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Abstract
Women’s language has been closely observed and criticized for several centuries in 

Japan. Its actual speech forms as well as their functions are constantly transforming. Even 

today young Japanese women’s way of speaking is often disapproved of and criticized for 

being too masculine. Many voices can be heard speaking of this development. In addition to 

the opinions of the masses this thesis will look into what the subject itself – the young 

Japanese woman – has to say about the “masculinisation” of Japanese women’s language. If 

we consider these attitudes we may perhaps be able to gain some knowledge of why the 

young Japanese women of today choose to speak in a more masculine manner than they are

expected to.

Key words: sociolinguistics, gender, Japanese, sentence final particles, personal pronouns



2

Innehållsförteckning 
Abstract ................................................................................................................................................. 1

Konventioner.......................................................................................................................................... 4

1. Inledning ............................................................................................................................................ 5

1.1 Introduktion ............................................................................................................. 5

1.2 Syfte och metodologi................................................................................................ 5

1.3 Disposition ................................................................................................................5

2. Kvinnlig och manlig japanska............................................................................................................. 7

2.1 Introduktion ............................................................................................................. 7

2.2 Personliga pronomen ............................................................................................... 7

2.3 Satsfinala partiklar.................................................................................................... 9

2.3.1 Introduktion.................................................................................... 9

2.3.2 Maskulina satsfinala partiklar......................................................... 9

2.3.3 Feminina satsfinala partiklar......................................................... 10

2.4 Artighet.................................................................................................................... 11

2.4.1 Introduktion.................................................................................. 11

2.4.2 Imperativ....................................................................................... 11

2.4.3 Bikago........................................................................................... 12

2.5 Kvinnors undvikande av kopula och kango.............................................................. 12

3. Historisk analys................................................................................................................................ 14

3.1 Introduktion............................................................................................................. 14

3.2  Nara- och Heian-perioderna.................................................................................... 14

3.3  Kamakura- och Muromachi-perioderna.................................................................. 15

3.3.1 Introduktion.................................................................................. 15

3.3.2 Nyōbō-kotoba................................................................................ 16

3.4 Edo-perioden............................................................................................................ 18

3.5 Meiji- och Shōwa-perioderna................................................................................... 19

4. Det utdöende kvinnospråket.......................................................................................................... 23

5. Metod och material........................................................................................................................ 25

5.1 Introduktion.............................................................................................................. 25

5.2 Metod....................................................................................................................... 25

5.3 Material och begränsningar…................................................................................... 27

6. Resultat av undersökning................................................................................................................ 28

6.1 Introduktion.............................................................................................................. 28



3

6.2 Första dialogen........................................................................................................... 28

6.2.1 Kvinna 1….................................................................................... 29

6.2.2 Kvinna 2….................................................................................... 30

6.3 Andra dialogen............................................................................................................ 31

6.3.1 Kvinna 3….................................................................................... 32

6.3.2 Kvinna 4….................................................................................... 33

6.4 Tredje dialogen........................................................................................................... 35

6.4.1 Kvinna 5….................................................................................... 36

6.4.2 Kvinna 6….................................................................................... 37

7. Diskussion ........................................................................................................................................ 39

8. Slutord.............................................................................................................................................. 41

Litteratur ..............................................................................................................................................42

Bilaga ....................................................................................................................................................44



4

Konventioner
I denna uppsats markerar kursiv text ord på japanska. Det reviderade Hepburn-systemet

med några förändringar har använts för att transkribera japanskan.

De långa vokalerna o och u markeras, i enlighet med det reviderade Hepburn-systemet,

med makroner så som i ”jōhō” (information) och ”yūgata” (kväll). Partikelnは skrivs ”wa”, 

partikelnへ skrivs ”e” och partikelnを skrivs ”o”. N (ん) före en konsonant skrivs inte med 

m som det gör i det traditionella Hepburn-systemet, utan med n. しんぱい skrivs 

alltså ”shinpai” (oro).

I det reviderade Hepburn-systemet skrivs inte alla dubbla konsonanter med hjälp av 

dubblering av den konsonant som följer sokuon (detta tecken:っ). I denna uppsats kommer

emellertid dubblering av den konsonant som följer sokuon genomgående att användas.こ

っち blir alltså ”kocchi” (hitåt).

Namn på platser och andra företeelser som har en vedertagen stavning i svenskan 

kommer att skrivas på det svenska sättet.とうきょう skrivs exempelvis därför som

“Tokyo” och inte som ”Tōkyō”.

