de fyra förändringarna var 

resultat av mötet mellan Japan och Korea. 

Om man tittar på de RC1 som inträffade under studiens tidsram ser man att alla åter skedde på 

grund av yttre förhållanden, men att förändringarna bara påverkade Jingi-kulten. Dessa 

berodde heller inte på mötet med andra kulturer (som alla RC2), utan på politiska förhållanden 

i landet.  
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7 Slutsatser 
Mina frågeställningar som jag ställde i början av uppsatsen som jag nu ska svara på är: 

1 Hur har Shinto blivit påverkat av andra religiösa åskådningar, såsom buddhismen 

och taoismen, genom historien? 

2 Vilka förändringar har Jingi-kulten genomgått för att sedan bli kallat för Shinto? 

1. Buddhismen var den religion som påverkade Shinto mest. Det var buddhismen i Japan som 

gav upphov till Jindo under 1400-talet, varpå Shinto skapades av Jingi-kulten i respons. 

Buddhismen har haft en stor roll i Japans historia och genom historien påverkat Jingi-

kulten/Shinto, men även förändrats själv till något man idag brukar kalla för den japanska 

buddhismen. Det har helt enkelt skett en ackultration mellan de två religionerna. 

Taoismen har påverkat Shinto genom immigranterna från Korea. Den verkliga förändringen 

som skedde var när Yin och Yang-kulten gav upphov till en ny kalender och Jingikan bytte ut 

sina egna riter mot den. Detta är även det närmaste en konvention vi ser under de åren som 

uppsatsen har redovisat. Det är värt att nämna att taoismen som politisk gren påverkade 

Japans reformation under Nara-perioden. 

2. I förra avsnittet såg vi de religiösa förändringarna som Jingi-kulten hade genomgått för att 

bli kallad för Shinto. Buddhismen spelade en stor roll i denna förändring. Ända sedan 

buddhismen kom till Japan har det skett en ackultration mellan den och Jingi-kulten. De 

”sammansatta templen” spelade en mycket stor roll för den religiösa förändringen eftersom 

det var där Shinto skapades. Det var också under Kamakura perioden och framåt som 

buddhismen och Jingi-kulten läste varandras texter och samverkade med filosofi och teologi. 

Några generella slutsatser man kan dra utifrån uppsatsen är att den japanska buddhismen och 

Shinto har fått en stark relation genom de ”sammansatta tempel” som fortfarande syns än 

idag. Befolkningen väljer de delar av religionerna som passar dem bäst i olika sammanhang, 

allt pga. de har utvecklats och påverkat varandra under samma tak. Japan är ett land är i 

ständig förändring (precis som de flesta länder), men där religion, politik och samhälle hänger 

tätt samman och inte kan utvecklas utan den andra. Japan är ett mångreligiöst land med andra 

tankar och normer om vad religion är på grund av sin historia. Synen på religion skiljer sig 

också från väst då landet har haft kontakt med många andra religiösa och filosofiska skolor 

som inte har haft inflytande här i västerlandet. 
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En fråga som är värd att ställa för framtiden är: hur går man vidare? Vad är nästa steg inom 

ämnet? 

Det första jag tycker man kan utveckla är att även ta med de förändringar som sker från 1500-

talet tills idag. Detta har inte berörts i denna uppsats på grund av min precisering. En 

intressant studie man kunde utföra för att utveckla ämnet är att försöka sammanställa ett 

samband mellan den samhälleliga förändringen i Japan och förändringen i Jingi-kulten. Detta 

har visserligen berörts under uppsatsen, men kan göras mycket mera grundligt.   
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