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Abstract 
Semantic change in the case of Japanese second person pronouns becomes instantly apparent to a 

student of the Japanese language. Words which once contained an exalting meaning may now be used 

only by close friends to refer to one another, if not as an insult. This thesis describes the path taken by 

Japanese second person pronouns such as anata and kisama and tries to pinpoint the reason as to why 

this negative development has occurred. In doing so, this thesis rests not only on the work of 

outstanding authorities on the subject, but also analyses the practical use of Japanese second person 

pronouns in such popular media as manga, video games, and Japanese drama. 
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Konventioner 
I uppsatsens löpande text används kursiv text för att hänvisa till boktitlar och dylikt samt för att indikera 

utländska ord. Översättningar av enstaka ord och exempelmeningar samt svenska motsvarigheter till 

utländska ord omges av enkla citationstecken, emedan dubbla citationstecken används för regelrätta 

citat, vare sig de är på originalspråk eller helt översatta till svenska. Vid blockcitat är texten dessutom 

något mindre än vanligt med justerat avstånd mellan marginalerna. Vid vissa tillfällen, då det tydligt 

framgår att vad som följer är ett citat, har citationstecken utelämnats av estetiska skäl. Alla 

översättningar i texten är författarens egna, om inte annat anges. I de fall då ord omslutna av klamrar 

förekommer i översättningar är dessa tillagda av författaren för att underlätta översättningen. 

I vissa fall följs japanska ord av en inom parenteser satt teckenförklaring, detta för att återkommande 

demonstrera vilken inneboende betydelse orden kan sägas ha. För att undvika upprepning sker detta 

dock främst när orden presenteras för första gången i ett visst kapitel. I beskrivning av för uppsatsens 

centrala begrepp och uttryck kan fet text komma att användas i inledande instanser, för att bättre 

poängtera dessas vikt. Därutöver används fet text i samband med kursivering för att beteckna enstaka 

teckens läsning etc. I dessa fall motsvarar den första läsningen den japanska, s.k. kunyomi, och den 

andra läsningen den kinesiska, s.k. onyomi. Gällande formuleringen av ordet ’pronomen’ används 

konsekvent uppsatsen igenom böjningsvarianten pronomen-et-s (singularis) och pronomen-en-s 

(pluralis). 

De eventuella syntaktiska förklaringarna av exempelmeningar som förekommer i uppsatsen syftar 

främst till att ge grundläggande information kring hur meningarna är uppbyggda och till att ge en 

fingervisning om den roll pronomenen intar i dessa. De är i övrigt inte särskilt centrala för denna uppsats. 

Förkortningarna följer nedan: 

ABL  ablativ 
ACK  ackusativ 
ALL  allativ 
COP  kopula 
FP  slutpartikel 
GEN  genitiv 
IMP  imperativ 
LOK  lokativ 
NADJ  nominaladjektiv 
NEGIMP negativt imperativ 
NML  substantiverande partikel 
NOM  nominativ 
QP  frågepartikel 
TOP  topikmarkör 
VOK  vokativ 
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1. Inledning 

1.1. Introduktion 
Begreppet pronomen definieras ofta som ett ord som substitueras för ett annat ord, med den 

härledning som följd att personliga pronomen substitueras för ord beskrivande personer. Att det i det 

japanska språket figurerar ett, ur västerländsk synvinkel, jämförelsevis stort antal personliga pronomen 

är något som redan efter en kort tids studier av det japanska språket ter sig uppenbart. Hur dessa 

pronomen kommit till, hur deras individuella betydelser har kommit att förändras under historiens lopp, 

samt huruvida de ens ur ett lingvistiskt perspektiv kan anses konstituera personliga pronomen, är dock 

frågor som kräver vidare undersökning. Vidare förefaller det vid första anblick märkligt hur japanskans 

andrapersonspronomen, vars ursprungliga betydelse ur teckensynpunkt är genomgående upphöjande, i 

modern japanska har en likställande om inte nedsättande innebörd. 

1.2. Syfte och frågeställning 
Detta arbete har för avsikt att medelst en genomgång av allmänna teorier rörande semantisk förändring, 

i samband med en djupgående beskrivning av ett flertal exempel av japanskans andrapersonspronomen 

samt deras respektive betydelse, kunna etablera fakta kring de japanska andrapersonspronomenens 

historiska utveckling. Uppsatsen söker därefter ge en förklaring till varför japanskans 

andrapersonspronomen har gått från upphöjande uttryck till pejoral, och varför vissa av dem sällan 

används förutom i de närmaste av relationer eller som nedsättande uttryck. 

1.3. Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i två huvuddelar, där den ena fokuserar på gällande forskning kring ämnet och 

den andra består av en egen undersökning genomförd exklusivt för detta arbete. Den del av arbetet som 

tar upp gällande forskning är vidare indelad i två undersektioner, varav den första behandlar semantisk 

förändring. Här läggs fram grundläggande principer kring semantik och semantisk förändring, och olika 

typer av semantisk förändring beskrivs. Fokus läggs på pejoral betydelseförändring, vilket är den process 

de japanska andrapersonspronomen har genomgått. I detta skede hålls även en diskussion utifrån olika 

forskares åsikter om vad som styr semantisk förändring. Den andra sektionen av forskningsdelen 

behandlar begreppet japanska andrapersonspronomen, deras definition och funktion, och syftar till att 

påvisa hur olika andrapersonspronomen härstammar från olika tidsperioder och hur de skiljer sig åt. Här 

sker dessutom en generell diskussion kring andrapersonspronomen och deras sociala funktion i det 

historiska kontra det moderna Japan. Författaren har av utrymmesskäl valt att här lägga fokus på de fyra 
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vanligast använda pronomenen anata, omae, kimi, och kisama. Den andra av arbetets huvuddelar 

består av en enkom för uppsatsen genomförd undersökning i ett flertal japanska media kring 

andrapersonspronomenens användning. Denna undersökning analyserar exempelmeningar från de olika 

media, i syfte att kunna dra slutsatser kring pronomenens användning och betydelse i de respektive 

sammanhangen. Dessa frambringar sedan en diskussion kring pragmatiken gällande personliga 

pronomen i japanska, samt kring de sociala konstruktioner som styr användandet av personliga 

pronomen i det japanska samhället. Arbetet mynnar slutligen ut i en diskussion kring den semantiska 

förändringen av de japanska andrapersonspronomen, samt orsaken därtill.  

1.4. Material och begränsningar 
För den första av de ovan nämnda huvuddelarna ligger arbeten skrivna av auktoriteter på de respektive 

ämnena till grund. Exempelvis har författaren fördjupat sig i de teorier kring semantisk förändring som 

Gustaf Stern och Sören Sjöström förespråkar. Även mer grundläggande källor såsom Ferdinand de 

Saussure har inspirerat till uppsatsen. Vad gäller japanska andrapersonspronomen har inspiration tagits 

från flera olika håll, med förhoppning om ett balanserat resultat. Exempelvis har verk av Samuel Martin, 

George Sansom, och Takao Suzuki legat till grund för uppsatsen. Som underlag till den egna 

undersökningen ligger exempel på hur de japanska andrapersonspronomen används i praktiken, tagna 

ur japanska media. De media som ligger till grund för denna undersökning är dels manga (japanska 

tecknade serier), dels japanska tv-spel, och dels ett japanskt TV-drama. Då de olika källorna uppvisar en 

god balans mellan historiska och moderna sammanhang, är användningen av andrapersonspronomen i 

verken färgad av sin respektive tidsperiod. Sedermera kommer de slutsatser som kan dras utifrån 

undersökningen att vägas mot den gällande forskning som dessförinnan har presenterats. 

Svårigheten att förklara semantisk förändring av japanska andrapersonspronomen bottnar inte minst i 

den relativa bristen på relevant material. Vad gäller separat material gällande japanska 

andrapersonspronomen eller generell semantisk förändring råder inga problem; svårigheterna uppstår 

när de två ämnena skall kombineras. Den undersökning som till stor del ligger till grund för uppsatsens 

slutsats är inte så omfattande som författaren skulle ha önskat. Även om balansen av historisk och 

modern bakgrund i de olika media är god, är risken att även de media med historisk bakgrund, i 

egenskap av modernt konstruerade, påverkas av konstnärlig frihet, varför språket – och då i synnerhet 

användningen av andrapersonspronomen – förblir modernt trots en historisk omgivning. I en eventuell 

framtida undersökning bör fler källor tillfogas med mer varierade historiska sammanhang. 
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2.  Semantisk förändring 

2.1. Introduktion 

2.1.1. Semantik 

Vad innebär semantik? Att människan använder ord för att beteckna och skilja mellan alla de ting och 

företeelser som förekommer i sin omvärld, är självklart. Att förklara den process som sker varje gång ett 

ord används för att beteckna en viss sak, med det lyckade resultatet att adressaten av detta resonemang 

förstår talarens avsikt, kräver något större eftertanke. Den vedertagna uppfattningen är att semantik 

innefattar en treställig relation mellan tre faktorer, vilka brukar definieras som det uttryck som används, 

det begreppskomplex som i talarens uppfattning är knutet till uttrycket, samt det ting eller den 

företeelse som faktiskt avses genom användandet av uttrycket (Sjöström 2001: 16). Här skall infogas att 

Sjöström är en relativt ny aktör på den lingvistiska arenan, och att ett flertal olika benämningar på de 

beståndsdelar som utgör den semantiska relationen finns att tillgå. Exempelvis använder sig den 

betydligt äldre Stern, som till viss del får sägas ha inspirerat Sjöström, av de engelska termerna word 

(ord); mental content (mentalt innehåll); samt referent (referent) (Stern 1931/1965: 30). Dessa termer 

som skiljer sig från källa till källa åsyftar emellertid i allmänhet samma saker, varför problemet, för att 

använda sig av viss spetsfundighet, reduceras till en fråga om semantik. I denna uppsats kommer i 

allmänhet Sjöströms termer att användas, på grund av sin relativa lättfattlighet, men andra termer kan 

även förekomma, dock inte utan en inledande förklaring av deras betydelse. 

För att ge ett exempel på den treställiga relationen relevant för denna uppsats kan betänkas det 

moderna användandet av det japanska andrapersonspronomenet kisama (貴様). De tecken som utgör 

ordet kisama har den ungefärliga innebörden ’noble herre’ – detta kommer mer ingående beskrivas i 

avsnitten 2.2.1. och 3.2.1. nedan – men används i moderna sammanhang endast mellan närstående, 

alternativt som en förolämpning med det svenska ’din skitstövel’ som nära motsvarighet. Det används 

som ett andrapersonspronomen; således betecknar det en adressat. I detta fall utgörs således den 

treställiga relationen av uttrycket kisama, begreppskomplexet ’din djävel’ eller liknande, samt det 

avsedda tinget ’du’ eller m. a. o. adressaten. 

Angående kopplingen mellan uttryck och begreppskomplex, uppstår redan här en problematik som 

berör skiljegränsen mellan semantiken och vad som inom språkvetenskapen brukar kallas pragmatik. 

Inom pragmatiken flyttas fokuset från ordets allmänna betydelse till den situationsbaserade betydelse 

som talaren avser förmedla genom användandet av ordet; fokuset skiftar således från ordet till 
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människan. Som nämndes tidigare avser begreppskomplexet den föreställning som adressaten anknyter 

till uttrycket, och som därmed hjälper henne att göra kopplingen mellan uttrycket och den referent som 

talaren avser. Problematiken uppstår när man betänker att ett ord kan ha flera olika innebörder 

beroende på talarens avsikt – m. a. o. den pragmatiska innebörden – och sammanhanget. Söderström 

använder sig av exemplet ’gris’ för att klargöra vari problemet ligger, och påpekar att ordet ’gris’ oftast 

åsyftar det skära lilla djuret med en knorr till svans, men också genom liknelse kan åsyfta en människa 

som talaren anser har egenskaper förknippade med sagda djur (Sjöström 2001: 17). Här har alltså det 

med uttrycket avsedda tinget förändrats, alltmedan begreppskomplexet förblir detsamma. Adressaten 

måste därmed i viss utsträckning omvärdera sitt begreppskomplex, så att även den nya referenten kan 

innefattas. Sjöström påpekar vidare att det är endast medelst konventioner som språket upprätthåller 

någon slags stabilitet, då dessa ger en förhållandevis klar definition av ett visst ords generella innebörd. 

Att dessa konventioner likväl kan påverkas genom semantisk förändring kommer att tas upp i avsnitt 

2.2.3. 

2.1.2. Saussures teori 

Ferdinand de Saussure, som har kallats den moderna lingvistikens fader, ställer i sin Course – vilken gavs 

ut postumt år 1916 – upp en rad argument som har fått grundläggande betydelse för språkvetenskap i 

allmänhet, och varav vissa har fått stor betydelse för semantik och semantisk förändring i synnerhet. 

Dessa kommer att i korthet, med utgångspunkt från ett referat av lingvisten Jonathan D. Culler, 

behandlas i det följande. Saussure inleder sin argumentation med att konstatera att språket utgörs av 

ett system bestående av en union mellan vad han kallar signifiant, ’det som utmärker’, och signifié, ’det 

som utmärks’. Han konstaterar vidare att relationen mellan signifiant och signifié i de allra flesta fall är 

fullständigt arbiträr, 1 då det inte finns någon specifik anledning till varför ett visst ord skall beteckna en 

viss sak (Culler 1976: 19 f.). Här kan genast dras paralleller till de begrepp som ovan sades ingå i 

semantikens treställiga relation. Exempelvis finns ingen direkt orsak till varför uttrycket ’gris’ skall ha 

begreppskomplexet ’husdjur som uppföds till slakt för erhållande av fläskkött’ och avse just djuret ur 

sagda familj. Saussure förklarar att orsaken till varför dessa begrepp (signifiant och signifié alternativt 

uttryck, begreppskomplex, och ting) likväl kan sägas ha en specifik innebörd är att de kontrasteras mot 

andra begrepp i samma system. (Culler 1976: 24 ff.) I ovan nämnda exempel skulle således ’gris’ ha sin 

hävdvunna betydelse just för att dess definition skiljer sig från definitionen av ’ko’, ’häst’, etc. 

                                                           
1
 Undantag görs för ljudhärmande ord (onomatopoeia) och sammansättningar av ord med sedan 

tidigare ’konventionaliserad’ innebörd. 
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Centralt för denna uppsats, som fokuserar på semantisk förändring, är betraktandet av ordbetydelse 

genom ett historiskt, eller diakroniskt, perspektiv. Detta att betrakta en företeelse utifrån två av tiden 

åtskilda utgångspunkter skiljer sig från vad som kallas det synkronistiska perspektivet, vilket fokuserar 

på en viss tidpunkt. En åsikt som ofta kritiserats av Saussures kritiker är hans orubbliga insisterande på 

att det diakroniska perspektivet är underställt det synkronistiska, trots att signifiant och signifié i 

praktiken är underkastade tidens tand. Han förklarar denna paradox med att, just av den anledningen 

att språket är i ständig förändring, måste man koncentrera sig på det synkronistiska perspektivet, och 

betrakta ord och dess betydelser på ett i tiden stillastående plan, för att kunna bygga sig en uppfattning 

om språkets funktion och konstruktion. Han motiverar detta uttalande återigen med att begrepp 

definieras genom kontrastering mot andra begrepp i det för dem kontemporära systemet. Diakronisk 

identitet är enligt Saussure blott en summering av en rad synkronistiska identiteter. (Culler 1976: 35 ff.) 

Att såsom ovan hävda att diakronisk lingvistisk beskrivning – vilket ju är vad som kan sägas konstituera 

beskrivningen av semantisk förändring – är irrelevant, då man inte har något behov av att känna till 

tidigare betydelser av ett ord för att kunna förstå och använda sig av ordet som det är idag, är måhända 

ett godtagbart resonemang i vissa fall. Likväl ligger till grund för denna uppsats ett antagande att 

människan endast genom kännedom om vad som tidigare varit, i någon egentlig mening kan förstå vad 

som är idag. Detta antagande ter sig alltmer relevant i betraktandet av det japanska språket, vilket som 

bekant är starkt beroende av sociala konventioner. Det har tidigare konstaterats att japanska 

andrapersonspronomen, såsom exempelvis kisama (貴様), har tappat sin en gång extremt respektfulla 

innebörd, för att i dagsläget istället ha reducerats till en grov förolämpning. I sökandet efter en 

förklaring till denna semantiska förändring kan ett diakroniskt perspektiv inte underskattas. Följande 

avsnitt ämnar presentera de olika kriterier som måste anses föreligga för att semantisk förändring skall 

kunna äga rum. Vidare kommer de olika typer av semantisk förändring som tidigare klassificerats tas upp, 

och därutöver kommer viss diskussion ske kring vad som ligger till grund för semantisk förändring.  

2.2. Semantisk förändring 

2.2.1. Kriterier för semantisk förändring 

Vad som är direkt avgörande för huruvida en semantisk förändring har ägt rum, är hur många talare som 

har tagit till sig den nya betydelsen, inkorporerat den i sitt begreppskomplex, och använder den i 

praktiken. Vad gäller rent konkreta metoder för att utröna huruvida semantisk förändring har ägt rum, 

lägger Sjöström fram fyra exempel: språklig omgivning, jämförelse mellan olika språk, strukturell analys, 

och uttryckets användning för beteckning av verkliga företeelser. (Sjöström 2001: 13) 
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Av dessa fyra är de första och tredje exemplen, språklig omgivning respektive strukturell analys, mest 

relevanta för denna uppsats. Som exempel på en undersökning av språklig omgivning kan man jämföra 

följande fraser, med det japanska andrapersonspronomenet omae (御前) som utgångspunkt, ur ett 

diakroniskt perspektiv: 

(1.) 喜平次  の 周り  に は まだ  御前様  を                

kiheiji    no  mawari  ni wa mada  omaesama wo  

kiheiji  GEN omgivning LOK TOP fortfarande du (artigt) ACK 

疑っている 者 も おります。 

utagutteiru mono mo orimasu. 

tvivlar  folk även finns (ödmjukt). 