I blockcitat kommer transkriberingen av japanskan inte att revideras utan den kommer 

att anges som den står skriven i referenslitteraturen. Texten i blockcitaten kommer 

dessutom att skrivas med något mindre tecken än de tecken som finns i resten av uppsatsen.

Bindestreck kommer att förekomma efter prefix och före suffix.
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1. Inledning

1.1 Introduktion

Japanskan innehåller ett ovanligt stort antal konkreta lingvistiska mönster som anses 

vara reserverade antingen för män eller för kvinnor. Kvinnligt och manligt språk i japanskan 

är ett omskrivet ämne som engagerar många. Särskilt det kvinnliga språket har sedan länge 

varit under lingvisternas lupp. Det finns i dagens Japan en tro om att detta behagliga och 

nästan förtrollande språk är en del av en uråldrig tradition som intakt har bevarats sedan 

urminnes tider. Men nu menar många att det japanska kvinnospråket är på väg att gå 

förlorat. Under de senaste decennierna har det i Japan riktats missnöje mot kvinnor i 

allmänhet och unga kvinnor i synnerhet då de sägs ha börjat använda ett allt mer manligt 

språk. I tidningsinsändare och liknande talar japanska män och medelålders kvinnor upprört 

om unga japanska kvinnors maskulinisering av sitt språkbruk och många frågar sig; varför 

talar unga kvinnor idag mindre ”feminint” än förr?

1.2 Syfte och metodologi

I denna uppsats ska vi följa det japanska kvinnospråkets utveckling under det senaste 

millenniet för att till slut anlända till det moderna Japan där kvinnor nu sägs tala på ett allt 

mer maskulint sätt. Vi ska sedan försöka få kunskap om hur dagens unga japanska kvinnor 

själva förhåller sig till kvinnligt användande av feminint respektive maskulint språk. Dessa 

attityder kan förhoppningsvis ge oss en uppfattning om varför unga kvinnor idag väljer att 

tala ett mindre feminint språk än de av många förväntas göra.

En enkätundersökning har skickats ut till japanska kvinnor i åldrarna 20 – 24. I enkäten 

har informanterna fått läsa konversationer mellan fiktiva kvinnor som använder lingvistiska 

mönster som har beskrivits som maskulina respektive feminina och de har sedan fått 

besvara ett antal frågor rörande de förekommande fiktiva karaktärerna.

1.3 Disposition

I kapitel 2 presenteras manligt respektive kvinnligt språk i japanskan. I avsnittet redogörs 

det för några av de viktigaste särdragen som utgör det som kallas feminint språk samt det 

som kallas maskulint språk. Detta görs dels för att ge en helhetsbild av vad som egentligen 
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utmärker de två ”språken”. Denna del är även en viktig grund som förhoppningsvis ska 

kunna hjälpa läsare som inte talar japanska att förstå metoden och resultatet av den utförda 

undersökningen.

Kapitel 3 behandlar bakgrunden till kvinnligt och manligt språk i japanskan. Denna 

sektion är till stor del baserad på Orie Endōs bok ”A Cultural History of Japanese Women’s 

Language” (2006) som grundligt redogör för det könsuppdelade språkets utveckling i Japan 

samt attityder som historiskt sett har förekommit gentemot det.

I kapitel 4 kommer vi fram till moderna tiders Japan och ”det utdöende kvinnospråket”. 

Här framställs den lingvistiska förändring som har iakttagits bland japanska kvinnor på 

senaste tiden samt det allt mer ”maskuliniserade” språk de sägs använda sig av.

I kapitel 5 presenteras den utförda undersökningen samt den metod som har använts. 

Efter en kort introduktion presenteras utformningen av undersökningen samt information 

om de informanter som har tagit sig tid att utföra den.

Kapitel 6 är det kapitel som inrymmer resultatet av undersökningen. Detta avsnitt är 

uppdelat i tre delar efter de dialoger som förekommer i undersökningen. Delarna är sedan 

ytterligare uppdelade efter de karaktärer som förekommer i dialogerna. I dessa delar 

presenteras och diskuteras de svar som informanterna har angett.

Kapitel 7 innehåller reflektioner över innebörden av det resultat som undersökningen

har givit och i kapitel 8 avrundas uppsatsen med några slutord.