’Det finns dessutom fortfarande de i Kiheijis omgivning som tvivlar på Er.’ 

(2.) おい、 おまえ、 ダイジョウブ か！？ 

oi, omae,  daijoubu ka!? 

hörru, du,  okej  QP 

’Hörru, du, är du okej?!’ 

Liksom klart framgår av meningarna ovan har omaes innebörd olika grader av värde i mening (1.), tagen 

från det första avsnittet av det japanska dramat Tenchijin, och mening (2.), tagen från det japanska 

spelet Final Fantasy IX, vilka båda ligger till grund för delundersökningen i avsnitt 4.2. I den första 

meningen har pronomenet fortfarande kvar sin ursprungliga betydelse, härledd från tecknen av vilka det 

utgörs (’hedrad’ respektive ’framför’; mer om detta i avsnitt 3.2.1.), medan det andra exemplet visar på 

en ny, likställande betydelse. Här skall poängteras att ordets roll som pronomen inte förändras i 

jämförelsen mellan de två exemplen – i båda instanserna betyder ordet i praktiken ’du’ – dock har i den 

moderna användningen en ny värdering lagts in i begreppskomplexet. Av denna anledning kan man 

bekräfta att en semantisk förändring har ägt rum. 

Vad gäller strukturell analys är denna metod synnerligen lämpad för japanska andrapersonspronomen, 

med anledning av att dessa konstitueras av från kinesiskan inlånade skrivtecken: kanji. Dessa omfattar 

inte bara uttal utan även en självständig innebörd, som genom kombination med andra tecken överförs 
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till ordet. I fallet kisama (貴様), som liksom omae är ett andrapersonspronomen som idag används 

endast mellan ytterst närstående, alternativt i förolämpande sammanhang, är ordet strukturerat av 

tecknen 貴 (touto-i; ki) respektive 様 (sama; you). Med utgångspunkt från ett av de mest erkända 

befintliga kanji-uppslagsverken, The Kodansha Kanji Learner’s Dictionary, lyder betydelsen av dessa 

tecken som följer: 2 

貴 1. a. (of noble rank) NOBLE, high-ranking 

  b. (lofty in character) NOBLE, exalted, honorable, dignified 

 2. [also prefix] [honorific] YOUR HONORABLE 

 3. precious, valuable, costly 
(Halpern 1999: 615) 

様 1. state, situation; appearance 

 2. kind, sort 

 3. FORMAL TITLE: Mr., Miss, Mrs., Ms., Esq. 

 4. [often preceded by お- o- or 御- go-] suffix for forming polite phrases 

(Halpern 1999: 261 f.) 

Som framgår ovan, är den objektiva innebörden av de respektive skrivtecknen i grund och botten 

exalterande. Trots detta används ordet idag närmast som ett nedvärderande pronomen; detta kommer 

att ges prov på i avsnitt 4., tilldelad den praktiska undersökningen. Att den moderna betydelsen är 

grundfäst bevisas inte minst genom följande definition av ordet, som gives under exempelord formade 

av skrivtecknen angivna i den ovantill refererade The Kodansha Kanji Learner’s Dictionary. 

貴様 kisama [belittling] you; [original meaning] sir, madam 

(Halpern 1999: 262) 

Det framgår således att alltmedan den strukturella innebörden – ordet ’nobel’ sammanbundet med 

hedrande suffix – närmast skulle antyda en upphöjande betydelse, används ordet likväl nedvärderande i 

den moderna japanskan. Sjöströms exempel på semantisk förändring genom strukturell analys 

behandlar visserligen inte någon inneboende värdering av ordbetydelsen, utan pekar snarare ut hur ett 

ords betydelse kan bestå alltmedan strukturen förändras – detta är således raka motsatsen till den 

                                                           
2
 Här skall tilläggas att liksom de flesta kanji, bär även dessa skrivtecken på en uppsjö betydelser och uttal, och att 

endast de för uppsatsen mest relevanta betydelserna tas upp här. 
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process som den semantiska förändringen hos kisama har genomgått ovan. Sjöströms exempel kan 

likväl utgöra en intressant jämförelse. Han beskriver hur det engelska ordet understand, ’förstå’ 

strukturellt har härletts från latinets inter, ’bland’, samt det än idag i engelskan använda stand, ’stå’. 

Betydelsen har förblivit densamma alltsedan fornengelskan, men en från början metaforisk innebörd har 

gett vika för en mer konkret sådan. (Sjöström 2001: 15) 

I båda fallen ovan, omae respektive kisama, har en semantisk förändring ägt rum. Det som hittills 

beskrivits är dock inte själva kriterierna för semantisk förändring, utan snarare metoder för att upptäcka 

huruvida en sådan har ägt rum. Utifrån vad som hittills konstaterats förefaller dock kriterierna för 

semantisk förändring relativt självklara. Den ovan beskrivna treställiga relationen mellan uttryck, 

begreppskomplex, och ting – vilken utgör den elementära konstruktionen bakom semantik – leder 

indirekt till det faktum att om något av dessa tre element förändras, har även en semantisk förändring 

ägt rum. Vad gäller japanska andrapersonspronomen, vilkas förändrade innebörd ligger till grund för 

denna uppsats, står det klart att både uttrycket och tinget förblir oförändrade – orden refererar 

fortfarande till adressaten. Däremot har en förändring i begreppskomplexet ägt rum; m. a. o. har en 

värderingsskiftning inträffat. Begrepp som tidigare ansågs uttrycka vördnad har förlorat dessa 

konnotationer. I följande avsnitt skall olika typer av semantisk förändring översiktligt behandlas, med 

hopp om att vidare förståelse kring vad som affekterar semantisk förändring kan komma att utrönas. 

2.2.2. Sterns klassificering av semantisk förändring 

En av de många forskare som behandlat olika typer av semantisk förändring, och vars teorier 

fortfarande ligger till grund för moderna efterforskningar kring ämnet, är den svenske forskaren Gustaf 

Stern, som var verksam främst under 1930-talet. Hans katalogisering av olika typer av semantisk 

förändring har varit en inspiration för mången lingvist, och det är talande att Sjöström i sin bok 

Semantisk förändring. Hur ord får nya betydelser har ägnat ett helt kapitel åt Sterns teori. Även denna 

uppsats kommer lägga viss vikt vid denna klassiska indelning av de olika typerna, vilka nedan kommer 

att beskrivas i korthet med relevanta exempel. 

Den första av Sterns klasser av semantisk förändring är Substitution (Ersättning). Den ersättning som 

här omtalas är den av referenten, eller tinget, som vi har kallat den ovan. Uttrycket och 

begreppskomplexet består således. Stern beskriver tre olika typer av ersättning, vilka i tur och ordning 

beror på en faktisk förändring av referenten, en förändring i vår kunskap om referenten, eller en 

förändring av attityd till referenten. Som exempel på en faktisk förändring av referenten ger både Stern 

och Sjöström ordet ’skepp’. Denna typ av farkost har otvetydigt förändrats på oräkneliga vis alltsedan 
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ordet först kom att användas, i synnerhet i och med ångmaskinens utveckling och det efterföljande 

bortfallet av segel som utmärkande drag för skeppen. Både ordet ’skepp’ och vår uppfattning om vad ett 

skepp är har således bestått, alltmedan referenten i sig har förändrats (Stern 1931/1965: 194; Sjöström 

2001: 72). Möjligtvis kan man argumentera för att en viss förändring av begreppskomplexet har ägt rum, 

då man idag betänker skepp på annorlunda vis än hur man gjorde under exempelvis 1700-talet, men 

stort sett får man nog anse att den mänskliga uppfattningen om skeppets allmänna funktion och 

egenskaper förblir desamma. Den andra typ av ersättning som Stern behandlar – den som beror på en 

förändring av kunskapen kring en referent – skiljer sig från den första i det att referenten i sig förblir 

oförändrad medan den allmänna kunskapen om referenten förändras. Stern och Sjöström ger flera 

exempel på hur kunskap kring referenter förändrats genom historien, av vilka ’solsystem’ och ’atom’ är 

ett axplock. Det krävs ingen större fantasi för att inse hur ofta denna process inträffat som följd av 

vetenskapliga framsteg under mänsklighetens historia (Stern 1931/1965: 197; Sjöström 2001: 73). I 

detta fall skulle vissa funderingar kring huruvida det är referenten eller begreppskomplexet som faktiskt 

har förändrats kunna läggas fram; både Stern och Sjöström konstaterar ju själva att referenten i faktisk 

mening förblir densamma. En sådan diskussion är dock inte syftet med denna uppsats, varför den 

uppgiften för tillfället får läggas åt sidan. Den tredje typen av ersättning är den som rör förändring av 

attityd gentemot referenten. I detta fall tar Stern ordet rose, ’ros’, i sammanhanget ’rosornas krig’3 som 

exempel, och syftar på den attitydförändring som ägde rum till den i grund och botten oskyldiga 

blomman. Sjöström ger som exempel det svenska begreppet ’folkhemmet’, och åsyftar den 

attitydförändring som kan sägas ha ägt rum under årens lopp, beroende på individuell politisk 

övertygelse (Stern 1931/1965: 198; Sjöström 2001: 73). Även här finns det tveklöst utrymme för 

diskussion kring den förändring av begreppskomplexet som kan sägas äga rum i och med den ovan 

nämnda attitydförändringen, men detta kan på grund av utrymmesbrist inte göras här. 

Sterns andra klass av semantisk förändring är Analogy (Analogi). Här behandlas tre typer av analogi: 

kombinatorisk analogi, korrelativ analogi, och den analogi som sker genom fonetisk associativ 

interferens. Vad gäller kombinatorisk analogi ger Stern en mycket ingående förklaring kring begreppet 

och processen steg för steg, men även det exempel Sjöström ger illustrerar väl vad som menas. 

Engelskans fast, ’stadig/snabb’, hade ursprungligen endast den tidigare betydelsen, men erhöll den 

senare, idag allmängiltiga, betydelsen genom att först det medeltidsengelska adverbet faste vann den 

                                                           
3
 De inbördes stridigheter som rasade i England under åren 1455-1487 mellan dynastierna Lancaster och York, vilka 

representerades av en röd respektive en vit ros (Cannon 1997/2002: 817) 
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nya betydelsen i specifika sammanhang, varpå denna blev alltmer accepterad, och slutligen överfördes 

även till adjektivet (Stern 1931/1965: 207 ff.; Sjöström 2001: 74). Korrelativ analogi förklarar Stern som 

det fenomen där en betydelse som funnits hos ena parten av två korrelaterade ord överförs till den 

andra parten. I det engelsk-franska ordparet arrive/arriver hade ursprungligen båda orden 

innebörden ’att anlända’, men endast den franska parten bar även på betydelsen ’att uppnå [en 

lösning]’. Denna betydelse överfördes sedermera även till den engelska parten (Stern 1931/1965: 218 f.; 

Sjöström 2001: 75). Den tredje typen av analogi, fonetisk associativ interferens, orsakas av att ett ord 

påverkar ett annats ords betydelse genom fonetisk likhet. Fornengelskans sam-blind, ’halvblind’, ledde 

till den svenska motsvarigheten ’sandblind’, och det engelska ordet belfry, som ursprungligen åsyftade 

ett belägringstorn, används idag närmast uteslutande om klocktorn, på grund av den uppenbarliga 

fonetiska härledningen från engelskans bell, ’klocka’. Således kan fonetisk associativ interferens leda till 

semantisk förändring av både uttryck och ting. (Stern 1931/1965: 230 ff.; Sjöström 2001: 75 f.) 

Den tredje klassen, Shortening (Förkortning), innehåller två olika typer av semantisk förändring: den 

som sker genom att ordet klipps av, och den som sker genom utelämnandet av en del av ordet. De 

exempel på avklippning som Stern och Sjöström ger innefattar ordet ’automobil’ som på svenska har 

blivit ’bil’, medan man på exempelvis engelska och franska kan omnämna en bil som auto. Uttrycket har 

förändrats, men som framgår har ingen betydelseförändring skett; både begreppskomplex och referent 

förblir desamma. Möjligtvis kan man argumentera för att exemplet ’pop’ från ’populärmusik’ har 

genomgått en viss värdeförändring (Stern 1931/1965: 261 ff.; Sjöström 2001: 75). Ett utelämnande av en 

del av ett ord förändrar även det uttryckets form, men varken referenten eller vid första anblicken 

begreppskomplexet verkar genomgå någon förändring. Ett exempel som ges av både Stern och Sjöström 

är det engelska ordet private soldier, ’privat soldat’, vilket användes för att differentiera från de mer 

professionella officerarna. Idag har uttrycket reducerats till private, men det bibehåller samma innebörd 

och åsyftar samma sak. Sjöström reflekterar kort över huruvida en homonym till det redan befintliga 

engelska ordet har uppstått, men avfärdar teorin som utan stöd (Stern 1931/1965: 266; Sjöström 2001: 

76). Angående orsaker till semantisk förändring kommer senare diskuteras, men redan här är det 

uppenbart att en grundläggande orsak till förkortningar är rent praktisk; orden blir mer bekväma att 

använda. 

Sterns fjärde klass, Nomination (Namngivning), behandlar till skillnad från de tidigare klasserna en 

avsiktlig påverkan av talarna av ett språk på språket de talar. Även förkortning kan anses ske med vilja, 

men inte alls i samma utsträckning som namngivning, då förkortningar ofta kommer till omedvetet. De 
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två särarterna av namngivning som Stern tar upp är avsiktlig namngivning och avsiktlig överföring. I det 

tidigare fallet skapas helt enkelt nya uttryck för redan existerande referenter, varför man strikt sett inte 

kan tala om en semantisk förändring – det gamla uttrycket finns kvar och används alltjämt. Exempel som 

ges är hursomhelst engelskans sawbones för ’kirurg’, inkslinger för ’skribent’, etc. (Stern 1931/1965: 

292; Sjöström 2001: 80). I det senare fallet, avsiktlig överföring, ges ytterligare en indelning mellan 

s.k. ’icke-figurativa överföringar’ och ’figurativa överföringar’. I det tidigare fallet finns det en direkt 

koppling mellan de två ting varemellan överföringen skett. Exempelvis nämner Sjöström att man kan 

tala om en cells ’väggar’ och om örats ’labyrint’. Vad gäller figurativa överföringar finns ingen direkt 

koppling mellan tingen, varför överföringen baserar sig på tidslig eller rumslig närhet. Här finns en 

uppsjö exempel inte minst inom mat och dryck som blivit namngivna efter exempelvis upphovsman 

(sandwich) eller område (champagne) (Stern 1931/1965: 295; Sjöström 2001: 80 f.) I samband med 

klassen namngivning kan metaforer, hyperboler, litoteser, etc. diskuteras, men en sådan diskussion kan 

med anledning av utrymmesbrist inte hållas här. 

Den femte klassen, Transfer (Överföring), inbegriper den semantiska förändring som skett genom att 

talare av ett språk oavsiktligt har överfört ett uttryck till att innefatta en ny referent, på grund av någon 

slags likhet referenterna emellan. Denna likhet kan gestaltas på många olika sätt, och Stern och Sjöström 

nämner likhet i utseende, funktion, relativ situation, etc. som exempel på orsaker till att överföringar har 

ägt rum. Således har enkla geometriska former såsom ’kon’ och ’pyramid’ fått användning i förhållande 

till nya referenter på grund av utseende, funktionen hos människans ’ben’ har jämförts med funktionen 

hos det som håller ett bord uppe, varifrån vi fått ordet ’stolsben’, och den till resten av kroppen relativt 

lägsta placeringen av människans fot har gett upphovet till uttrycket ’bergets fot’ (Stern 1931/1965: 347 

ff.; Sjöström 2001: 83 ff.). Något som förefaller uppenbart i många av de fall som Stern och Sjöström 

räknar upp, är att till människan närstående ting har fått agera jämförelsegrund för många av de 

överförda betydelserna. Detta faktum kommer att diskuteras vidare i avsnitt 2.2.3., då orsaker till 

semantisk förändring tas upp. 

Sterns sjätte klass, Permutation (Omkastning), behandlar den semantiska förändring som sker när 

uttrycket för en referent kommer att användas om en annan referent som har förekommit i samma 

sammanhang som den första. Uttrycket kommer således att beteckna en ny referent, vars 

begreppskomplex vid något tillfälle har koinciderat med den ursprungliga referentens. Denna process är 

extremt vanlig, och där finns många fler exempel än vad som kan nämnas här, men man kan 

hursomhelst konstatera att denna typ av semantisk förändring har inträffat och fortsätter inträffa i alla 
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delar av samhället. För att nämna ett fåtal exempel kan man som Sjöström ta upp hur det 

medeltidsengelska bedes kom att skifta betydelse från ’böner’ till ’radbandskulor’ (idag beads), med 

anledning av den närhet som uppstod mellan de två referenterna under bön, då man så att 

säga ’räknade sina böner’ genom att samtidigt räkna radbandskulor. Här har uttrycket för en handling 

överförts till objektet som symboliserar den. Ett annat exempel på omkastning är den nautiska 

hastighetsenheten ’knop’ som från början hade sitt ursprung i de knopar som slogs på den logglina som 

matades ut från fartyget under färd. Genom att mäta antalet knopar som hann löpa ut under en viss tid 

kunde man mäta relativ hastighet. Här har ett uttryck för ett konkret objekt blivit abstrakt genom 

åtföljande omständigheter. (Stern 1931/1965: 351 ff.; Sjöström 2001: 86 ff.) 