Efter litteraturförteckningen följer en bilaga. Denna bilaga visar hur den enkät som har 

distribuerats ser ut. Enkätens innehåll har översatts från japanska till svenska. Detta är en 

egen översättning. Vänner med japanska som modersmål har dock bistått mig då det har 

varit nödvändigt.
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2. Kvinnlig och manlig japanska

2.1 Introduktion

I japanskan, och speciellt i den informella talade japanskan, har lingvister identifierat ett 

antal skillnader mellan kvinnors språk och mäns språk. Det är bland annat skillnader i 

fonologi, semantik, morfologi, syntax, röstläge samt sättet att konversera. Det är, precis som 

Satoshi Kinsui (2007, s. 100) påpekar, ovanligt att ett språk har så tydliga lingvistiska mönster 

som utmärker manligt och kvinnligt språk som japanskan har. Detta gör att manligt och 

kvinnligt språk i japanskan är ett ämne som intresserar många forskare och lingvister. 

En annan anledning till att det skrivs mycket om manligt och kvinnligt språk i japanskan 

idag kan tänkas vara att många finner företeelsen kontroversiell. Orie Endō har riktat kritik 

mot utlärning av det som kallas kvinnligt språk i japanska och menar att det idag är ett språk 

som inte används i särskilt stor utsträckning (2006, s. 1). Hiroko Itakura menar, liksom ett 

antal andra lingvister, att det typiska kvinnliga språket existerar för att markera kvinnors 

underlägsenhet gentemot män (2001, s. 8).

Det finns ett stort antal lingvistiska mönster i japanskan som har påståtts vara typiskt

kvinnliga respektive typiskt manliga. Alla dessa mönster kommer tyvärr inte att kunna 

beröras i denna uppsats. Några av de vanligaste företeelser som brukar nämnas i samband 

med kvinnligt och manligt språk i japanskan kommer att ligga i fokus.

2.2 Personliga pronomen

Till skillnad från svenskan finns det i japanskan åtskilliga personliga pronomen i första 

person. Det pronomen som används i självrefererande syfte säger något om vem talaren är –

bland annat vilket kön personen i fråga är av. Vad gäller kvinnlig japanska redogör 

Shibamoto för följande personliga pronomen i första person singular.

 Watakushi

 Atakushi

 Watashi

 Atashi
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Termerna är angivna i ordning efter hur formella de är med det mest formella uttrycket 

först. Som manliga personliga pronomen i första person singular presenterar Shibamoto, 

återigen i ordning efter formalitet, följande uttryck.

 Watakushi

 Watashi

 Boku

 Ore

Shibamoto påpekar att det finns ytterligare personliga pronomen i första person, men 

hon verkar ha valt dessa uttryck som de vanligast förekommande (2001, s. 201).

Det finns även ett antal personliga pronomen i andra person i japanskan. Här verkar det 

dock vara de flesta författares åsikt att kvinnor inte har lika många uttryck att välja på. 

Shibamoto anger följande pronomen för kvinnor. Uttrycken är återigen återgivna i ordning 

efter hur formella de är.

 Anata

 Anta

För män anges, i ordning efter formalitet, följande personliga pronomen i andra person 

singular.

 Anata

 Anta

 Kimi

 Omae

 Kisama

Shibamoto berättar dock också att användandet av de personliga pronomen som 

förekommer i både kvinnligt och manligt tal används olika av kvinnor och män. Watashi i 

manligt tal verkar exempelvis ge en mer formell känsla än vad watashi i kvinnligt tal gör. 

Detta uppges kunna ha att göra med att kvinnor förväntas vara mer ödmjuka än män 

(Shibamoto, 2001, s. 200).
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2.3 Satsfinala partiklar

2.3.1 Introduktion

Satsfinala partiklar i japanskan förekommer mest i informellt talspråk och sägs avslöja 

talarens känslor beträffande sitt uttalande. Vissa av dessa satsfinala partiklar är länkade till 

talarens könstillhörighet. Följande fyra meningar betyder alla ”jag ska gå/åka”, men de två

första skildrar maskulint tal medan de två sista exemplen skildrar feminint tal.

 Iku zo

 Iku ze

 Iku wa

 Iku no

(Baserad på exempel i Hanaoka McGloin, 1986. Redigerad (obehövliga exempel och 

engelska översättningar raderade).)

Hanaoka McGloin menar att partiklarna i de två nedersta exempelmeningarna – wa och 

no - är feminina eftersom de låter mjukare och mer försiktiga än andra satsfinala partiklar 

(1986, s. 7). De manliga partiklarna sägs å andra sidan ge en känsla av beslutsamhet och 

insisterande (Ide & Yoshida 2001). Det är dock viktigt att komma ihåg att wa endast anses 

vara en kvinnlig satsfinal partikel om den sägs med stigande ton. Sägs den med sjunkande 

tonfall ger den snarare en maskulin nyans. I vissa dialekter anses dessutom det wa som sägs 

med sjunkande tonfall vara könsneutralt (Kinsui 2003 s. 134 & 136).

Nedan kommer ytterligare några satsfinala partiklar som karaktäriserar manligt 

respektive kvinnligt tal att presenteras. De satsfinala partiklar som kommer att anges är 

några av de partiklar som stereotypiskt sett brukar kallas maskulina eller feminina. 

2.3.2 Maskulina satsfinala partiklar

Vi kategoriserade alltså de satsfinala partiklarna zo och ze som manliga. Ze är enligt Ide 

och Yoshida något svagare än zo, men båda partiklar uttrycker som sagt en slags 

beslutsamhet. Författarna fortsätter med att även utpeka sa som en manlig partikel (2001). 

Hanaoka McGloin menar dock att sa inte är tydligt maskulin. Den används, enligt henne, av 

båda könen men främst av män då den följer ett verb eller ett adjektiv (2001, s. 223). Sa

används, menar hon, då talaren är av högre social status än lyssnaren eller om de två ligger 
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på ungefär samma nivå. Partikeln uppges ge en känsla av att något är uppenbart (Hanaoka 

McGloin, 2001, s. 226).

Na beskrivs även som en manlig satsfinal partikel. Den ger emellertid inte ett lika 

påtagligt maskulint intryck som exempelvis ze eller zo (Hanaoka McGloin 2001, s. 223 - 224).

2.3.3 Feminina satsfinala partiklar

Vad gäller den satsfinala partikeln no så kan den, så som i följande exempel, användas av 

både män och kvinnor då man ställer en fråga.

- Doko e iku no?

- Where are you going?

(Hanaoka McGloin, 1986, s. 13)

I ett senare uttalande nämner Hanaoka McGloin dessutom att no börjar införlivas i 

manligt informellt talspråk. I formellt tal menar hon dock att användning av no är 

synnerligen feminint (Hanaoka McGloin, 2001, s. 223).

Wa är en satsfinal partikel som sägs användas av kvinnor då de talar med någon de 

känner väl. Om talaren och lyssnaren i en konversation har ett ytligt förhållande till varandra 

menar Hanaoka McGloin att wa inte är lämpligt (2001, s. 229).

I ”The Handbook of Japanese Linguistics” uppges wa ha två funktioner. Den första kallar 

Ide och Yoshida (2001) för ”positive politeness strategy”. Denna strategi, menar författarna, 

går ut på att skapa en känsla av empati mellan talare och lyssnare. Den andra funktionen –

”negative politeness strategy” – går ut på att visa hänsyn mot den man talar med.

Det kan också vara värt att nämna att wa och no kan följas av de neutrala satsfinala 

partiklarna yo och ne och ger då en synnerligen feminin nyans.

Kashira är ännu en satsfinal partikel som kategoriseras som feminin. Partikeln uttrycker 

undran, som i följande exempel.

- Sensei wa o-kaeri-ni naru kashira

- I wonder if the teacher will return

(Ide & Yoshida 2001)
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2.4 Artighet

2.4.1 Introduktion

Två separata studier genomfördes år 1986, av Tsunao Ogino och av Sachiko Ide, för att 

undersöka artighetsgraden i japanska kvinnors respektive japanska mäns språk (Ide &

Yoshida, 2001). Informanterna fick välja vilken nivå av artighet de skulle begagna gentemot 

olika hypotetiska samtalspartners. Båda studierna visade att kvinnorna som deltog i 

undersökningarna i regel valde artigare uttryckssätt än vad männen gjorde. Ide och Yoshida 

(2001) spekulerar i anledningen till detta resultat och nämner bland annat att det finns en 

möjlighet att kvinnor känner sig underlägsna gentemot sin samtalspartner i högre grad än 

vad män gör. En annan teori som presenteras är att kvinnor önskar visa att deras beteende 

är välartat i större utsträckning än vad män gör.

2.4.2 Imperativ

Den rena imperativformen i japanska sägs undvikas av kvinnor. Detta kan tänkas vara 

kopplat till det Kinsui (2003 s. 134) påpekar då han talar om kvinnors sätt att samtala på 

japanska. Han förklarar att japanska kvinnor ofta sägs undvika att dra slutsatser, att påtvinga 

andra sina åsikter och att ge order. Följande exempel har ungefär samma betydelse, 

nämligen ”kom hit”. Skillnaden mellan dem är graden av artighet.