Den sjunde och sista av Sterns klasser, Adequation (Anpassning), har ofta ifrågasatts i egenskap av egen 

klass, då Stern själv konstaterar att den process den innefattar är ett nödvändigt avslutande steg i alla de 

andra typer av semantisk förändring som nämnts ovan, och som ett led i ’konventionaliseringen’ av ett 

ord, vilken skall diskuteras i avsnitt 2.2.3. senare i uppsatsen. Stern hävdar dock samtidigt att 

anpassningsprocessen även kan vara självständig, och därför förtjänar att kallas en egen klass (Stern 

1931/1965: 380 ff.; Sjöström 2001: 92). Det centrala i anpassningsprocessen är att den inte innefattar 

någon förändring av vare sig uttryck eller referent; om så har skett har det varit en tidigare följd av 

någon av de andra processerna som har nämnts ovan. Anpassningsprocessen innebär istället 

en ’specialisering’ alternativt en ’partikularisering’ av betydelse. Anpassningsprocessens självständiga 

status bottnar enligt Stern i den naturliga förändringen av betydelsen av ett ord som uppstår när talarna 

av ett språk har blivit uppmärksamma på att en ny betydelse av ett redan existerande ord måste anses 

vara mer relevant än den förra (Stern 1931/1965: 404 ff.). Ett exempel på ’specialisering’ av en 

betydelse skulle enligt Sjöström kunna vara hur ordet ’sofist’ som betecknade någon ur den sofistiska 

skolan i grekisk filosofi kommit att beteckna en ’ordvrängare’, då sofisterna hade en tendens att inte 

kunna tala enkelt och rakt om något. Vidare skulle enligt Sjöström ett exempel på ’partikularisering’ 

kunna vara hur ordet ’kungen’, när yttrat inom Sverige, automatiskt får den mer definierade 

betydelsen ’svenske kungen’. (Sjöström 2001: 93 f.) 

Av de klasser av semantisk förändring som har diskuterats i detta avsnitt, är anpassningen den som 

måste anses vara mest relevant för denna uppsats, just på grund av sin flexibilitet. 

Anpassningsprocessens främsta relevans för den semantiska förändringen av japanska 

andrapersonspronomen är att den ger en grundläggande förklaring till hur ords betydelser under mycket 

lång tid kan ersättas av dess raka motsats. I exemplet ’sofist’ ovan, står det vid en jämförelse med 
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exempelvis ordet ’filosof’ klart att de har ett gemensamt ursprung i grekiskans sophia, som 

betyder ’vishet’. Den bärande betydelsen i ordet ’sofist’ torde således, utöver att ha inneburit någon ur 

den sofistiska skolan, ursprungligen ha varit positiv. Genom specialisering utifrån en av sofisternas 

mindre omtyckta egenskaper förändrades efter hand betydelsen till den som ordet har idag. Parallellen 

till den betydelseförändring som japanska ord som omae (御前) och kisama (貴様) har genomgått är 

inte svår att dra. Härnäst kommer viss diskussion kring ‘konventionalisering’, den process där dylika 

skiftningar inträffar och nya betydelser blir bärande, att hållas, varefter vissa teorier kring orsaker till 

semantisk förändring kan läggas fram. 

2.2.3. ‘Konventionalisering’ samt orsaker till semantisk förändring 

‘Konventionalisering’ innebär, som följer av ordalydelsen, att något blir konvention eller norm. Inom 

semantiken innebär begreppet att en ordbetydelse blir dominant och kommer att vara intimt knuten till 

ordet. Att vi ens kan tala om en dylik process beror naturligtvis på att ett ord kan ha flera betydelser, 

och att dessa förändras med tiden. Anledningar till dessa förändringar beskrevs relativt ingående i 

avsnitt 2.2.2. ovan. 

När ett ord har flera betydelser kallas det för polysemi. Ett polysemiskt ord kan exempelvis vara, som 

nämndes ovan, det engelska ordet fast, vilket har de båda betydelserna ’snabb’ och ’stadig’. Här 

koexisterar två betydelser, ett fenomen som lingvisten Jean Aitchison kallar för cuckoo syndrom 

(göksyndrom). Koexistens är enligt Aitchison nyckeln till semantisk förändring; ett ord erhåller en ny 

betydelse som för en tid existerar samman med den gamla, varefter en av dem blir dominant – i det 

fallet att den nya betydelsen blir dominant har semantisk förändring ägt rum. I det engelska exemplet 

tabby, vilket idag har den ungefärliga innebörden ’striprandig katt’, har ordet gått den smått otroliga 

vägen från att denotera den från Bagdad härrörande textilen attābī – döpt efter en viss prins Attāb – till 

att indikera kläder gjorda av det materialet, till att – då dessa kläder ofta var randiga likt den ovan 

nämnda katten – användas även om djuret, varefter denna nyuppkomna betydelse blev konvention. 

Aitchison går så långt som att påstå att polysemi är det normala tillståndet för ett ord, och konstaterar 

att substantiv i genomsnitt har 1,74 olika betydelser vid ett visst givet tillfälle. (Aitchison 1991: 124 f.) 

Orsaker till ‘konventionalisering’ kan vara många och olika. Enligt Sjöström kan det vidare vara svårt att 

avgöra vad som är en direkt orsak till semantisk förändring och vad som bara är en bidragande 

omständighet. I grund och botten kan processen sammanfattas som den uttrycktes av lingvisten 

Stephen Ullmann, nedan citerad av Sjöström: 
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”De orsaker som styr uppkomsten av en innovation och dess spridning är vad gäller avsikter 
och syften identiska när förändringen är så uppenbart indikerad, eller ligger så mycket ’i 
luften’, att den äger rum oberoende hos många talare och utlöser omedelbart och spontant 
gillande från resten, som tycker sig känna, rätt eller fel, att den redan låg ’på tungan’ och 
skulle kunna ha framkastats av dem själva.” 

(Sjöström 2001: 100) 

Det fundamentala villkoret för semantisk förändring är därmed, som konstaterades redan i avsnitt 2.2.1., 

att en stor andel av språkets talare tar den nya betydelsen till sig. Vad gäller mer definitiva faktorer och 

orsaker rörande semantisk förändring och ‘konventionalisering’ kan lingvistkåren inte enas. De olika 

teorierna är alltför mångtaliga för att rättvist kunna tas upp här. Nämnas kan dock att Sjöström anser att 

det ’kommunikativa värdet’ av en betydelse är avgörande för huruvida den skall accepteras av språkets 

användare eller ej (Sjöström 2001: 102). Vidare lade lingvisten Otto Jespersen år 1925 fram en 

förhållandevis väl accepterad teori kring ’konventionaliseringen’ av betydelser. Han konstaterade att 

människan utgår från sig själv, d.v.s. själva människokroppen, när hon namnger företeelser i den fysiska 

världen – därav uttryck som ’stolsben’ och ’bergets fot’, vilka nämndes som exempel i Sterns femte klass, 

överföring, i 2.2.2. ovan. Vidare ger människan ofta, till ord som betecknar kroppsliga funktioner, en mer 

abstrakt betydelse, varför det engelska to see inte endast betyder ’att se’ utan även ’att förstå’. Slutligen 

ges ord som tidigare betecknat en rumslig dimension även en tidslig sådan, varför exempelvis ordet ’från’ 

idag kan användas både i kontexten ’från hus till hus’ och i kontexten ’från dag till dag’ (Aitchison 1991: 

130). Den sistnämnda kategorin kan visserligen kritiseras, då betydelsen i grund och botten inte 

förändrats, även om dess användningsområde har gjort det. 

Den centrala frågan för i detta sammanhang är dock hur processen ‘konventionalisering’ har inverkat på 

den semantiska förändringen av japanska andrapersonspronomen. Det står utifrån vad som lades fram i 

avsnitt 2.2.1. klart att orden har genomgått en semantisk förändring. Utifrån de teorier som här har lagts 

fram står det vidare klart att den naturliga utvecklingen torde ha varit att orden vid olika tillfällen i 

historien har haft ett flertal olika betydelser, av vilka en gradvis har blivit konvention. I detta skede kan 

inte tillfredsställande redogöras för orsakerna till andrapersonspronomenens semantiska förändring. 

Det skall dock nämnas att semantisk förändring inte enbart sker spontant, som i Ullmanns teori ovan, 

utan även kan initieras på högre nivå. Sjöström tar ordet ’väja’ som exempel. Ordet har ursprungligen 

betydelsen ’vika undan’, men har inom trafiken genom Vägverkets myndighetsutövande även erhållit 

betydelsen ’stanna’ (Sjöström 2001: 101). Att myndigheter kan stipulera nya betydelser kommer framgå 

i avsnitt 3.2.2. senare i uppsatsen, där historiska rekommendationer från det japanska 



 

- 15 - 

Utbildningsdepartementet läggs fram som talande bevis för hur de japanska andrapersonspronomenen 

har fått allt lägre artighetsgrad. 

 Orsakerna till varför artiga ord blir oartiga skall diskuteras djupare i nästkommande avsnitt om pejoral. 

Vidare presenteras ett flertal viktiga fakta kring den sedvanliga språkliga utvecklingen inom det japanska 

språket i kapitel 3. senare i uppsatsen. Utifrån dessa kommer en mer ingående diskussion kunna hållas i 

slutledningen av uppsatsen. 

2.2.4. Pejoral 

I föregående avsnitt konstaterades att det finns ett stort antal teorier kring orsakerna till semantisk 

förändring i olika sammanhang, och att detta arbete inte kan redovisa dem alla. Då denna uppsats 

fokuserar på den negativa värdeförändringen av japanska andrapersonspronomen, skall dock pejoral 

semantisk förändring redogöras för härnäst. Redan i avsnitt 2.2.1. framgick att ord som kisama (貴様) 

och omae (御前) en gång har haft upphöjande innebörd. I modern japanska har de dock reducerats till 

pronomen som används blott mellan närstående; med andra ord har orden gått från att vara ytterst 

distanserande och artiga, till att beteckna intimitet och till viss del oartighet. 

När ett ords betydelse skiftar i grad av värde, d.v.s. när ordet går från att ha ansetts ha en god innebörd 

till att ha en dålig sådan, menar Sjöström att det handlar om ”...förändringar som avspeglar 

språkanvändarnas ändrade emotiva attityd till referenten eller referenterna.” (Sjöström 2001: 145). 

Redan här skall påpekas att – som framgår av citatet ovan – det Sjöström talar om och det som skall 

presenteras i det närmaste på en viktig punkt skiljer sig från detta arbetes fokus. Även om en 

attitydförändring kan sägas ligga till grund för den semantiska förändringen av de japanska 

andrapersonspronomenen, kan den attitydförändringen inte anses vara gentemot referenten. 

Referenten i en fras innehållande ett andrapersonspronomen syftar till adressaten. Detta framgår redan 

av den inledande presentationen av semantik i avsnitt 2.1.1. I detta ljus skulle det vara löjeväckande att 

påstå att talaren kan genomgå en attitydförändring gentemot adressaten som sådan, eftersom 

adressaten mycket väl kan skilja sig från fras till fras. Vad gäller de japanska andrapersonspronomenen 

är det inte gentemot referenten det har skett en attitydförändring; det är snarare det till 

begreppskomplexet förankrade värdet som har skiftat. För att utveckla skulle man kunna påstå att det 

har skett en värdeförändring av ordens respektive innebörd, trots att begreppen och referenterna 

består. Trots denna skillnad mellan pejoral semantisk förändring av vanliga substantiv och den hos 

pronomen, kommer viss exemplifiering likväl ske nedan. Det som där framkommer skall därefter syfta 

till viss konkretisering av tendenserna kring pejoral förändring. 
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Några exempel på ord som har genomgått pejoral semantisk förändring, eller degeneration, som det 

heter på engelska, följer nedan, tagna ur Lyle Campbells Historical Linguistics, med tillhörande svensk 

översättning av de olika betydelserna: 

(1.) knave (engelska) ’buse’  ’tjänare’  ’yngling’ 

(2.) silly (engelska)  ’löjlig/dum’  ’glad/oskyldig’  ’salig’ 

(3.) villain (engelska) ’kriminell’  ’rustik/man med låga principer’  ’farmarbetare’ 

(4.) siniestro (spanska) ’ondskefull’  ’vänster’ 

(5.) spinster (engelska) ’ogift äldre kvinna’  ’spinnerska’ 

(6.) mistress (engelska) ’älskarinna’  ’kvinna som kontrollerar’ 

(7.) madam (engelska) ’ägarinna av bordell’  ’min dam’ 

(8.) putta (italienska) ’hora’  ’flicka’ 

(9.) ramera (spanska) ’prostituerad’  ’hustru till värdshusvärd’ 
(Campbell 1998: 260 f.) 

Som framgår av exempelmeningarna ovan är pejoral betydelseförändring ett tämligen vanligt fenomen, 

åtminstone inom de indoeuropeiska språken. En viktig tendens, som framgår av meningarna (5.) och 

framåt, är att i synnerhet ord betecknande kvinnor har haft en tendens att utveckla en negativ innebörd. 

Detta faktum skulle kunna anses spegla den sexism och det kvinnoförtryck som många anser har varit 

ett genomgående tema i mänsklighetens historia. För att dra en koppling till det japanska språket kan 

man beakta hur det kanji som betyder ’kvinna’, 女 (onna; jo), används som instrumentell del i andra 

kanji med negativ betydelse såsom 奸 (oka-su; kan), ’ondska’, 嫉 (sone-mu; shitsu), ’avundsjuka’, och 嫌 

(iya; ken), ’avsky’ (Kim 2008: 151). Det är vidare slående hur en utveckling liknande den i 

exempelmeningarna ovan beskrivna även ägt rum inom japanskan vad gäller pejoral betydelseutveckling 

av ord betecknande kvinnor. I det japanska språket har ordet oneechan (お姉ちゃん) – där o– utgör 

hederspartikel och -chan är ett namnsuffix med den ungefärliga innebörden ’lilla söta’ – oftast 

betydelsen ’storasyster’, men har även kommit att användas för att beteckna prostituerade kvinnor, 

vilket har lämnat visst stigma vid användandet av ordet. (Kim 2008: 169 f.) 

Pejoral kan sägas vara tätt sammanknutet till koncepten tabu och eufemism. När ett ord anses alltför 

oartigt för den kontext i vilket det används, ersätts det med ett som anses bättre och för sammanhanget 

lämpligare. Detta görs dessutom väldigt ofta för att undvika sammanblandning med homonymer med 
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icke uppskattad betydelse. Sålunda har engelskans cock (’tupp’) ersatts av rooster, och ass (’åsna’) har 

satts åt sidan för det mindre stötande donkey (Campbell 1998: 268). Lingvisten Michel Bréal skall ha 

sammanfattat det hela som följer: 

”Den påstådda pejorativa tendensen är resultatet av en mycket mänsklig attityd som leder 
oss till att beslöja och förkläda klumpiga, sårande eller frånstötande idéer. Det är inget annat 
än en ansträngning att vara taktfull, att undvika att chocka människor, en ansträngning som 
kan vara genuin eller låtsad och vars effekter är kortlivade eftersom lyssnaren kommer att 
söka efter saken bakom ordet och kommer att koppla ihop dem med varandra.” 

(Sjöström 2001: 146 f.) 

Vad gäller de japanska andrapersonspronomenen är, som sades i inledningen av detta avsnitt, 

parallellen till den ovan beskrivna pejorala processen inte helt oantastlig. Då pronomenen refererar till 

adressaten i en given fras, kan inte en emotiv attitydförändring mot en viss referent sägas ha ägt rum. 

Det är dock ytterst troligt att de japanska andrapersonspronomenen har genomgått någon slags pejoral 

värdeförändring i takt med att nya, förskönande, pronomen har tillkommit och ansetts finare och 

lämpligare. Bréals påstående ovan torde därmed kunna appliceras även på de japanska 

andrapersonspronomenen; detta synes i synnerhet troligt när man beaktar det japanska samhället och 

den stora fokus vid respekt och lämplighet som där läggs. Detta kommer mer ingående att beskrivas i 

avsnitt 3.2.3.  

2.3. Sammanfattning 
Denna del av uppsatsen har etablerat grunderna till vad som kan anses konstituera semantik och 

semantisk förändring. Kapitlet har även, med referenser till de japanska andrapersonspronomenen och 

det japanska språket i stort, sökt konstruera en översiktlig bild av hur, och av vilka anledningar, den 

semantiska förändringen av de japanska andrapersonspronomenen kan ha ägt rum. 

Inledningsvis kan fastslås att den för varje ord bakomliggande semantiska relationen är treställig och 

består av uttrycket, som konstituerar själva ordet som används, begreppskomplexet, vilken utgör den 

föreställning och uppfattning talaren har av det åsyftas, samt tinget, som är själva tingesten eller 

företeelsen som åsyftas. Dessa tre begrepp motsvaras för övrigt, i den trendsättande lingvisten 

Ferdinand de Saussures språkteori, av signifiant (det som utmärker) och signifié (det som utmärks); i 

samband med dennes språkteori framgår även att själva den grundläggande kopplingen mellan ord och 

betydelse är arbiträr och urskiljs genom negativ jämförelse med andra ord respektive betydelser. Det 

står vidare klart att i det fall, att någon av de tre faktorerna uttryck, begreppskomplex, och ting, har 

ändrats, har även en semantisk förändring ägt rum. Som exempel på begrepp som har genomgått 



 

- 18 - 

semantisk förändring togs de japanska andrapersonspronomenen omae (御前) och kisama (貴様). Med 

hjälp av en analys av den språkliga omgivningen för ett historiskt respektive ett modernt yttrande av 

omae, kan konstateras att innebörden av ordet otvivelaktigt har förändrats. På liknande manér medför 

en strukturell analys av de kanji som utgör ordet kisama till konstaterandet att den ursprungliga 

betydelse som därur kan utläsas bevisligen har gått förlorad, vid beaktande av ordets moderna 

användning och betydelse. 

I denna del av uppsatsen har vidare skett en kort redogörelse av lingvisten Gustaf Sterns numera typiska 

klassificering av de sju olika klasserna av semantisk förändring. Dessa skall inte upprepas här, utan står 

att läsa om i avsnitt 2.2.2. I samband med de olika typerna av semantisk förändring, har vissa teorier 

kring ’konventionaliseringsprocessen’ samt orsakerna till semantisk förändring lagts fram. Utifrån vad 

som härav har framkommit kan vissa grundläggande fakta erkännas. Inom semantisk förändring är 

polysemi norm, då ett ord vid varje givet tillfälle kan sägas ha ett flertal betydelser, där sedermera en 

blir konvention. Denna process pågår oupphörligen.  