 Kocchi e koi

Kom hit

 Kocchi e kite kure

Kom hit (för min skull)

 Kocchi e kite moraitai

Jag skulle vilja att du kom hit (för min skull)

 Kocchi e kite kudasaru?

Kan du vara snäll och komma hit?

(Kinsui 2003 s. 135, egna översättningar)

  Kinsui hävdar att de tre första uttrycken troligen skulle yttras av män, medan det sista 

exemplet är kvinnligt. De två första uttrycken är imperativformer och anses som sagt därför 
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vara manliga. I det sista exemplet förekommer en så kallad ”referent honorific” som 

upphöjer den man talar om (i detta fall även den man riktar sig till). Uttrycket är därför 

mycket artigare än de föregående exemplen.

2.4.3 Bikago

- Sensei no o-heya

- The teacher’s room

-Watashi no o-heya

- My room

(Ide & Yoshida 2001)

I den första av dessa meningar ger o- upphov till en känsla av respekt gentemot 

föremålet i fråga (lärarens rum), eller snarare den som föremålet tillhör (läraren). I det andra 

exemplet används o- däremot inte för att uttrycka respekt. Här är det snarare så att o- finns 

till för att göra uttalandet vackrare. Det är denna sistnämnda användning som kallas för 

bikago (Ide & Yoshida 2001).

Bikago betyder bokstavligt talat förskönat språk. Det visar sig, så som vi ser ovan, i form 

av prefixet o- men även i form av prefixet go- då substantivet är av kinesiskt ursprung 

(kango). Kvinnor sägs använda bikago i större utsträckning än vad män gör, och vissa av 

bikago-uttrycken menar Ide och Yoshida (2001) att enbart kvinnor begagnar. Kvinnor kan 

alltså använda prefixen o- och go- även då de talar om sina egna ägodelar vilket män inte 

tenderar att göra eftersom man vanligtvis inte upphöjer sig själv i japanskan.

2.5 Kvinnors undvikande av kopula och kango

Kopula är enligt nationalencyklopedin ett verb som är bundet till ett predikat eller en 

predikatsfyllnad. Predikat med betydelsen ”vara” är de som kopulan oftast är bunden till. Så 

är fallet även i japanskan. Hanaoka McGloin argumenterar att det är på grund av att kopulan

da i japanskan låter allt för bestämt som kvinnor tenderar att undvika dess användning (1986, 

s. 15).  Likt följande exempel händer det därför att kvinnor yttrar en satsfinal partikel direkt 

efter exempelvis ett substantiv.
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- Kore da yo (male)

- Kore yo (female)

- It’s this

(Hanaoka McGloin, 1986, s. 15)

Hanaoka McGloin sammankopplar även den feminina karaktär som den satsfinala 

partikeln no har med undvikande av kopula. Hon menar att den satsfinala partikeln no ofta

har samma betydelse som n(o) da. N(o) da kan visa att man uttrycker något med stor 

säkerhet och n(o) da blir därför manligt. Men om kopulan da avlägsnas kvarstår dess 

feminina motsvarighet no (1986, s. 15 - 16). N(o) da kan också användas i förklarande, 

undrande eller ursäktande syfte och ger då antagligen inte någon särskilt maskulin nyans. 

Vad gäller den artiga versionen av kopulan – desu, så används även detta av både män och 

kvinnor.

En lexikalisk skillnad som brukar nämnas i samband med kvinnligt och manligt språk i 

japanskan är användningsfrekvensen av kango. I japanskan finns dels kango, som är ord med 

kinesiskt ursprung, och dels wago, som är ord med japanskt ursprung. Kvinnor sägs i regel 

undvika användandet av kango eftersom det låter hårt, byråkratiskt och okvinnligt 

(Shibamoto 2001, s. 205). 

I en studie från år 1978 intervjuade man män och kvinnor för att sedan undersöka deras 

användning av kango. Orden som kvinnorna använde sig av var i 10,6 % av fallen kango

medan siffran var 13,7 % på den manliga sidan. Det finns dessutom undersökningar där 

skillnaderna har varit ännu större (Shibamoto 2001, s. 206).
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3. Historisk analys

3.1 Introduktion

Det finns, som tidigare nämnts, en tro om att det som idag kallas för kvinnligt språk i 

japanskan är en uråldrig tradition och att det inte har genomgått någon förändring sedan det 

uppkom. Då vi blickar tillbaka i tiden kan vi emellertid se att det japanska kvinnospråket är 

långt ifrån beständigt. Det har under det senaste millenniet genomgått ett antal 

förvandlingar och inställningar till specifika lingvistiska mönster inom det som idag anses 

vara önskvärt språk hos kvinnor har skiftat radikalt i flera fall.

Orie Endō har i sin bok ”A Cultural History of Japanese Women’s Language” (2006) 

försökt spåra det japanska kvinnospråkets ursprung genom bland annat granskning av 

japansk litteratur och poesi från olika tidsåldrar. Hon har, för att kunna sammanställa sin bok, 

fått hjälp av ett stort antal översättare och forskare som har hjälpt henne med översättning 

av den äldre japanskan. Endō påpekar att det är svårt att veta hur det faktiska talspråket 

tedde sig, men att exempelvis dialoger i dessa verk kan ge en idé om hur man talade under 

de olika epokerna.

3.2 Nara- och Heian-perioderna (år 646 – 1185)

Det äldsta verk som Endō har undersökt är Japans äldsta nedtecknade verk – ”Kojiki” 

som färdigställdes år 712 (Endō 2006, s. 5). Boken är sammanställd av Ō no yasumaro och 

består av nedtecknade myter så som Hieda no Are – en person från hovet – mindes dem. I 

historien berättas det om guden Izanagi no Mikoto och gudinnan Izanami no Mikoto som 

tillsammans framfödde landet Japan. Vid undersökning av detta verk kommer Endō fram till 

att hon inte kan finna några könsskillnader i karaktärernas språkanvändning. 

Endō kommer fram till samma slutledning då hon undersöker Japans äldsta bevarade 

samling av dikter – ”Man yōshū” - som tros ha blivit färdigställd år 759 och som består av 

dikter skrivna av ungefär 530 olika personer. Bland dessa 530 personer finns både män och 

kvinnor samt personer från olika sociala klasser. Trots det kan det alltså inte utläsas huruvida 

författarna är av kvinnligt eller manligt kön (Endō, 2006, s. 6).

Saburō Mashimo, forskare i japanskt kvinnospråk, uttalar sig också om könsuppdelat 

språk i japanskan under Nara-perioden. Mashimo menar också att om det fanns några 
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skillnader mellan mäns och kvinnors språkanvändning under denna period så var de väldigt 

subtila (Endō, 2006, s. 7).

Endō uppger att hon varken i litteratur från Heian-perioden eller i historieböcker har 

kunnat hitta några referenser till kvinnligt eller manligt språk i japanskan. Hon har bland 

annat undersökt Genji monogatari från år 1008 – en novell i 54 volymer skriven av Murasaki 

Shikibu (Endō, 2006, s. 9). Hon hittar i detta verk skillnader i tal beroende på vilken social 

klass karaktärerna är av, men hon finner fortfarande ingen klar skillnad mellan kvinnors 

språk och mäns språk. 

Det hon däremot hittar är en beskrivning av en kvinna som använder allt för många 

kinesiska ord och talar allt för snabbt. Detta uttrycks som något negativt och icke önskvärt 

hos en kvinna. Endō hittar även en beskrivning av en ”Lady of Ōmi” som kommer från 

landsbygden och därför inte förstår hur man förväntas tala. Hennes tal är allt för snabbt och 

hennes röst allt för gäll. Hon betonar det hon säger för mycket och talar med en oelegant 

dialekt (Endō 2006, s. 20). Man kan alltså gissa att exempelvis sansat tal och undvikande av 

kinesiska uttryck var egenskaper som värderades hos kvinnor under Heian-perioden. Tecken 

på att specifika grammatiska skillnader existerade verkar dock inte finnas.

3.3 Kamakura- och Muromachi-perioderna (år 1192 – 1573)

3.3.1 Introduktion

Endō menar att det var först under Kamakura-perioden och Muromachi-perioden som 

kvinnors tal verkligen började förändras. Detta tror hon har att göra med att samhället blev 

mer mansdominerat och att kvinnor därmed förlorade en del av sin status i samhället (2006 

s. 23).

I kokonchomonjū - en samling skrifter från Kamakura-perioden färdigställd år 1254 - kan 

man läsa att män använde sig av uttrycket ”yo” då de besvarade något medan kvinnor 

använde ”wo” (Endō, 2006 s. 30). Menoto no sōshi från tidigt 1300-tal gav instruktioner åt 

kvinnor som arbetade för hovet (Endō, 2006 s. 25). Denna bok förklarar mer ingående att en 

kvinna bör använda ”wo” då hon svarar sina föräldrar, ”ya” då hon svarar en jämlik och ”ei”

då den hon talar med är av lägre rang än hon är av. Förutom detta verkar det redan ha 

funnits personliga pronomen i första person som var reserverade för män respektive kvinnor. 
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Kvinnor använde ”wagami mizukara” och ”warawa” medan män använde sig 

av ”soregashi”, ”warera”, ”ware” och ”mi” (Endō, 2006 s. 30).