Avslutningsvis har generella tendenser kring pejorala semantiska förändringar etablerats – i synnerhet 

har en pejoral tendens av ord som betecknar kvinnor kunnat urskiljas. Det pejorala begreppet är starkt 

knutet till eufemismer och tabu, även om det kan vara utmanande att fastslå vilket av begreppen som 

orsakar dem andra. Det framgår att Michel Bréals teori, att pejoral semantisk förändring samt det därtill 

knutna skapandet av eufemismer i grund och botten beror på mänsklig finkänslighet gentemot 

adressaten, även har grund i det japanska samhällets regler kring interaktion. Detta presenteras i detalj i 

avsnitt 3.2.3. Pejoral semantisk förändring på grund av emotiv attitydförändring kan konstateras vara en 

intressant parallell till den degenerering av begreppskomplexet som de japanska 

andrapersonspronomenen har genomgått, även om den avgörande skillnaden består, att den emotiva 

attitydförändringen i de exempel som har lagts fram riktar sig mot referenten istället för mot en generell 

värderingsgrad av begreppskomplexet. 
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3. Japanska andrapersonspronomen 

3.1. Introduktion 

3.1.1. Begrepp och definition 

Pronomenets roll inom lingvistiken är, liksom namnet antyder, att via substitution representera ett 

annat ord, av en eller annan anledning. Inom de flesta språk leder användandet av pronomen till ett 

rikare, mer varierat språkbruk genom undvikandet av upprepning, och kan även anses enklaregöra den 

praktiska användningen av ett språk, då ett ord kan användas istället för ett flertal andra. Härmed står 

det klart att personliga pronomen har den avsmalnade funktionen att substituera för ord som 

designerar personer, inom vilken grupp andrapersonspronomen designerar adressaten av en talad sats. 

Inom det svenska språket konstituerar orden ’du’ och ’ni’ andrapersonspronomen. 

Inom det japanska språket är definitionen av andrapersonspronomen långt ifrån lika enkel. Förvisso är 

det grundläggande begreppet detsamma; även japanskan innehåller ett flertal ord som kan användas 

som andrapersonspronomen, och deras praktiska innebörd är densamma som ’du’ eller ’ni’ inom 

svenskan. Dock skiljer sig användandet av andrapersonspronomen inom japanskan från densamma inom 

svenskan av två ofrånkomliga skäl. För det första är den blotta mängden ord som kan anses konstituera 

andrapersonspronomen, av orsaker som snart skall förklaras, långt större inom japanskan än den är 

inom svenskan. Det är en allmän åsikt bland språkforskare att även ord som chichi (父), ’far’, musume 

(娘), ’dotter’, ko (子), ’barn’, ani (兄), ’storebror’, och imouto (妹), ’lillasyster’, utgör personliga 

pronomen (Kashiwatani 1984: 208). Anledningen till detta kommer strax förklaras. För det andra är 

användandet av andrapersonspronomen inom japanskan dessutom i mycket högre utsträckning än i 

svenskan knuten till sociala konventioner och det samhälleliga respektbegreppet. 

Denna uppsats har av utrymmesskäl valt att lägga fokus främst på fyra av de vanligast använda 

pronomenen inom det japanska språket: anata (貴方/彼方), omae (御前) – i samband med detta 

kommer även det liknande temae (手前) att tas upp – kimi (君), och kisama (貴様). Av dessa har omae 

och kisama redan tidigare figurerat i uppsatsen, och de fyra kommer framöver återkomma upprepade 

gånger. Nedan följer en översiktlig tabell över de fyra pronomenen samt den motsvarande betydelse 

som de, baserat på teckenbetydelse, en gång har haft. 
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Pronomen    Kanji    Ursprunglig betydelse 

Anata     貴方/彼方   ’Där borta’ 

Omae     御前    ’Ärade framför’ 

Kimi     君    ’Prins’ 

Kisama     貴様    ’Noble herre’ 

En mer detaljerad analys av de respektive pronomenen samt deras respektive betydelse, modern såväl 

som historisk, kommer redogöras för i avsnitt 3.2.1.; detta är blott en översikt. 

För att få en grundläggande förståelse för vad ett personligt pronomen inom japanskan kan sägas vara, 

måste man först bilda sig en uppfattning om hur det japanska språket använder sig av pronomen i 

helhet. Den grundläggande funktionen hos pronomen i japanskan är liksom i svenskan: ”Att såsom 

relaterande generell idé ge uttryck för personer och ting, platser, riktningar, etc.” (Sakai 1997: 273). 

Vidare gör japanskan skillnad på personliga pronomen, demonstrativa pronomen, etc., vilket ju också 

framgår av citatet ovan. Dock framgår tydligt redan efter en kort tids studier av det japanska språket att 

relationen mellan olika typer av pronomen är betydligt mer flytande inom japanskan än den är inom 

svenskan, i synnerhet om man betraktar dem ur ett historiskt perspektiv. Ett talande exempel, översatt 

från samma källa som ovan, är som följer: 

”Om man ser på den historiemässiga förändringen *av pronomen] alternativt de regionala 
skillnaderna, [framgår det] vad gäller japanska pronomen, att demonstrativa pronomen blir 
till personliga pronomen, att förstapersonspronomen [blir så att de] även kan användas som 
andrapersonspronomen, samt att reflexiva pronomen blir till förstapersonspronomen, och 
att förändringen av reglerna kring deras användning *därmed+ är stor.” 

(Sakai 1997: 273) 

Detta faktum är en mycket viktig utgångspunkt vid begrundandet av den semantiska utvecklingen av 

japanska andrapersonspronomen, vilken denna uppsats behandlar. Att pronomenet anata med stor 

sannolikhet är ett av de pronomen som åsyftas i citatet framgår redan i dess betydelse som angiven i 

den översiktliga tabellen ovan. Påståendets giltighet kommer hursomhelst kortfattat att prövas genom 

en elementär betraktelse av olika japanska andrapersonspronomen och deras respektive betydelse vid 

olika historiska tidpunkter, i avsnitt 3.2.1. senare i uppsatsen. I samband med denna översikt kommer 

även prov ges på den mängd ord som inom japanskan kan anses konstituera andrapersonspronomen, 

med viss diskussion kring definitionens giltighet som följd. 
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3.1.2. Mellanspråklig jämförelse 

Liksom nämndes ovan skiljer sig användandet av japanska andrapersonspronomen från användandet av 

andrapersonspronomen i svenskan och andra västerländska språk på två elementära punkter. Dels är 

den blotta mängden ord som ingår i gruppen mycket större – detta på grund av att varje ord i sig självt 

är ett funktionellt substantiv med en självständig innebörd. Detta innebär att varje pronomen bär på 

olika betydelser, trots att de alla används i sammanhang motsvarande svenskans ’du/ni’ eller franskans 

tu/vous. Exempelvis har andrapersonspronomenet kimi (君) ursprungligen innebörden ’prins’ 

eller ’herre’, och andrapersonspronomenet omae (御前) betyder bokstavligen ’ärade framför’ (Nolan 

2002: 3). Orden har likväl i praktiken betydelsen ’du’, även om de tecken med vilka pronomenen skrivs 

har kvar sin respektive innebörd, vilket framgår när de kombineras med andra tecken för att forma nya 

ord. I avsnitt 2.3. ovan diskuterades den pejorala utveckling som de japanska andrapersonspronomenen 

har genomgått. Här kan dras en parallell till vad som där sades i och med att ordens ursprungliga, 

exalterande innebörd har gått förlorad i dess moderna användning. Detta framgår tydligt blott genom 

påvisandet av ett fåtal exempel. 

Den andra stora skillnaden mellan japanskans användning av andrapersonspronomen jämte densamma i 

svenskan, är att andrapersonspronomenen, liksom det japanska språket i helhet, oåterkalleligen är 

knutna till sociala relationer och det i det japanska samhället grundläggande respektsystemet. Om detta 

skall närmare diskuteras i avsnitt 3.2.3. senare, men kort sagt kan man tvivelsutan påstå att valet av 

andrapersonspronomen för användning i en dialog mellan två personer, är högst beroende av dessa två 

personers inbördes relation. Vidare, och än mer betydelsefullt, är att japaner, vid referens till varandra i 

dialog, om möjligt undviker att använda andrapersonspronomen såsom kimi och omae, såvida de inte 

har en relativt intim relation till varandra. Enligt en undersökning citerad i Martins A Reference Grammar 

of Japanese består endast 0.28% av alla öppna andrapersonsreferenser av ord av den ovan nämnda 

typen (Martin 1975: 1075). Detta verkar även vara det generella resultatet i andra undersökningar som 

nämns i Suzukis Words in Context (Suzuki 1978: 113). Istället för direkta referenser av den motsvarande 

varianten ’du/ni’, sker större delen av referenser i andraperson genom 

kombinationen ’förnamn/efternamn + ev. artighetssuffix’, där valet av användande av förnamn kontra 

efternamn samt det eventuella användandet av artighetssuffix samt valet därav, återigen bestäms av 

sociala konventioner och inbördes relation (Holmberg-Forsyth 2008: 2 f.). Denna användning står att 

jämföra med det innan den s.k. ’du-reformen’ gällande sociala systemet inom det svenska samhället att 

referera till varandra i tredjeperson enligt modellen ’Skulle fröken Andersson måhända vilja ha en kopp 

te?’. Denna typ av indirekt referens är norm ännu i dagens Japan, vilket återigen framhäver den relativa 
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familjaritet som impliceras genom användandet av direkta andrapersonspronomen i det japanska 

språket. 

För att på lättaste sätt kunna dra en skiljelinje mellan västerländska och japanska 

andrapersonspronomen, krävs blott en kort redogörelse för deras respektive historiska utveckling. Vad 

gäller den historiska utvecklingen av japanska dylika, skall detta ingående täckas i nästkommande avsnitt, 

men här följer som referens vid jämförelse en kort beskrivning av utvecklingen av de 

andrapersonspronomen som än idag figurerar i västerländska språk tillhörande den indoeuropeiska 

språkfamiljen. Med utgångspunkt att det en gång i tiden fanns ett proto-indoeuropeiskt språk varifrån 

många av västvärldens idag talade språk utvecklades, och att detta mer eller mindre ursprungliga språk 

nyttjade sig av i stort sett ett enda ord som andrapersonspronomen singularis, är det remarkabelt att de 

andrapersonspronomen som brukas i dagens många olika språk alltjämt hyser sådana likheter till 

varandra. En översiktlig jämförelse mellan svenskans ’du’, tyskans du, franskans tu och 

medeltidsengelskans thou, vilka alla delar samma funktion, framstår det tydligt att det indoeuropeiska, 

ursprungliga, andrapersonspronomenet har förändrats ytterst litet ända in i våra dagar. (Suzuki 1978: 

118 f.) 

3.2. Förekomst och användning 

3.2.1. Historiska exempel 

Ovan har själva begreppet andrapersonspronomen löst definierats, och den markanta bristen på 

egentlig utveckling av de indoeuropeiska andrapersonspronomenen redogjorts för. De japanska 

motsvarigheterna står i bjärt kontrast till den relativt stagnerade positionen som de västerländska 

andrapersonspronomen har intagit. Som tidigare nämnts finns det en uppsjö av s.k. personliga 

pronomen i det japanska språket, till skillnad från de västerländska språken vari endast ett fåtal ord 

kallas personliga pronomen. Anledningen till detta fenomen brukar förklaras med att det japanska 

språket i själva verket inte har några personliga pronomen över huvud taget (Miller 1967: 341). Till 

grund för detta påstående anger vidare bland andra Suzuki det faktum att japanska lingvister i slutet av 

1800-talet, vid den tidpunkt då Japan öppnat upp mot västvärlden och påbörjat sin ’västernisering’, helt 

enkelt kopierade det system som var gällande i den del av världen vars teknologi och värderingar nu 

alltmer började få fotfäste på de japanska öarna. Med andra ord togs ord som anata (貴方/彼方), omae 

(御前), och kisama (貴様) ur sina respektive sammanhang, och betecknades som 

andrapersonspronomen. Det är av denna anledning västerländska forskare lätt kan bli förvirrade när de 

inser, som konstaterades ovan, att de japanska orden för ’far’ och ’storebror’ anses vara personliga 
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pronomen. Samma kompromiss applicerades till ord vilka hade kommit att användas för att referera till 

talaren, vilka nu genom generalisering började betecknas som förstapersonspronomen (Suzuki 1978: 

111). Att denna generalisering har skapat en problematik kring vad som egentligen skall kunna anses 

konstituera ett andrapersonspronomen i japanskan är uppenbart. 

Nedan följer en tabell, tagen ur Millers The Japanese Language, över ord som under olika skeden av 

Japans historia har använts för att beteckna adressaten – med andra ord begrepp som enligt 

västerländsk tradition betecknas som andrapersonspronomen.4 

Forms for Person Spoken To 
_____________________________________________________________________________________ 

Old Japanese    na, nare, öre, masi, imai, mimasi 

Late Old Japanese   na, nare, kimi, nanji < nandi < namuti, kinji < kindi < kimuti 

Early Middle Japanese nanji, nandachi (pl.), kimi, dono, okoto, onmi, gohen 

Late Middle Japanese nushi, onushi, sochi, sonata, sono hō, konata, ware, wadono, 

miuchi, wagoryo, kokonamono, nanji, kisho, kikō, kihen 

Early Modern Japanese omae, omaesan, nushi, onoshi, nishi, konata, konatasama > 

konasan, konta-shu (pl.), sonata, sonatasama, sochi, onmi, omi, 

anata, kisama, sokomoto, katasama, otemae, onore, ware, 

waresama, kidono 

Modern Japanese   anata, anta, sensei, omae, kimi, kisama, temae 

(Miller 1967: 342) 

Det skall påpekas att själva mängden ord inom denna tabell är ett gott exempel på hur absurt det 

egentligen måste anses vara att, enligt det västerländska synsättet, beteckna dem som 

andrapersonspronomen, då ett pronomen i grund och botten syftar till att substituera andra ord. Om 

resultatet av ett sådant system blir såsom visas ovan, synes det synnerligen ineffektivt. En ytterligare 

kommentar som kan anföras utifrån tabellen ovan är att det måhända kan anses konstigt att ordet 

                                                           
4
 Den stil av romaji som Miller använder sig av för att med det västerländska alfabetet representera japanska ord 

skiljer sig något från den stil som konsekvent används i denna uppsats. Den innehåller vidare tecknet ō, vilket 

betecknar ett utdraget o, och som enligt den stil som används i resten av uppsatsen skrivs ou. Vidare innehåller 

den tecknet ö, vilket förmodligen indikerar en vokal som inte längre används. I övrigt kan dock tilläggas att tecknen 

< respektive > representerar en historisk utveckling av ord åt ena eller andra hållet, exempelvis genom förkortning. 
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sensei (先生), som visserligen kan användas för att beteckna en mästare i allmänhet, men som i 

praktiken används främst till lärare, läkare, och andra liknande professioner, anges som ett 

andrapersonspronomen. Detta är dock återigen ett exempel på hur ord som i japanskan har en 

självständig betydelse har kommit att användas som pronomen. Vidare kommer det i avsnitt 3.2.3. ges 

prov på hur bland annat namn på yrkesroller i praktiken används för att referera till adressater. 

Här kan infogas ytterligare bevis för att de japanska andrapersonspronomenen – även historiska sådana 

som inte längre används – ur teckensynpunkt har haft en upphöjande innebörd. Exempelvis uppstod det 

under Nara-perioden5 nyttjade andrapersonspronomenet namuji (汝/汝貴) – i tabellen ovan 

romaniserat som namuti – delvis från det upphöjande tecknet 貴 (touto-i; ki) med innebörden ’nobel’ 

(Suzuki & Hayashi (red.) 1972: 132). Vidare finns källor från Edo-perioden6 som påstår att det vid en tid 

var normalt att tilltala endast personer med hög börd med det idag likställande omae, vilket då skrevs 

omahe (Suzuki & Hayashi (red.) 1972: 135). 

Då denna uppsats inriktar sig på den pejorala, semantiska utvecklingen av andrapersonspronomen som 

används ännu i dagens Japan, kommer endast pronomen som enligt Millers tabell ovan används inom 

modern japanska redogöras för i detalj. Av de ovan nämnda, är anata, omae, kimi (君), kisama, och 

temae (手前), av sådan grundläggande natur och används i sådan utsträckning att de är värda att 

betraktas närmare. Det faktum att de, i förhållande till andra andrapersonspronomen, används i stor 

utsträckning än idag kommer bli än mer tydligt i avsnitt 4. senare i uppsatsen, då praktiska exempel från 

japanska media kommer att analyseras. Innan var och ett av exemplen redogörs för i detalj, kan tilläggas 

att, som framgår av Millers tabell, endast ett fåtal av de pronomen som ännu idag är i användning 

brukats även i tidigare skeden av Japans historia. De japanska andrapersonspronomenen har således 

tenderat att falla ur bruk allteftersom att nya har introducerats. Här följer nu redogörelser för 

andrapersonspronomenen anata, omae respektive temae, kimi, och kisama. Med anledning av den 

relativt stora mängd material som finns tillgänglig kring pronomenet anata kommer störst fokus läggas 

på bakgrunden till och utvecklingen av detta ord. 

Anata (貴方/彼方) samt dess förkortade version anta skrivs, liksom de flesta pronomen, sällan med 

kanji, men när det väl sker framgår det omedelbart att det finns två möjliga sätt att skriva ordet. I det 

första fallet skrivs ordet med följande tecken: 貴(touto-i; ki), vars grundläggande betydelse i det 

                                                           
5
 Nara-perioden pågick mellan åren 710-784. (Ottoson & Ekholm 2008: 39) 

6
 Edo-perioden varade mellan åren 1603-1868. (Ottoson & Ekholm 2008: 139) 
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japanska språket är ’nobel’ (Halpern 1999: 615), samt 方(kata; hou), vars vanligaste innebörd 

är ’riktning’, men som även har kommit att bära den specialiserade innebörden ’(ärade) person’ 

(Halpern 1999: 446). I det andra fallet används tecknen 彼 (kare; hi), vars innebörd i modern japanska 

definieras som ’tredjepersonspronomen’ (Halpern 1999: 89), samt återigen 方(kata; hou). Anata (貴方/

彼方) kan därmed bokstavligen betyda något i stil med antingen ’nobel person/riktning’ eller ’den där 

personen/riktningen’ alternativt ’där borta’. Av dessa sätt att skriva ordet är det tidigare det mest 

vanliga, men med utgångspunkt från det senare sättet att skriva ordet på, bör återigen uppmärksammas 

den i detta kapitels inledning nämnda trenden hos japanska personliga pronomen att utvecklas från 

demonstrativa pronomen. För att ytterligare belysa denna koppling följer nedan en tabell, tagen ur 

Millers The Japanese Language, över olika demonstrativa pronomen under olika skeden av Japans 

historia.7 

     Most  Middle  Most 
     Proximate Distance Remote  Indefinite 
_____________________________________________________________________________________ 

Demonstratives    kö, köre sö, söre  ka, kare  idu-re 

Place words    kōkō  sōkō  *kasiko  idu-ku 

Direction words: 

   (Old Japanese)   *kö-ti  *sö-ti  *a-ti  idu-ti 

   (Late Old Japanese)   ko-nata  so-nata  ka-nata, 

         a-nata 

 (Miller 1967: 342) 

Miller påpekar i samband med tabellen att ”...konata betyder även ”jag,” sonata är medel[tids]japanska 

*för+ ”du,” kanata är ”han, hon,” och anata är medel[tids]japanska [för+ ”han, hon,” men *det+ 

moderna ”du.”” (Miller 1967: 342). Således står det klart att ordet anata har gått från att i medeltida 

japanska syfta till tredje personen till att i modern japanska syfta till andra personen. Att ordet i denna 

uppsats hittills har skrivits med två uppsättningar tecken har också syftat till att bekräfta denna 

övergång. Den läsning som ovan angavs som den mindre vanliga, (彼方), är utifrån vad som visats ovan, 

                                                           
7
 Återigen skiljer sig Millers stil av romaji från den som annars konsekvent används i denna uppsats. Noteras kan 

även att vissa demonstrativ även här skrivs med tecknet ö, vars innebörd fortfarande är oklar. Asteriskerna är 

tagna direkt ur dokumentet, och betecknar förmodligen någon slags diskrepans från modern japanska. 



 

- 26 - 

troligtvis den historiskt tidigare, emedan (貴方) är den läsning som främst används i modern japanska. I 

den senare undersökningen av andrapersonspronomens användning i moderna japanska media i avsnitt 

4. kommer detta också framträda tydligt. I samband med detta kommer även det medeltidsjapanska 

andrapersonspronomenet sonata (其方), som även det nästan aldrig skrivs med kanji, att förekomma. 

Stycket ovan påvisade en annan typ av semantisk utveckling som åtminstone ett av 

andrapersonspronomenen har genomgått. Den för denna uppsats centrala semantiska 

transformationen är dock alltjämt värdeförändringen i andrapersonspronomenens användning. Liksom 

framgick ovan bär det moderna anata (貴方) – som för att undvika förvirring framöver kommer att 

anges endast med den i modern japanska vanliga uppsättningen tecken – på en exalterande innebörd. 

Till skillnad från flertalet andra moderna andrapersonspronomen förblir dock anata även i dagens 

japanska ett neutralt, om inte artigt ord, även om det liksom resten av andrapersonpronomenen 

undviks till fördel för andra metoder av tilltal (Martin 1975: 1078). Med anledning av de problem som 

ett simultant tilltalande av ett flertal för talaren okända personer innebär, är ordet i sin pluralisform 

anatagata (貴方方) likväl förmodligen den mest föredragna formen av tilltal (Nolan 2002: 1). Suzuki 

nämner att ordet, enligt den i 1952 av det nationella språkrådet i Japan utgivna skriften Kore kara no 

keigo [Hedersspråk för framtiden], rekommenderas för standardformsanvändning, då ord som kimi 

anses alltför informella (Suzuki 1978: 121 f.). Trots att ordet anses artigare än resten av de i dagsläget 

använda andrapersonspronomenen, bör det enligt Suzuki användas främst när man tilltalar en främling 

vars status är okänd för talaren – och då helst i samband med hederssuffixet -sama, med resultatet 

anatasama (貴方様) som följd – men aldrig för att tilltala en person vars status med säkerhet är högre 

än talarens (Suzuki 1978: 113 f.) Detta påstående ifrågasätts dock genom exempelmeningar som inom 

kort skall presenteras i avsnittet behandlande konkreta exempel på den historiska utveckling anata har 

genomgått. 

Omae (御前), respektive temae (手前), skrivs båda med tecknet 前 (mae; zen), vars innebörd 

är ’framför’ eller ’före’, antingen konkret eller abstrakt menat (Halpern 1999: 536). I omaes fall inleds 

ordet med tecknet 御 (o; go), vilket i detta fall är ett prefix med den ungefärliga innebörden ’ärade’ 

(Halpern 1999: 162). Temae inleds istället med tecknet 手 (te; shu), vilket bokstavligen betyder ’hand’ 

(Halpern 1999: 826). Omae får därmed betydelsen ’ärade framför’, emedan temae kan översättas 

som ’framför handen’. Dessa bokstavliga översättningar är dock otillfredsställande ur det perspektiv 

denna uppsats intar som historiskt jämförande. Det är känt att både omae och temae, liksom anata 

ovan, är deriverade från demonstrativa pronomen. Omae har liksom det från kinesiskan härledda gozen 
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(御前), vilket som synes skrivs med samma tecken som omae, fungerat som bestämmande av en till 

talaren relaterad position, i detta fall framför talaren (Sansom 1928: 78 f.). På samma sätt härstammar 

temae från det demonstrativa ’den här sidan *av+’. Som kommer framgå utifrån de praktiska exempel 

som presenteras i undersökningsdelen av denna uppsats, används detta ord i modern japanska som ett 

andrapersonspronomen likvärdigt med omae, men har så sent som när Sansom skrev sin An Historical 

Grammar of Japanese år 1928, även kunnat användas som ett förstapersonspronomen. I dagens 

japanska är både omae och temae likställande/nedvärderande och används antingen förolämpande, 

eller, främst av män, till närstående vänner. (Martin 1975: 1079; Sansom 1928: 79) 

Kimi (君) har, till skillnad från anata och omae/temae, inte sin grund i ett demonstrativt pronomen, utan 

var ursprungligen ett substantiv med den ungefärliga innebörden ’prins’ eller ’monark’. Denna innebörd 

framgår bland annat i det sammansatta ordet ookimi (大君) med betydelsen ’stor konung’ eller ’hans 

majestät’ (Sansom 1928: 118). Tecknet 君 (kimi; kun) används också i ord som kunshu (君主) med 

betydelsen ’härskare’ och shukun (主君) med betydelsen ’mästare’ (Halpern 1999: 767). Tecknet 

används även i form av namnsuffixet –kun gentemot adressater av likvärdig eller lägre status, vilket 

återigen visar på hur dess upphöjningsfunktion ytterligt har urholkats (Holmberg-Forsyth, J. (2008): 2). 

Den praktiska användningen av ordet definieras av Martin såsom främst män emellan, även om kvinnor 

kan tänkas använda det till närstående adressater (Martin 1975: 1079). Denna något föråldrade 

definition stämmer inte särskilt väl med dagens verklighet, där användningsområdet är betydligt mer 

vidsträckt, vilket också skall framträda i undersökningsdelen av denna uppsats. 

Kisama (貴様) skrivs med tecknen 貴(touto-i; ki) (Halpern 1999: 615), vars innebörd redan vid analysen 

av anata ovan definierades som ’nobel’, och 様(sama; you) (Halpern 1999: 261 f.), som bär på en rad 

betydelser, men som här fyller funktionen av upphöjande suffix att jämföra med svenskans 

titelprefix ’herr’ eller engelskans Mr., även om den japanska motsvarigheten är än mer upphöjande – 

detta framgår inte minst i jämförelse med det i standardkonversation vanligtvis tillämpade -san (Martin 

1975: 1079; Sansom 1928: 305; Holmberg-Forsyth 2008: 2). Den till tecknet 様 tillskrivna rollen som 

hederssuffix står att jämföra med den till tecknet 御 tillskrivna funktionen som hedersprefix; vid 

kombination av dem båda skapas extremt upphöjande uttryck såsom goshujinsama (御主人様), vars 

grundläggande innebörd är ’make’, men som i kombination med upphöjande prefix och suffix 

bokstavligen skulle betyda något i stil med ’ärade herr make’ (Halpern 1999: 440). Att kisama 

ursprungligen har haft en upphöjande innebörd framgår därmed tydligt. Likväl är ordet i dagens talade 
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japanska, i jämförelse med resten av de pronomen som kortfattat har beskrivits ovan, det tveklöst 

oartigaste, och ställer ännu högre krav än omae och temae på att relationen i vilken ordet yttras endast 

är mellan ytterst närstående personer, om ej som en förolämpning. Detta utvecklas till viss del i den del 

av uppsatsen som behandlar semantik och semantisk utveckling, och kommer dessutom ges prov på i 

uppsatsens undersökningsdel. 

Av de pronomen som ovan har redogjorts för, bottnar vissa från början i demonstrativa pronomen – en 

utvecklingstrend inom den japanska lingvistiken som konstaterades redan i inledningen av detta kapitel 

– medan vissa från början varit självständiga substantiv vars innebörd ansågs smickrande nog att 

användas respektfullt gentemot adressater. Gemensamt för dem alla är emellertid att den mer eller 

mindre upphöjande betydelse som de en gång har haft, under historiens gång har gått förlorad. I 

nästföljande avsnitt skall denna process vad gäller pronomenet anata begrundas närmare. 

3.2.2. Konkreta exempel på anatas historiska utveckling 

I sin artikel On the History of the Japanese Second Person Pronoun Anata, redogör Miki Hashiguchi med 

hjälp av exempelmeningar i detalj för hur användningen av anata(貴方) förändrats genom Japans 

historia. Vissa av dessa exempel kommer att citeras nedan, för att ge ytterligare prov på den pejorala 

utveckling som anata och andra andrapersonspronomen har genomgått. Hashiguchi delar upp den 

japanska historien i fyra delar: kinsei (moderna tider), vilken omfattar tiden fram till och med Edo-

perioden som varade till år 1868; kindai (den moderna eran), vilken omfattar tiden fram till och med 

Taishou-erans slut år 1926; gendai I (tidigare nutid), vilken omfattar tiden till och med andra 

världskrigets slut år 1945; samt gendai II (senare nutid), som omfattar tiden därefter (Hashiguchi, M.: 

55). Hashiguchi inleder med en rad exempelmeningar från de moderna tiderna, vilka visar hur 

användningsområdet för anata gick från demonstrativt pronomen under Heian-perioden,8 till 

tredjepersonspronomen i början av Edo-perioden, till andrapersonspronomen vid tilltalande av 

överordnande under mitten av Edo-perioden. Ett urval av dessa presenteras nedan, såsom de återges på 

japanska samt med romaji i Hashiguchis artikel; i vissa fall förekommer engelsk översättning, varvid 

ingen vidare översättning till svenska har genomförts. Den svenska översättningen, när sådan ges, 

behåller Hashiguchis understrykningar men har i allt annat liksom tidigare sitt ursprung i denna uppsats. 

Exemplen har angivits med årtal i de fall där sådana har funnits i Hashiguchis artikel: 

                                                           
8
 Heian-perioden varade mellan åren 794-1185. (Ottoson & Ekholm 2008: 48) 
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(1.) ”目の前に見えぬあなた （＝未来）の事は・・・・・・（源氏物語9・若菜） 

Menomaeni mienu anatano kotowa... (=future)” 

’Det där (framtiden) som inte kan ses med blotta ögat...’ 

(2.) ”わがもとにあれかし。あなたももて離るべくやはとの給えば・・・・・・（源氏物語）

（あちらの方） 

Wagamotoni arekashi. Anatamo mote hanarubekuyawato notamaeba (=that person)” 

 ’Var med mig. Din förbindelse till personen där är inte heller så avlägsen...’ 

(3.) ”なぜそちは姫をあなたへ渡さぬ。（一心二河白道・１６９８） 

Naze sochiwa himewo anatae watasanu. (=that person)” 

’Varför överlämnar du inte prinsessan till den där personen?’ 

(4.) ”殿さま、どふぞあなたのお取りなしで・・・・・・（傾城天の羽衣・１７５３） 

Tonosama douzo anatano otorinashide... (=you)” 

’Min herre, med Er medling...’ 
(Hashiguchi: 56) 

Intressant är hur anata i exempelmeningarna (1.) och (2.) används först som demonstrativt pronomen 

och sedan som tredjepersonspronomen, trots att meningarna båda är tagna ur Genji Monogatari. Detta 

tyder på att ordet vid denna tid hade två individuella innebörder, varav en senare blev den dominanta; 

denna process har redogjorts för redan i avsnitt 2.2.3. ovan. Utifrån exempelmeningarna ovan ser man 

tydligt hur anata utvecklades från demonstrativt pronomen till tredjepersonspronomen till 

andrapersonspronomen, förvisso under en lång tidsperiod. Liksom framgår av det i mening (4.) angivna 

årtalet, torde skiftningen av anatas funktion, från tredjeperson till andraperson, ha skett någon gång 

kring år 1750. Detta konstaterar även Elizabeth Closs Traugott och Richard B. Dasher i sin Regularity in 

Semantic Change, vari de beskriver den utveckling som ovan visas (Traugott & Dasher 2002: 230). Denna 

utveckling, som fört anata från att ha en väldigt avlägsen innebörd, till att alltmer få en direkt funktion, 

kan kopplas till den generella relationen mellan uttrycks avlägsenhet respektive artighet, om vilket 

avsnittet kring andrapersonspronomenens sociala funktion och praktiska användning skall handla. 

                                                           
9
 Genji Monogatari (Berättelsen om Genji) författades av adelsdamen Shikibu Murasaki under höjden av Heian-

perioden i början av 1000-talet. (Ottoson & Ekholm 2008: 49) 
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Hashiguchi följer upp denna utveckling med en exempelmening från den moderna eran, som visar på 

den roll som anata kommit att inneha kring början av 1910-talet: 

(5.) ”対称は通常「貴方（あなた）」と称すべし同輩に対しては「君（きみ）」と称するも

差支なし。 

（第８章 言語対応 第一節 称呼及敬語） 

Taishowa tsujyo anatato shosubeshi dohaini taishitewa kimito shosurumo sashitsukaenashi. 

(Chap. 8 Gengotaio kosho oyobi keigo)” 

’Adressaten bör vanligtvis kallas anata; gentemot jämbördiga finns inga hinder mot att använda 
även kimi. 

(Kapitel 8: Språklig ekvivalens; Första stycket: Namn samt respektspråk)’ 
(Hashiguchi: 57) 

Den ovan citerade exempelmeningen är tagen från en rekommendation utfärdad av 

Utbildningsdepartementet år 1911, och syftar till att informera den japanska befolkningen om vilka 

pronomen som bör användas gentemot vem och i vilket sammanhang. Det framgår enligt Hashiguchi, 

utifrån detta och ett annat exempel som i liknande anda är återgivit i hans artikel, tydligt att anata med 

fördel användes för att upphöjande referera till adressaten på ett indirekt sätt, medan sochi (其方), 

sonata (其方), och sono hou (其の方), vilka när de skrivs med kanji alla använder sig av samma tecken, 

användes för att mer direkt referera till adressaten (Hashiguchi: 57 f.). Anata var vid denna tidpunkt 

fortfarande ett exalterande pronomen, men genomgick senare ytterligare förändringar; för att ge en 

ytterligare fingervisning till vilken semantisk utveckling ordet var på väg att ta, ger Hashiguchi sedan två 

exempel från tidigare nutid; det första är en undersökning av Utbildningsdepartementet publicerad år 

1933, det andra en instruktionsmanual riktad till gymnasiestudenter publicerad år 1941: 

(6.) ”対称は通常「貴方」と称べし。同輩に対しては「君」と称するも差支なし。例えば教

師に対して「あなた」などといっては却って聞苦しいものである。この様に特定の人に

対しては、先生、お父様、お母様、お祖父様、小母様、誰々様、などという。目下のも

のに対しては「オマエ」などということもあるが、之はよく注意しないと聞苦しくな

る。” 

’Adressaten bör vanligtvis kallas anata; gentemot jämbördiga finns inga hinder mot att använda 
även kimi. Dock är det tvärtom otrevligt att använda anata o dyl. gentemot exempelvis lärare. 
På detta vis säger man till specifika personer: magistern, ärade far, ärade mor, ärade farfar, 
ärade fröken, ärade vem det nu må vara, etc. Gentemot folk med lägre status händer det även 
att omae o dyl. sägs, men om man inte är väldigt försiktig med detta blir det otrevligt.’ 



 

- 31 - 

(7.) ”対称は、長上に対しては、身分に応じて相当の敬称を用いる。同輩に対しては、通常

「あなた」を用ひ、男性は「君」を用ひてもよい。 

To refer to an addressee superior to the speaker, honorifics should be used, depending on 
his/her status. An addressee of the same status as the speaker should be called anata. Kimi 
should be used by boys/men.” 

(Hashiguchi: 58) 

Först och främst skall påpekas att dessa skrifter styrker den i avsnitt 2.2.3. nämnda tesen att auktoritära 

uttalanden kan leda till alternativt påskynda semantisk förändring. Här framgår vidare att anata förlorat 

sin upphöjande funktion, och antagit den neutrala innebörd den har även i dagens japanska. Det anses 

rentav oartigt att använda ordet gentemot personer med högre status än talaren. Efter att konstatera 

att trenden att använda anata neutralt fortsätter även i senare nutid, avslutar Hashiguchi sin artikel med 

en rad exempel från moderna tider. Dessa exempel visar på viss osäkerhet kring den egentliga 

innebörden i ordet, då det kan användas i samtal med adressater vars status är högre, jämlik, eller lägre 

än talaren, och även till främlingar. Ett flertal exempel ges i varje instans, men här nedan presenteras 

blott ett urval av dessa: 

(8.) Till adressater vars status är högre än talarens: 

a. ”お父さん、あなたはよくそんな事が平気で言えますね。 

Otosan anatawa yoku sonna kotoga heikide iemasune. 