I nationalencyklopedin beskrivs kyōgen som en slags traditionell japansk komedi som 

började bli populär under 1300-talet. Dramerna handlade ofta om det vardagliga livet och 

människors svagheter. I konversationer i kyōgen talade kvinnor till sina makar med artig 

japanska. Endō menar att detta speglar hur man såg på kvinnor under 1500- och 1600-talen 

(2006 s. 29).

3.3.2 Nyōbō-kotoba

Under Muromachi-perioden fanns det ett antal kvinnor som arbetade för kejsaren. De 

var ofta döttrar till adelsmän eller intellektuella och assisterade exempelvis den kejserliga 

familjen och högt uppsatta ministrar i deras dagliga sysslor. Dessa kvinnor kallades 

för ”nyōbō” (Endō, 2006 s. 31). 

De här kvinnorna började i sin grupp använda ett internt språk där de gav nya namn åt 

vardagliga ting såsom mat och dryck. Vatten kallades exempelvis ”o-hiya” istället för ”mizu”. 

De skapade även nya adjektiv och verb. ”Aruku” som betyder ”att gå” ersattes exempelvis

med ”hirou”. Detta språk kallas idag för ”nyōbō-kotoba” – nyōbō-språk.

Det fanns åtskilliga karakteristiska drag i nyōbō-språket. Kvinnorna förkortade ofta 

existerande ord och skapade nya uttryck därur. ”Takenoko”, som betyder bambuskott, 

kortades exempelvis ner till bara ”take” medan ”manjū” (en slags kaka) blev ”man”. Ett 

annat exempel på särdrag i nyōbō-språket är att många ord slutade på ”moji”. ”Kami” (hår) 

kallades till exempel för ”ka-moji” och ”shinpai” (oro) för ”shin-moji” (Endō, 2006 s. 33).

Det finns, utöver dessa exempel, fler särdrag i nyōbō-språket. Men det som kanske är 

viktigast att nämna i denna uppsats är att en del av nyōbō-språkets uttryck än idag används 

och sägs vara just typiskt kvinnligt språkanvändande. Att nyōbō-kvinnorna använde prefixet 

o- är ett exempel på detta. Som tidigare har nämnts så kallas det här för bikago och anses 

vara typiskt kvinnligt än idag. Här följer några exempel på hur detta visar sig i nyōbō-språket.

ursprungligt ord på japanska översättning till svenska nyōbō-språk

yu hett vatten o-yu

imo potatis o-imo
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miyage souvenir o-miya1

manjū en slags kaka o-man1

(Baserad på exempel ur Endō, 2006, s. 32 och 33. Egen redigering och översättning)

En annan företeelse i nyōbō-språket som än idag anses typiskt kvinnlig var undvikande av 

kango (ord av kinesiskt ursprung). Exempel på detta kan ses i följande tabell. De exempel 

som anges i den vänstra spalten är kango-uttryck. I nyōbō-språket användes japanskt uttal 

för att skapa nya uttryck.

kango-uttryck översättning till svenska nyōbō-språk

kaji eld akagoto (röd sak)

kinsu guldvaluta kogane (guldmetall)

ginsu silvervaluta kurogane (svart metall)

(Baserad på exempel ur Endō, 2006, s. 33. Egen redigering och översättning)

Användning av nyōbō-språket stannade dock inte inom gruppen av nyōbō-kvinnor utan 

spred sig gradvis ut till allmänheten. Till en början användes det mest av unga kvinnor i tjänst 

hos samurajer och adelsmän. Språkanvändandet spreds dock längre än så och tros till och 

med ha använts av män (Endō, 2006 s. 37). Detta är just vad som diskuteras i följande dialog 

tagen ur en kyōgen-pjäs.

Master: Are e ite, o-hiyashi o musunde koi!

”Go over there and draw me some o-hiyashi”

Servant: Nani ga dō ja to ohoseraruru?

”What did you say you wanted me to do?”

Master: Iya ano taki no o-hiyashi o musunde koi to ifu koto ja.

”I said, ’Go draw me some o-hiyashi from that waterfall”

Servant: Ano taki no mizu o kunde koi to ohoseraruru koto ka?

”Are you telling me to draw you some water from that waterfall?”

                                               
1 Här ser vi både att suffixet o- har lagts till samt att det ursprungliga ordet har förkortats.
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Master: Naka naka.