I can hardly believe you could tell me such a thing!” 

b. “あなたのご協力をお願いいたします。 

Anatano gokyoryokuwo onegaiitashimasu. 

I would like you to help us.” 
(Hashiguchi: 60 f.) 

Här framgår tydligt en första motsägelse. Som också skall nämnas under avsnitt 3.2.3. används sällan 

pronomen inom familjen, men när de gör det, som i mening (8. a.) verkar användandet tyda på ilska eller 

motvilja till adressaten. Detta påpekar även Hashiguchi i samband med sin presentation av meningarna. 

Här skall dock infogas att meningen sägs av ett barn till sin fader, vilket inte framgår av den engelska 

översättningen. Anata används förvisso på ett naturligt och omtänksamt vis av hustrur till sina makar, 

och har där fått en specialiserad funktion; i denna situation, där barnet är talaren, är dock ordvalet 

onaturligt. Möjligen kan användandet av ett i sammanhanget opassande pronomen tolkas som en 

medveten gest å talarens sida att uttrycka sitt missnöje genom ett onaturligt avståndstagande från 
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adressaten. Detta skulle i så fall gå ihop med det faktum att anata likväl används med normal innebörd – 

neutral, om ej artig – i anhållan om samarbete från ospecificerade adressater med högre status, liksom i 

(8. b.). Här framgår återigen inte av den engelska översättningen att den japanska som används är 

ytterst upphöjande genom val av verb samt verbböjningar. Innebörden av ordet i de två exemplen är vitt 

skilda, men påvisar gemensamt att anata kan användas till personer med högre status än talarens, om 

än med varierande grad av naturlighet. 

(9.) Till jämbördiga adressater eller till adressater vars status är lägre än talarens: 

a. ”あなたのご主人とは高校時代からの親友でした。 

Anatano goshujinntowa kokojidaikarano shinyu deshita. 

Your husband and I have known each other since high school days.” 

b. “あなたとゆっくりお話しするなんて久しぶりね。 

Anatato yukkuri ohanashi suruno nante hisashiburine. 

I haven’t talked with you in this way for a long time.” 

c. ”あなたずいぶん失礼ね。 

Anata zuibun shitsureine. 

You are very rude, aren’t you?” 
(Hashiguchi: 61 f.) 

Dessa tre meningar, vilka visserligen alla är riktade till adressater med jämbördig eller lägre status än 

talarens, skiljs likväl åt märkbart i graden av respekt som visas. Detta kan dels förklaras med hjälp av 

sammanhang och den effekt könsroller har i det japanska språket; enligt Hashiguchi sägs mening (9. a.) 

av en man till en kvinna, mening (9. b.) av en kvinna till en ospecificerad talare (med jämbördig eller 

lägre status), och mening (9. c.) riktas till en främling. Återigen uppvisas här hur anata i dagens samhälle 

kan användas i vitt skilda kontexter. Ordet kan inte längre sägas ha en direkt upphöjande funktion, utan 

har utvecklats till ett slags flexibelt neutralt uttryck för användning i de flesta sammanhang. Att ordet 

trots dessa egenskaper sällan används förklaras närmare i nästa avsnitt, som berör de japanska 

andrapersonspronomenens sociala funktion och deras praktiska användning. 

3.2.3. Social funktion och praktisk användning 

Denna uppsats har redan i förbigående kommenterat på den sociala funktion som oåterkalleligen är 

knuten till de japanska andrapersonspronomenen. Här skall en mer ingående redogörelse genomföras, 

sammanknuten med en kommentar kring vad som kan kallas pragmatiken bakom deras användning. Att 
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japanska andrapersonspronomen, utöver att ha genomgått en pejoral utveckling, i grund och botten 

sällan används i vardagliga situationer har redan konstaterats. Den mest uppenbara förklaringen är 

naturligtvis att användandet av andrapersonspronomen anses vara alltför direkt, varför alternativa sätt 

att adressera varandra har kommit att föredras. Ett grundläggande koncept inom den japanska 

sociolingvistiska dimensionen är wakimae (urskiljning). Teorin bakom detta är att japaner ser på sina 

inbördes relationer som tillhörande antingen uchi (inom) eller soto (utanför), och baserar sin grad av 

respektspråk och generella sociala aspekt utifrån vad som därmed kan anses vara lämpligt med tanke på 

deras egen position i förhållande till adressentens. Liksom orden antyder syftar uchi till den grupp 

människor som talaren anser sig själv tillhöra och till vilka han/hon därmed är förhållandevis närstående, 

emedan soto syftar till den grupp människor till vilka talaren inte har någon närstående relation. Detta 

system fungerar parallellt med mer generella system reglerande passande tilltal med tanke på relativ 

status eller omgivning. (Ide & Yoshida 1999: 445 f.) 

En alternativ metod för att beteckna de kriterier som används av japaner för att välja ett passande 

pronomen är att utgå från de två parametrarna makt, som i allmänhet motsvaras av adressatens status i 

förhållande till talarens egen, samt solidaritet, vilket uttrycker den grad av intimitet som talaren känner 

med adressaten (se uchi och soto ovan). Det framgår dessutom att en talare mycket väl kan inleda en 

konversation med ett artigare modus av tilltal för att, när adressatens makt/solidaritet står klar, utan 

större omsvep korrigera till ett mindre artigt modus (Kurokawa 1972: 228 f.). Enligt en studie utförd 

bland tio män och tio kvinnor framgår det vidare att kvinnor i större utsträckning än män tenderar att 

hålla sig till färre typer av pronomen i fler typer av sammanhang, samt att de i allmänhet använder sig av 

artigare former än vad män gör. (Kurokawa 1972: 233 f.) 

Det står klart att japaner, med sin relativa position enligt wakimae samt status etc. som utgångspunkt, 

därefter väljer ett för situationen passande tilltal med tillhörande artighetsspråk. Artighetsspråk rörande 

personer inom japanskan tar sig uttryck genom användning av personliga pronomen, artighetssuffix, 

eller yrkestitel (Ide & Yoshida 1999: 449). Användandet av artighetssuffix och yrkestitel för att uttrycka 

artighet skall snart beskrivas. Vad gäller användandet av andrapersonspronomen för att uttrycka 

artighet, har Ide och Yoshida dock först följande att säga: 
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“The notable aspect of honorifics of personal pronouns is that there are no second person 
honorifics. Anata, the second person plain form, is not used to refer to the addressee to 
whom the speaker is expected to show deference. It is considered impolite to refer to a 
person toward whom deference is due by using pronouns in their presence. This is a 
conspicuous example of avoiding direct reference to the addressee, or that person's 
belongings or behavior, and constitutes an important characteristic of honorifics. Instead of 
a personal pronoun, the last name with title or professional rank is generally used in such 
cases.” 

(Ide & Yoshida 1999: 449) 

Detta visar återigen på att andrapersonspronomen sällan används i direkt konversation, och att det 

anses oartigt att adressera någon medelst andrapersonspronomen. Istället för pronomen används 

således den indirekta metoden efternamn + artighetssuffix. Att använda tredjepersonsform för att syfta 

till andraperson användes som bekant även inom det svenska språket innan de språkliga reformerna i 

början av 1900-talet. I avsnittet gällande anatas historiska utveckling framgick att ordet gått från 

demonstrativt pronomen till tredjepersonspronomen till andrapersonspronomen. Detta togs som 

tecken på att ordets funktion har gått från avlägsen till mer direkt, och måhända därmed även tappat i 

artighet. Denna utveckling är inte unik för japanskan, utan återfinns även inom spanskan, där ordet 

usted (ni) har tredjepersonsbetydelse men uttrycker andrapersonsform. (Yule 1996: 11) 

Denna utveckling är knuten till distinktionen mellan ’du’- och ’ni’-formerna, där användandet av 

tredjepersonsform är ännu artigare än den förhållandevis artiga ’ni’-formen. Valet av tilltalsform är en 

typ av social deixis, där intrycket blir desto artigare ju mer indirekt formen är. Beroende på vad talaren 

pragmatiskt vill skall framgå genom valet av form, kan användandet av tredjepersonsform även uttrycka 

avstånd till adressaten. Även i redogörelsen för wakimae ovan framgick sålunda att artighets- och 

avståndsgrad är knutna till varandra. Användandet av en i sammanhanget opassande tredjepersonsform 

– exempelvis i en närstående relation – kan därmed uttrycka ironi eller sarkasm, alternativt ett 

medvetet avståndstagande. (Yule 1996: 11) 

Japaner har genom historien haft en tendens att istället för definitiva personliga pronomen använda sig 

av ödmjuka substantiv eller demonstrativ för att referera till sig själva, och att motsvarande använda sig 

av upphöjande substantiv eller demonstrativ för att referera till adressater. Detta är inget medvetet 

beslut, utan helt enkelt en språklig tradition vars rötter är intimt förknippade med det japanska 

respektsystemet. Vidare är det inte heller så att japanernas metoder av direkt referens till varandra är 

begränsade av personliga pronomen. Som redan har nämnts är detta närmast ett undantag, då 

tilltalande av adressat medelst tredjepersonsform närmast kan anses vara norm. För att knyta an till 

konceptet wakimae ovan, skulle en japan tilltalande personer utanför sin egen grupp främst nyttja sig av 
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dennes yrkesroll, alternativt efternamn + artighetssuffix. Inom familjen används ofta ord som uttrycker 

relationen mellan talaren och adressaten som exempelvis ojisan (farbror), oniisan (storebror), etc. 

Slående är att dessa samt fler liknande termer även kan användas till personer utanför den egna 

gruppen, förutsatt att talaren inte känner till något annat, lämpligare tilltalssätt. (Sansom 1928: 305; 

Suzuki 1978: 112 ff.) 

3.3. Sammanfattning 
Denna del av uppsatsen har etablerat tre viktiga punkter gällande japanska andrapersonspronomen, 

deras innebörd och historiska utveckling, samt deras sociala funktion och praktiska användning. Det står 

först och främst klart att de japanska andrapersonspronomenen, med anledning av sin blotta mängd och 

brist på egentlig överensstämmelse med västerländska motsvarigheter, egentligen inte med rättvisa kan 

kallas andrapersonspronomen. Detta är i grund och botten en felbenämning som härstammar från det 

allmänna, närmast urskillningslösa, närmandet av japansk kultur och lingvistik till den västerländska 

under slutet av 1800-talet. De japanska andrapersonspronomenen är istället självständiga ord med 

individuella innebörder som har samlats under en för dem ursprungligen okänd kategori. Av praktiska 

skäl har denna klassificering använts även i denna uppsats. 

För det andra framgår det, endast utifrån den innebörd som pronomenens respektive kanji (kinesiska 

tecken) representerar, i närmast alla fall ursprungligen har haft en upphöjande funktion. Den exakta 

historiska utvecklingen rörande samtliga pronomen har ej kunnat klarläggas, men viss klarsikt har 

kunnat nås angående detaljerna kring anatas historiska utveckling från demonstrativt pronomen till 

tredjepersonspronomen, och slutligen till andrapersonspronomen. Det står utifrån bland annat denna 

utveckling klart att de japanska andrapersonspronomenen har gått från att ha en upphöjande betydelse, 

till att sällan användas – i vissa fall, som exempelvis rörande kisama, har användandet av pronomen 

dessutom kommit att anses vara oartigt. Vidare har en generell utveckling ägt rum där demonstrativa 

pronomen har blivit personliga pronomen. 

Inom japanskan har således skett en gradvis skiftning av vad som kan anses vara socialt acceptabelt vad 

gäller tilltalsform. Vad angår de olika pronomenens respektive betydelse, kan sammanfattningsvis en 

generell beskrivning av dem ges. Nedan följer i klarhet hur Sansom beskriver de olika pronomenens 

användningsområden i slutet av 1920-talet: 
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”As is common with honorific forms, they tend to extravagance and subsequent degradation. 
We find in the modern colloquial that kisama is used in abusive as well as very familiar 
language, kimi among intimates, omae to servants, children, wives, and others by whom no 
deference is expected. In polite conversation anata is used.” 

(Sansom 1928: 305) 

Vid en jämförelse med det som redan har konstaterats tidigare i uppsatsen, framgår det att ordens 

respektive roller år 1928 inte skiljer sig alltför mycket från desamma i dagens Japan. Förändringen har 

således ägt rum tidigare, vilket också har visats ovan inte minst i avsnittet rörande anatas historiska 

utveckling. Sansom berör även en punkt som vid det här laget torde vara självklar: att upphöjande 

former allteftersom tappar i status, varför än mer överdrivna former måste ersätta dem. Denna s.k. 

pejorala utveckling kommer att begrundas ingående i uppsatsens därtill avdelade avsnitt. 

Den tredje punkt som framgår av det som ovan konstaterats är att användandet av 

andrapersonspronomen till vardags är högst begränsat med anledning av sociala konventioner. Talarens 

position i relation till adressentens, utifrån wakimae samt andra sociala konstruktioner, avgör vad för 

typ av tilltalande som kan anses lämpligt i en given situation, och det står klart att normen i dagens 

Japan är att tilltala varandra främst medelst tredjepersonsform, även inom familjen och liknande. Vad 

som gör ett sådant indirekt tilltalande av familjemedlemmar möjligt är återigen den enskilda värdering 

som ligger i de respektive ord som används i respektive situation – återigen ett argument för att man 

inte med lätthet kan klassificera japanska pronomen som just pronomen.  
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4. Egen undersökning 

4.1. Introduktion 
Med vad som ovan har etablerats som bakgrund syftar denna, den undersökande delen av uppsatsen, 

till att pröva de generella teserna medelst praktiska exempel. Exempelmeningarna nedan är tagna från 

tre olika media, alla original med japanska som språk. Vad gäller samtliga media presenteras 

inledningsvis bakgrunden till de yttrade fraserna kortfattat, för att underlätta tolkningen av 

användandet av andrapersonspronomenen i de olika instanserna. Därefter följer själva 

exempelmeningen, med en grundläggande grammatisk förklaring samt svensk översättning. 

Avslutningsvis följer en mer specifik bakgrundsförklaring med kommentar kring betydelsen av 

användandet av andrapersonspronomenet i det enskilda fallet. 

De tre media som här presenteras är som följer: två manga (japanska tecknade serier) – Bleach av Tite 

Kubo och Mugen no Juunin av Hiroaki Samura. Av dessa utspelar sig den första serien i modern tid, 

emedan den senare har historisk bakgrund. Därefter följer exempelmeningar från två japanska tv-spel, 

Final Fantasy IX och Vagrant Story, båda producerade av Squaresoft Co., Ltd.10 Dessa spel är svårare att 

placera i en specifik tidsålder, men kan båda anses innehålla medeltida element, alltjämt på olika vis. 

Det sista mediet är ett japanskt historiskt drama vid namn Tenchijin, som utspelar sig under Sengoku-

perioden i Japan. Nedan följer således exempelmeningar tagna från sagda media, med pronomenen 

understrukna. Källan för de enskilda exempelmeningarna framgår visserligen tydligt i mediets inledande 

presentation, men anges likväl med sidnummer alternativt episodnummer när så är möjligt. I tv-spelens 

fall är närmare referenser av förklarliga skäl svåra att genomföra. 

4.2. Manga 
Manga är ett vidsträckt fenomen i Japan, som på senare tid blivit populärt även i västvärlden. Till 

skillnad från den traditionella västerländska serietecknarstilen, som i mångt och mycket koncentrerar sig 

på superhjältar och till barn riktade serier, omfattar manga ett vitt spektrum av samhällsbeskrivning. I 

manga figurerar ofta rollspråk som tillskriver de olika karaktärerna vissa stereotypa egenskaper. Detta 

leder ofta till användandet av därtill hörande stereotypa pronomen, vilket kommer att beaktas nedan. 

                                                           
10

 Tv-spelens titlar, som de läses i Japan och lyder i källförteckningen, är romaniseringar av engelska ord. Då dessa 

engelska ord utgör spelens titlar i de västerländska lokaliseringarna av spelens utgåvor, kommer dessa av praktiska 

skäl att användas i uppsatsens löpande text. Alltsedan Squaresoft Co., Ltd. år 2003 genomgick en fusion med 

företaget Enix Corporation, lyder företagets namn Square Enix Co., Ltd. 



 

- 38 - 

De två serier som här presenteras är Tite Kubos Bleach och Hiroaki Samuras Mugen no Juunin. Den 

förstnämnda handlar om gymnasiestudenten Ichigo Kurosaki som kan se spöken, och som plötsligt 

slungas in i en rad äventyr som utspelar sig dels i den verkliga världen och dels i andevärlden, det s.k. 

Soul Society, när han en dag får överta krafterna tillhörande en dödsgud – shinigami (死神) på japanska 

– av den mystiska Rukia Kuchiki. Till sin hjälp i sina äventyr har han sina vänner Orihime Inoue, 

Yasutora ”Chad” Sado, och Uryuu Ishida (http://en.wikipedia.org/wiki/Bleach_(manga)#Manga). Nedan 

följer en rad exempelmeningar från den första volymen av Bleach med dessa fem karaktärer som 

utgångspunkt: 

(1.) 何 考えてた ん だ てめぇ？ 死ぬ か？ あァ！？ 

nani kangaeteta n da temee?  shinu ka? aa!? 

vad tänkte  NML COP du  dö QP va 

’Vad tänkte du på? Ska du dö? Va?!’ 
(Kubo 2001: 8) 

Denna fras är en av de första som sägs i serien, och den sätter genast tonen för resten av historien. Den 

sägs av en buse till Ichigo efter att denne slagit ner busens boss med anledning av att de skymfat 

viloplatsen för ett av de spöken som Ichigo ser dagligen. Användandet av temee, vilket är den 

talspråkliga formen av temae (手前), visar tydligt på den förolämpande innebörd ordet har i modern 

japanska. Vidare bidrar i synnerhet kombinationen av hiragana och katakana till att ordet och frasen får 

en oputsad, rå utstrålning. 

(2.) オマエら 全員  アレ  見ろ！！ 

omaera  zenin  are  miro!! 

ni  alla  det där  se (IMP) 

’Se på det där, ni allihop!’ 
(Kubo 2001: 9) 

Denna kommentar är ett i ledet av Ichigos respons på busarnas inbjudan till fortsatt handgemäng. Ichigo 

talar här i enkel imperativ form, och använder sig av det multipla andrapersonspronomenet omaera (御

前等), här skrivet med katakana, för ett oputsat resultat. Ordet har som synes inte längre en 

upphöjande innebörd. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bleach_(manga)#Manga)
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(3.) き・・・貴様・・・ 私 の 姿  が 見える の か・・・？ 

ki... kisama...   watashi no sugata  ga mieru no ka...? 

d-du   jag GEN skepnad NOM synas NML QP 

’D-du kan se mig?’ 
(Kubo 2001: 17) 

Ovanstående sägs av Rukia till Ichigo när de först träffas. I egenskap av shinigami (死神), ’dödsgud’, 

genomsöker Rukia den riktiga världen efter demoner, och har just spårat en sådan till Ichigos sovrum. 

När hon tar sig in genom sovrumsfönstret blir hon utan omsvep omkullsparkad av Ichigo som tror att 

hon är en inbrottstjuv; hon uttrycker därmed sin förvåning över att han kan se henne, då hon liksom 

andra andar inte kan ses av de flesta människor. Rukia, som är något av en samurajkarikatyr i serien, 

använder sig av relativt styltigt språk, och använder här det förolämpande kisama (貴様), vilket hon 

konsekvent fortsätter med serien igenom. 

(4.) 貴様  に  は これ から 私  の  力  

kisama  ni  wa kore kara watashi  no  chikara  

du  LOK  TOP detta ABL jag  GEN  kraft  

が  戻る  まで の 間 死神  として の 仕事  

ga   modoru  made no  aida  shinigami toshite no shigoto  

NOM   återvända ALL GEN tid dödsgud såsom GEN arbete  

を  手伝って もらう！ 

wo   tetsudatte morau! 

ACK  hjälpa  erhålla 

‘Du skall hjälpa mig med arbetet som dödsgud från och med nu tills mina krafter återvänder!’ 
(Kubo 2001: 71) 

Efter att Ichigo av misstag absorberat Rukias krafter som dödsgud, beslutar Rukia helt sonika att han 

måste utföra hennes arbete – det vill säga jaga onda andar – tills det att hon fått tillbaka sina krafter. 

Trots att de båda vid detta lag kommit varandra närmare, använder sig Rukia alltjämt av det 

nedsättande kisama. 
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(5.) バカ じゃない の  あんた！？ 

baka janai  no  anta!? 

dum inte vara NML/QP du 

’Är du inte riktigt klok?!’ 
(Kubo 2001: 110) 

Det ovanstående sägs av birollen Tatsuki Arisawa, en barndomskamrat till Ichigo, till Orihime, efter att 

denne misslyckats med att gripa chansen att bekänna sin förälskelse för Ichigo. Tatsuki använder sig här 

av pronomenet anta, vilket är en förkortad form av anata (貴方). I detta fall har ordet ingen upphöjande 

innebörd, utan är ett avslappnat sätt för nära vänner att tilltala varandra. 

Den andra av de två manga som ligger till grund för denna undersökning är Mugen no Juunin av Hiroaki 

Samura. Denna serie utspelar sig under Edo-perioden i Japan, och handlar om samurajen Manji, som 

efter att ha blivit desillusionerad av sin korrumperade herre, dödar honom samt 100 andra samurajer 

som försöker gripa honom. Efter hans brott görs han odödlig med hjälp av mystiska larver kallade 

kessenchuu (血仙蟲),’heliga blodlarver’, av den lika mystiska nunnan Yaobikuni, som vägrar göra honom 

dödlig igen tills det att han dödat 1000 onda människor för att sona sina brott. På sin väg mot återställd 

dödlighet träffar han samurajdottern Asano Rin och beslutar sig för att hjälpa henne hämnas på sin 

faders mördare, som ett led i sin egen botgöring (http://en.wikipedia.org/wiki/Blade_of_the_Immortal). 

Nedan följer ett flertal exempelmeningar från den första volymen i serien: 

(1.) そういう 人  の 苦労 を テメェ  は・・・・・・ 

souiu  hito  no kurou wo temee  wa...   

sådan  människa GEN möda ACK du  TOP 

ババァ  聞いてねェ  な？ 

babaa  kiitenee   na? 

kärring  lyssnar inte (talspråk) FP 

‘’Du *struntar i+ en sådan persons mödor… lyssnar du inte, kärring?’ 
(Samura 1994: 12) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Blade_of_the_Immortal


 

- 41 - 

Ovanstående är taget från en klagoramsa som Manji framför till nunnan Yaobikuni gällande förlusten av 

hans dödlighet – och därmed i viss mening även hans mänsklighet. Han tilltalar henne vulgärt med 

pronomenet temee, vilket som vi såg från Bleach ovan har en förolämpande funktion. 

(2.) ・・・・・・そろそろ この  婆  に  話してみせん  か？ 

...sorosoro  kono  babaa  ni hanashitemisen  ka? 

det är dags  denna  kärring  ALL inte berätta (talspråk) QP 

お前さん 自身 と あの・・・・・・  気のふれた 妹さん  の 

omaesan jishin to ano...   kinofureta imoutosan no 

du  själv och den där   sinnesberörd lillasyster GEN 

事 を な。 

koto wo na. 

sak ACK FP 

’Är det inte dags att du berättar för denna kärring om dig själv och din sinnesberörda lillasyster?’ 
(Samura 1994: 13) 

Här besvarar Yaobikuni Manjis gnäll med att självironiskt kalla sig själv kärring och be honom att förklara 

bakgrunden till hans problem för henne. Yaobikuni använder sig av suffixet -san både efter pronomenet 

omae och efter ordet imouto (妹), ’lillasyster’, vilket indikerar att hon finner det alltför direkt att tilltala 

Manji enbart med omae och att ens omnämna dennes lillasyster utan suffix. Här antyds att pronomenet 

omae även i denna historiska manga anses vara ett intimt uttryck. 

(3.) 町 よ お前 の 肩 で 夜道   を 行く は  

machi yo omae no kata de yomichi   wo iku wa 

machi VOK du GEN axel LOK nattlig promenad ACK gå TOP 

心地  良い が・・・・・・ 

kokochi  yoi ga… 

känsla  bra men 

’Visst känns det skönt att ta en nattlig promenad lutandes mot din axel, Machi, men...’ 
(Samura 1994: 14) 
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Det visar sig att orsaken till Manjis ångest och hans lillasyster Machis mentala sjukdom är att Manji 

under flykten från de samurajer som jagade efter honom efter att han dödade sin mästare, utan vetskap 

dödat sin lillasysters make. Meningen ovan sägs av Machis make till henne, i det påföljande stycket av 

mangan som beskriver vad som hänt innan den nuvarande historien tog sin början. Machis make 

använder omae till sin hustru, återigen en indikator på att ordet uttrycket intimitet. 

(4.) 貴様  は  別に  名のらんで  よい  わ。 

kisama  wa  betsuni  nanorande  yoi  wa. 

du  TOP  inte särskilt uppge sitt namn [och] bra  FP 

あと  二分  の  命   だ！ 

ato  nifun  no  inochi   da! 

kvar  två minuter GEN  liv   COP 

’Du behöver inte uppge ditt namn. *Du har blott+ två minuter kvar att leva!’ 
(Samura 1994: 17) 

Machis make har i detta skede jagat rätt på Manji, och förbereder sig för att i egenskap av lagens långa 

arm arrestera honom. Han tilltalar Manji med pronomenet kisama, vilket i detta fall tveklöst 

konstituerar en förolämpning. 

(5.) ああ・・・・・・  つまり、 貴方 の 話  要約する と  

aa...   tsumari, anata no hanashi  youyaku suru to 

aha   således,  du GEN samtal  summera om 

こう   です  な。 

kou   desu  na. 

så här   COP  FP 

’Aha... således är det så här om man summerar ert samtal.’ 
(Samura 1994: 48) 

Ovanstående sägs i samband med en ytterligare tillbakablick av antagonisten Anotsu Kagehisa, som här 

kommenterar på en konversation mellan Rins föräldrar. Liksom många stereotypiska manga-skurkar 

använder han sig av förhållandevis artigt språk, och använder därmed här det neutrala anata. 
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4.3. Tv-spel 
Tv-spel är ett medium som länge setts med skepsis av de äldre generationerna i samhället. Det är dock 

denna författares åsikt att tv-spel i allmänhet har stor potential som historieberättande medium. De är 

vidare ytterst lämpade för ett arbete liksom detta, då rollspråk med tillhörande pronomen ofta figurerar 

kraftigt i historierna. De två tv-spel som är underlag för exempelmeningarna nedan är Final Fantasy IX 

och Vagrant Story, båda producerade av Squaresoft Co., Ltd. år 2000. Den historiska bakgrunden till dem 

båda är svår att avgränsa. Final Fantasy IX, liksom resten av spelseriens element, är baserad på generella 

sagoberättelseprinciper och rollspel i stort. Den allmänna atmosfären i spelet pekar dock mot 

västerländsk senmedeltid/tidig renässans. Spelet handlar om den unge gentlemannatjuven Zidane Tribal 

som ingår i skådespelartruppen tillika rövargruppen Tantalus, vari även hans kamrater Blank, Marcus, 

Cinna, och deras ledare Baku ingår. Spelet tar sin början när gruppen kidnappar den unga prinsessan 

Garnet til Alexandros XVII, som förvånansvärt nog inte verkar ha något emot att bli kidnappad. I och 

med kidnappningen dras även den unge oskuldsfulle trollkarlen Vivi Orunitia och den principfaste men 

smått komiske riddarkaptenen Adelbert Steiner in i äventyret 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Final_Fantasy_IX). Här nedan följer en rad exempelmeningar med detta 

som bakgrund: 

(1.) あなた、 この 演劇船  の 方 かしら？ 

anata,  kono  engekisen  no  kata  kashira? 

du,   detta  teaterskepp  GEN  person  måhända 

’Tillhör du måhända detta teaterskepp?’ 

Frasen ovan yttras av prinsessan Garnet till Zidane när de först träffas ombord det teaterskepp som 

Tantalus använder som högkvarter. Här framgår att Garnet, som vanligtvis använder sig av det 

könsneutrala, artiga watashi (私) som förstapersonspronomen, även använder sig av det neutralt artiga 

andrapersonspronomenet anata (貴方). I övrigt kan anmärkas på att Garnet använder sig av prinsess-

/kvinnligt språk med uttryck som kashira och det förhållandevis artiga kata. 

(2.) おぬし、 何者  だ～！！ 

onushi,   nanimono  da~!! 

du,  vad för person COP 

’Vad är du för person?!’ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Final_Fantasy_IX
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Denna mening säger Steiner till Blank när han upptäcker att Blank, som varit förklädd till en av hans 

underlydande riddare, egentligen är medlem av Tantalus och därför ämnar röva bort prinsessan. Steiner 

använder sig liksom Garnet till vardags av det artiga förstapersonspronomenet watashi, och använder 

sig här av det föråldrade andrapersonspronomenet onushi (お主), vars innebörd är upphöjande – 

betydelsen av tecknet 主 är ’härskare’ – och som användes av samurajer till adressater av likvärdig eller 

lägre rank (http://www.jref.com/language/japanese_personal_pronouns.shtml). Att Steiner använder 

sig av detta pronomen i detta fall beror mycket på att han spelet igenom framställs som en karikatyr av 

en klassisk samuraj i samband med att Blank i detta fall poserar som hans underordnade. 

(3.) 貴様 の よう な 身分 の 低い もの と の 結婚 を       

kisama  no you  na  mibun  no  hikui  mono  to no  kekkon  wo 

du  GEN  typ  NADJ  status GEN låg person med GEN bröllop ACK 

認める  わけにはいかぬ の だ！！ 

mitomeru  wakeniwaikanu  no da!! 

erkänna omöjligen kunna NML COP 

’Jag kan omöjligen erkänna ett bröllop med en person som likt du har så låg status!’ 

Bakgrunden till frasen ovan är något komplicerad, då den sägs i en teaterpjäs som Tantalus i spelet 

arrangerar som ursäkt för att komma nära nog prinsessan att kunna kidnappa henne. Den sägs av en 

konung, som i pjäsen spelas av Tantalus ledare Baku, till en friare med aspirationer på kungens dotters 

hand, spelad av Marcus. Som framgår av sammanhanget är andrapersonspronomenet kisama (貴様) i 

detta fall berövat sin ursprungligen upphöjande funktion, och fungerar här som en förolämpning. 

Noteras skall även att karaktärerna i pjäsen talar en äldre form av japanska som i den engelska 

översättningen motsvaras av gammalengelska. Av denna anledning är meningens syntax aningen 

krångligare än vad den egentligen hade behövt vara, och den arkaiska verbböjelsen ikanu (’går inte’) ger 

intrycket av en äldre form av språket. Trots denna tidsförskjutning är dock kisamas innebörd 

nedsättande. Detta får anses bero på att spelet, trots att bakgrunden får anses vara senmedeltida, kan 

sägas vara så friskt influerad av nutida japanska, att det blir svårt att definiera de yttrade frasernas 

egentliga historiska sammanhang. 

 

http://www.jref.com/language/japanese_personal_pronouns.shtml
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(4.) おい、 おまえ、 ダイジョウブ か！？ 

oi, omae,  daijoubu ka!? 

hörru, du,  okej  QP 

’Hörru, du, är du okej?!’ 

Denna fras yttras av Zidane till Vivi, när de först träffas och denne i kalabaliken kring prinsessans 

kidnappning fallit och slagit sig. Zidane använder sig till vardags av det manliga 

förstapersonspronomenet ore (俺), och använder här det korresponderande andrapersonspronomenet 

omae (御前), vilket som konstaterats ovan likt kisama från början har haft en upphöjande innebörd, 

men som i dagens japanska anses relativt intimt och därför bara används mellan närstående, i huvudsak 

manliga, talare. Zidanes personlighet gör att han behandlar alla lika, oavsett status, vilket förklarar 

varför han använder sig av ett intimt andrapersonspronomen till någon han precis träffat. Det centrala i 

meningen är hursomhelst att pronomenet i detta fall inte är upphöjande, vilket framgår i och med 

kombinationen med det talspråkliga oi, samt då daijoubu är skrivet med alfabetet katakana, vilket 

vanligtvis är reserverat till västerländska ord eller ord med för sammanhanget synnerligen viktig 

innebörd. 

(5.) 貴様 は 一切  手出しする なっ！ 

kisama wa issai  tedashisuru na! 

du TOP ingenting alls lägga sig i NEGIMP 

’Du ska inte lägga dig i något alls!’ 

Denna fras säger Steiner till Zidane när de tillsammans ger sig iväg för att rädda prinsessan som återigen 

blivit bortrövad, dock denna gång mot sin vilja, och Zidane uttrycker sig något retsamt om sina enligt 

egen utsago i förhållande till Steiners överlägsna stridsfärdigheter samt att han egentligen själv skulle 

kunna rädda prinsessan. Här figurerar återigen andrapersonspronomenet kisama, återigen med en 

negativ innebörd. Detta står i enlighet med resten av de ovan nedtecknade exempelmeningarna, där 

pronomenen i samtliga fall har haft innebörd liktydlig med den i modern japanska. 

Det andra tv-spel som ligger till grund för den praktiska undersökningsdelen av uppsatsen är Vagrant 

Story, vilket i likhet med Final Fantasy IX släpptes år 2000. Spelet utspelar sig i vad som kan liknas till 

västerländsk tidig renässans och handlar om Ashley Riot, en agent för the Valendia Knights of the Peace 

(VKP), en hemlig polismyndighet. Spelet tar sin början med en den fanatiska kulten Müllenkamps anfall 
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på Greve Bardorbas herrgård. Kulten leds av den mystiske Sidney Losstarot och sysslar med svart magi. 

Ashley sänds ut för att gripa Sydney, och blir under äventyrets gång assisterad av agenten Callo Merlose 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Vagrant_Story). Nedan följer ett flertal exempelmeningar från spelet: 

(1.) ・・・どういう こと だ？ おまえ は たしかに 死んでいた はず。 

...dou iu koto da? omae wa tashikani shindeita hazu. 

vad för  sak COP du TOP säkerligen var död  troligt 

’...vad menas med detta? Du var säkerligen död.’ 

Ovanstående mening sägs av Ashley till Sydney efter att denne oförklarligt ställt sig upp fullt 

levande efter att ha blivit skjuten i bröstet med ett armborst av Ashley. Ashley använder sig av 

pronomenet omae för att tilltala Sydney, vilket här inte tyder på någon upphöjande funktion, utan 

synes vara det naturliga sättet för Ashley att tilltala andra män. 

(2.) ・・・悪い が・・・・・・ おまえ の 相手  を・・・  している 

...warui  ga...  omae no aite  wo...  shiteiru  

vara dåligt men  du GEN motståndare ACK  att göra 

時間 は・・・  ない  の だ・・・  よ・・・ 

jikan wa...  nai  no da...  yo... 

tid TOP  finns inte NML COP  EMF 

’Jag är ledsen... men jag har inte tid att slåss mot dig...’ 

Sydney ursäktar sig här från kampen mot Ashley och flyr till den ockulta staden Leá Monde. Sydney 

använder liksom Ashley av pronomenet omae, vilket återigen är ett naturligt tilltal män emellan och 

förmodligen ett grepp av spelutvecklarna att inte få protagonisten och antagonisten att låta alltför artiga. 

Detta kan möjligtvis anses vara motsägelsefullt, med tanke på vad som tidigare sagts om att 

användandet av omae kräver viss intimitet talaren och adressaten emellan – i synnerhet som Ashley och 

Sydney nyss träffats. I detta fall uttrycker dock valet av omae Sydneys karaktärsmässiga likhet till Ashley, 

ett tema som spelet senare utvecklar. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vagrant_Story
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(3.) ・・・・・・レアモンデ は 貴様 に 任す。  やつら  を 

…leamonde  wa kisama ni makasu. yatsura  wo 

leá monde  TOP du ALL anförtro de/dem  ACK 

レアモンデ から 出す な。 

leamonde kara dasu na. 

leá monde ABL ta ut FP 

’Jag anförtror Leá Monde till dig. Ta dem från Léa Monde.’ 

Det ovanstående sägs av Greve Bardorba till Rosencrantz, en f.d. VPK-agent, som här befalls att bege sig 

till staden och rädda bl. a. grevens son Joshua, som kidnappats av Sydney. Greven tilltalar Rosencrantz 

med det nedsättande kisama, vilket är en tydlig indikator på diskrepansen i status dem emellan. Här kan 

definitivt bekräftas en semantisk förändring i värdet av ordet kisama. Rosencrantz är Greve Bardorbas 

underlydande och därtill en person som greven i allmänhet inte har mycket till övers för. 

(4.) ・・・見つけたら、 きみ に お土産  として  進呈する よ。 

...mitsuketara,  kimi ni otosan  toshite  shinteisuru yo. 

när [ngn] finner  du ALL souvenir såsom  ge  FP 

’När jag finner dem, skall jag ge dem till dig som souvenir.’ 

Ovanstående är en skämtsam kommentar sagd av Ashley till Merlose när de finner värdefulla, gamla 

vinflaskor i Leá Mondes vinkällare, och Merlose påpekar att det kanske finns fler på andra ställen i 

staden. Ashley tilltalar här Merlose medelst pronomenet kimi (君), vilket är ett intimt pronomen av 

högre artighetsgrad än omae. Anledningen till att Ashley använder omae till Sydney emedan han nyttjar 

kimi gentemot Merlose beror förmodligen delvis på att Merlose är kvinna. Även om ordet här inte kan 

anses oartigt, är det inte upphöjande, som det historiskt en gång har varit. Med utgångspunkt att anata 

liksom i dagens Japan även i spelet är det mest artiga och avståndstagande pronomenet, skall noteras 

att de pronomen som hittills har använts i de från Vagrant Story transkriberade exempelmeningarna – 

omae, kisama, och kimi – samtliga har varit mindre avståndstagande och därmed mindre artiga än anata, 

och att de alla är sagda av män. Detta kan jämföras med hur kvinnor i allmänhet använder sig av 

andrapersonspronomen, som i exemplet nedan: 
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(5.) ・・・いったい、 あなた  は  何  を    

...ittai,   anata  wa  nani  wo  

i hela fridens namn du  TOP  vad  ACK  

しよう  という  の？ 

shiyou   toiu  no? 

tänker göra  så kallad  NML/QP 

’Vad i hela fridens namn är det du tänker göra?’ 

Denna mening sägs av Merlose till Sydney efter att hon har kidnappats av honom och hon på mystiskt 

vis har lyckats läsa fragment av hans tankar och därmed fått en uppfattning om hans planer. Hon nyttjar 

pronomenet anata, vilket som nämndes ovan är ytterst neutralt och därtill typiskt kvinnligt. Liksom 

kommenterades i avsnitt 3.2.3. ovan använder sig kvinnliga japaner i större utsträckning än män av 

artiga pronomen. Då Sydney är Merloses fiende kan pronomenet dock inte anses vara upphöjande. 

4.4. Japanskt drama 
Det ensamma japanska drama som tillsammans med ovanstående manga och tv-spel ligger till grund för 

denna undersökande del av uppsatsen är det historiska dramat Tenchijin som utspelar sig under den 

långa period av inbördeskrig i 1500-talets Japan som kallas sengoku-perioden11 och fokuserar på 

samurajen Naoe Kanetsugus äventyr. Dramat är baserad på riktiga händelser ur Japans historia, och 

rollfigurerna har existerat i verkligheten. Kanetsugu tjänade under sin levnad Uesugi-klanen, och stred 

bland annat under den kände härföraren Kenshin Uesugi. Även språket hör tidsperioden till, och skiljer 

sig i mycket från modern japanska. Det centrala för denna uppsats är huruvida även de 

andrapersonspronomen som överlevt in i våra dagar har en märkbart annorlunda betydelse. Tilläggas 

kan att rollfigurerna vid de allra flesta tillfällen tilltalar varandra medelst upphöjande uttryck som 

chichiue (父上), ’ärade fader’, dono (殿), ’herre’, etc. 

Dramat är mycket långt, varför denna uppsats valt att koncentrera sig på de första två avsnitten, vilka 

behandlar Kanetsugus uppväxt från son till en lågbördig samuraj till omhuldad tjänare till Uesugi 

Kenshins adoptivson Kagekatsu Uesugi. I det historiska Japan var det inte ovanligt för krigare att byta 

                                                           
11

 Sengoku(戦国)-perioden betyder ’de krigande staternas period’ och utspelade sig mellan åren 1467-1568. 

(Ottoson & Ekholm 2008: 97) 
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namn både en och två gånger, varför Kanetsugu i sin barndom hette Yoroku; under samma tid bar 

Kagekatsu namnet Kiheiji (http://en.wikipedia.org/wiki/Tenchijin). Nedan följer ett flertal 

exempelmeningar från dramats två första avsnitt: 

(1.) 喜平次  の 周り  に は まだ  御前様  を                

kiheiji    no  mawari  ni wa mada  omaesama wo  

kiheiji  GEN omgivning LOK TOP fortfarande du (artigt) ACK 

疑っている 者 も おります。 

utagutteiru mono mo orimasu. 

tvivlar  folk även finns (ödmjukt) 

’Det finns dessutom fortfarande de i Kiheijis omgivning som tvivlar på Er.’ 
(Tenchijin: avsnitt 1) 

Denna mening riktas till Uesugi-klanens överherre Kenshin – vid tillfället känd under namnet Terutora – 

av dennes syster, Kiheijis mor. Vid detta tillfälle i serien har Kenshin anlänt till platsen där hans systers 

make, Kiheijis far, nyligen har avlidit, för att skapa ordning och ta över styret av dennes del av provinsen. 

Han möts med tvivel av vissa. Kenshins syster använder det upphöjande omaesama (御前様) för att 

tilltala sin bror – en form av omae som på grund av till ordets moderna betydelse opassande 

artighetsgrad aldrig används i modern japanska. I detta historiska drama passar den dock utmärkt, och 

ger prov på att omae en gång har haft en annorlunda betydelse jämfört med den moderna. 

(2.) 御前  を 喜平次様 の ごしょう  に という   

omae  wo kiheijisama no goshou   ni toiu   

du  ACK kiheiji (artigt) GEN följeslagare (artigt) LOK så kallat  

 ありがたい おらっし あった。 

 arigatai  orasshi  atta. 

 tacksam kallelse (artigt) var 

 ’En mycket välkommen kallelse som lyder att du skall bli Herr Kiheijis följeslagare har kommit.’ 
(Tenchijin: avsnitt 1) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tenchijin
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Ovanstående sägs till Yoroku, den framtida Kanetsugu, av dennes fader, när en kallelse till Yoroku att bli 

Kiheijis tjänare och vasall har kommit. Fadern tilltalar Yoroku medelst pronomenet omae, vilket i detta 

fall uttrycket intimitet utan att vara överdrivet artigt. 

(3.) そして  わし が これ から 其方 の しし  となる 

soshite  washi ga kore kara sonata no shishi  tonaru 

och  jag NOM detta ABL du GEN läromästare att bli 

北高全祝  じゃ。 

hokkouzenshuku ja. 

zenshuku hokkou COP 

’Och jag är Zenshuku Hokkou, den som skall vara din läromästare framöver.’ 
(Tenchijin: avsnitt 1) 

Här tilltalas Yoroku av sin läromästare Zenshuku Hokkou för första gången. Han använder det i modern 

japanska icke använda pronomenet sonata (其方) när han talar med sina elever. I avsnitt 3.2.1. ovan 

beskrevs hur sonata blivit ersatt av anata (貴方), ursprungligen ett demonstrativt och sedan ett 

tredjepersonspronomen, i sin position som andrapersonspronomen. Effekten i detta fall blir ett relativt 

direkt tilltalande, passande relationen mellan en lärare och hans elev. 

(4.) 其方 は、 拾って   きた か。 

sonata wa, hirotte   kita ka? 

du TOP plocka upp [och] kom QP 

’Plockade du upp *några+ och tog med dig dem?’ 
(Tenchijin: avsnitt 2) 

Ovanstående kommentar fälls återigen av Zenshuku Hokkou till Yoroku, när denne tagit med sig 

vedpinnar hem från skogen. Återigen använder han sonata, vilket antyder att just denna relation är 

kompatibel med detta pronomen. Det visar sig också under fortsättningen av dramat att Zenshuku 

genomgående använder sig av sonata. Själva användandet av andrapersonspronomen var 

överhuvudtaget ännu sällsyntare i äldre japanska än det är i modern japanska, så även ett till synes 

neutralt pronomen som sonata kräver viss intimitet mellan talaren och adressaten, liksom den som 

medföljer en relation som den ovan. 
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(5.) 其方 は、 もう 母 の 子 ではない 言った  はず。 

sonata wa, mou haha no ko dewanai itta  hazu. 

du TOP redan moder GEN barn inte vara sade  troligen 

其方 は、 この 越後 の 子 となった の です よ。 

sonata wa, kono echigo no ko tonatta  no desu yo. 

du TOP detta echigo GEN barn ha blivit  NML COP FP 

’Jag har sagt dig att du inte längre är mitt barn. Du har ju blivit [prefekturen] Echigos barn. 
(Tenchijin: avsnitt 2) 

I detta fall är det Yorokus mor som tilltalar honom, efter att Yoroku flytt från templet där han och de 

andra barnen skolas till att bli vasaller till Kiheiji, den framtida Kagekatsu Uesugi. Modern nekar honom 

att komma hem till den trygga familjemiljön, då hon ser det nödvändigt att han stannar hos Kiheiji, även 

om det smärtar henne. Även Yorokus mor använder sonata för att tilltala Yoroku, vilket tyder på 

intimiteten dem emellan. Anledningen till varför hon använder sonata, och inte det än intimare omae, 

som hon senare gör till sin yngre son (och vilket Yorokus fader, som visades ovan, dessutom gjorde 

gentemot Yoroku innan denne trädde i tjänst hos Kiheiji), kan bero på det avståndstagande som 

resulterat av Yorokus lämnande av familjehemmet. 

4.5. Sammanfattning 
De ovan presenterade exempelmeningarna konfirmerar vad som tidigare framkommit i uppsatsen. Den 

under arbetets gång påvisade diskrepansen, mellan de japanska andrapersonspronomenens ur 

teckensynpunkt logiska innebörd och deras i praktiken underförstådda betydelse, har fördjupats genom 

praktiska exempel. De exempel som här lagts fram har tagits från tre olika typer av japanska media, med 

meningar från sammanlagt fem olika källor. Många fler typer av media kan läggas till grund för en 

grundligare undersökning av pronomenens praktiska användning; det är denna författares förhoppning 

att en dylik undersökning kan genomföras i framtiden. 

Exempelmeningarna ovan valdes i förhoppningen att skillnaden deras respektive historiska bakgrund 

emellan skulle manifesteras i olika betydelser av de behandlade pronomenen. Så kan också till viss del 

sägas vara fallet. Förvisso kan dock konstnärlig frihet anses vara alltför influerande i de instanser av 

manga och tv-spel som ovan presenterats, för att de skall kunna ha något större värde ur ett diakroniskt 

perspektiv. Trots att Mugen no Juunin, Final Fantasy IX, och Vagrant Story alla kan sägas utspela sig mot 
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en historisk bakgrund, är rollfigurernas användning av andrapersonspronomenen i de flesta fall att 

likställa med den moderna japanskans. Det historiska dramat, Tenchijin, kan dock sägas ha bidragit med 

värdefulla insikter gällande den semantiska förändringen av pronomenen samt den generella skiftning 

av deras användning som har skett under historiens gång. Förekomsten av det upphöjande omae (御前) 

är talande. Likaså påvisas den vid dramats historiska tidpunkt ännu icke inträffade skiftningen av 

tredjepersonspronomenet anata (貴方) till andrapersonspronomen, genom det frekventa användandet 

av det mer direkta pronomenet sonata (其方). 

En generell fingervisning gällande pronomenens gradvisa pejorala utveckling, samt tendensen att mer 

distanserande tredjepersonspronomen kommer att ersätta alltför direkta andrapersonspronomen, kan 

härmed anses vara bekräftad. 
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5. Slutledning 

5.1. Slutsats 
Det har varit denna uppsats syfte och mål att söka förklara hur och av vilka anledningar japanska 

andrapersonspronomen har genomgått en betydelseskiftning rörande den respektgrad som är inlagd i 

de respektive pronomenen. För att etablera en teori kring denna pejorala utveckling har uppsatsen först 

redovisat de grundläggande principerna kring semantik och semantisk förändring som de har 

presenterats av Ferdinand de Saussure och Gustaf Stern, m.fl. För att fastställa huruvida den pejorala 

processen kan appliceras på de japanska personliga pronomenen har uppsatsen sedan presenterat en 

grundläggande genomgång av japanska andrapersonspronomen i stort samt en detaljerad redogörelse 

för de fyra mest intressanta och för denna uppsats främst relevanta pronomenen: anata (貴方), omae 

(御前), kimi (君), och kisama (貴様). För att testa de teorier som dittills framkommit har uppsatsen till 

sist gett prov på praktiska exempel tagna ur japanska media där pronomenen figurerar. 

Genom att kombinera presentationen av teorier kring semantisk förändring med analysen av de 

japanska andrapersonspronomenen har uppsatsen kunnat svara på de, i arbetets inledande fas, ställda 

frågorna ’hur?’ och ’varför?’ pronomenen har genomgått sin pejorala betydelseutveckling. 

I samtliga av de ovan uppräknade fyra fallen av pronomen har betydelsen genomgått en pejoral 

utveckling. Detta har skett gradvis under lång tid, inte sällan i takt med att nya pronomen har kommit 

att ersätta äldre sådana. Specifikt i fallet anata har en klar utvecklingskurva kunnat etableras, där ordet 

började som refererande till ett avlägset objekt, till att referera till tredje person, till att vara ett 

upphöjande andrapersonspronomen, till att slutligen bli ett neutralt sätt att adressera personer. I fallen 

omae och kimi har ordens betydelse gått från distanserande och upphöjande, till att bli intima uttryck 

reserverade för användning till närstående. I fallet kisama har utvecklingen varit än mer extrem; där har 

ordet gått från att vara upphöjande till att vara direkt förolämpande, vilket har påvisats inte minst i de 

praktiska exemplen i avsnitt 4. 

Orsaken till pronomenens pejorala utveckling har visat sig vara knuten till det japanska samhällets stora 

fokus vid respekt och relativ status. Den ovan nämnda tendensen hos distanserande uttryck att ersätta 

direkta sådana, kan med lätthet förklaras med en pågående trend inom det japanska språket att 

kontinuerligt ersätta uttryck med artigare, mer distanserande, sådana. Det är en evig diminutiv process 

som har resulterat i att dagens japaner sällan tilltalar för dem okända personer annat än i tredje person. 
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5.2. Diskussion 
Det kan diskuteras huruvida den ovan konstaterade processen i sin helhet går att applicera på det 

japanska språket. De teorier kring semantisk utveckling som i uppsatsen har framlagts är formulerade av 

västerländska forskare, vilka har utgått från de för dem närliggande indoeuropeiska språken. Som 

genomgående har visats i uppsatsen skiljer sig det japanska språket på flera områden i vid mening från 

de västerländska. Den osäkerhet som därmed uppstår gällande de semantiska teoriernas lämplighet 

anses emellertid av denna författare vara negligibel. Pejoral betydelseförändring är ofta knuten till att 

ord blir tabu och att andra ord därmed ersätter ordet såsom eufemism. Pejoral utveckling sker med 

andra ord på grund av mänsklig finkänslighet, vilket vid en närmare analys av det japanska samhället 

framträder som ett grundläggande koncept i japaners sätt att konversera med varandra. 

En ytterligare poäng som kan diskuteras är att mycket litet skrivits kring just den pejorala utvecklingen 

av de personliga pronomenen, varför flertalet av de i uppsatsen presenterade slutsatserna är 

författarens egna. Detta behöver dock inte innebära en brist å uppsatsens sida, då slutsatserna torde 

kunna anses vara väl underbyggda av den kombination av material som har redogjorts för ovan. 

5.3. Framtida forskning 
För att ytterligare undersöka den pejorala semantiska förändringen hos de japanska 

andrapersonspronomenen skulle i synnerhet en utökad praktisk undersökning vara av intresse. En 

magisteruppsats i ämnet skulle kunna välja att fokusera på en avgränsad del av det som har 

presenterats i uppsatsen och mer ingående redogöra för den. Denna författare anser att det skulle vara 

högst intressant att närmare undersöka hur de japanska andrapersonspronomenen används i samband 

med det japanska rollspråket i japanska populära media, samt att analysera på vilka sätt de olika 

pronomenens respektive användningsområde kan tyda på att en pejoral betydelseutveckling har ägt 

rum. 

Vidare skulle ett utökat källutbud möjliggöra en grundligare analys av ämnet och en mer mångfasetterad 

slutsats. I synnerhet källor riktade till den pejorala utvecklingen av just japanska andrapersonspronomen 

– källor som i tillfredsställande mån inte har kunnat införskaffas för detta arbete – är en nödvändighet 

om vidare undersökning skall kunna genomföras. 
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