”That’s right. That’s what I said”

Servant: Mizu naraba mizu kumu de yoi koto o. O-hiyashi o musube to wa…, to iute warafu.

”’If you wish me to draw water that is fine, but what is this o-hiyashi?’ he says and laughs.”

Master: Sore wa nanji ga nani mo shiranu ni yotte ja. Mina uheuhedairikata no jōrōtachi wa, o-hiyashi o 

musubu to koso ohoserarete, mizu o kumu nado to wa ohoserarenu. Sochimo ima kara 

ihinarahe.

”That’s because you don’t know anything. All the refined people at court all say o-hiyashi o 

musubu, ’to draw the honorable cooled thing’ and don’t say mizu o kumu ‘to draw water’. You 

use it, too, from now on.”

Servant: Mottomo uheuhe no jōrōtachi ya chigo-wakashūra wa o-hiyashi tomo musubu to ohoserareyou 

ga, omae no yōna ohokina kuchi kara to iute warafu.

”’ Well, the refined people at court, children, and young people may say o-hiyashi o musubu, 

but it doesn’t suit a mouth as big as yours, master,’ he says and laughs.”

(Nonomura 1931, s. 72 citerad i Endō, 2006 s. 36-37. Understrykningar gjorda av Endō)

Det som vi dessutom förstår av denna dialog är att det egentligen inte verkar ha ansetts 

lämpligt för män att använda sig av nyōbō-språket. Endō nämner även ett verk vid namn 

kagomimi där det beskrivs som oangenämt att höra samurajer, affärsmän och hantverkare 

använda detta språk som ansågs vara reserverat för kvinnor (2006, s. 38).

Attityderna till nyōbō-språket i allmänhet verkar ha varit varierande. Å ena sidan verkar 

det som att språkanvändandet ansågs vara elegant och förnämt, men det finns även 

beskrivningar av det som barnsligt och till och med vulgärt (Endō, 2006 s. 35).

3.4 Edo-perioden (år 1603 – 1868)

Under Edo-perioden började konfucianistiska ideal om mannens suveränitet över 

kvinnan prägla det japanska samhället. Det skrevs ett stort antal instruktionsböcker för 

kvinnor som uppmanade dem att tala på ett feminint sätt. Detta feminina sätt att tala 

baserades delvis på nyōbō-språket (Endō, 2006 s. 40).

Umejima Sanjin skrev exempelvis, år 1689, en bok om etikett för kvinnor vid namn ”Fujin 

yashinaigusa”. Han listade i denna bok 121 ord som kvinnor borde använda. Han valde att
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kalla de ord han listar för ”yamato kotoba” men många av orden är egentligen nästintill 

identiska med ord från nyōbō-språket (Endō, 2006 s. 47).

I övrigt var det exempelvis önskvärt att kvinnor talade så lite som möjligt samt undvek 

vulgära uttryck och kango (Endō, 2006 s. 45-46).

Det är, som tidigare nämnts, svårt att veta hur kvinnor egentligen talade under dessa 

epoker. Det vi kan se är dock hur idealet såg ut under tidsperioderna. Endō tror att det är 

sannolikt att kvinnor använde ”förbjudna” uttryck eftersom det annars inte hade funnits 

behov för några språkliga etikettböcker (2006 s. 53).

3.5 Meiji- och Shōwa-perioderna (år 1868 – 1989)

Ett språk som symboliserar Meiji-perioden är shosei-kotoba (shosei-språket). Shosei på 

den tiden motsvarar ungefär dagens universitetsstudenter. Kvinnliga shosei förekom, men i 

regel rör det sig om män då man talar om shosei. Dessa unga män talade till varandra på ett 

särskilt sätt. Deras språkanvändning kallas av Kinsui för shosei-kotoba. De använde sig 

exempelvis ovanligt mycket av engelska låneord. Något som Kinsui tror var ett försök att 

efterlikna dåtidens intellektuella elit i Japan. Ett annat exempel på ett särdrag i shosei-

språket var verbändelsen ~te oru.

Kinsui hävdar att det är sannolikt att shosei-språket hade flera ursprung. Ett av dessa kan 

ha varit språket samurajer och äldre personer använde under Edo-perioden. Kinsui menar 

också att kinesiska texter kan ha haft inflytande på shosei-språket, liksom dialekter från 

västra Japan (2003, s.114).

Några uttryck från shosei-språket fortsatte att användas och utvecklades till vad Kinsui 

kallar shōnengo (pojkspråk). De personliga pronomen boku (första person) och kimi (andra 

person) är sådana uttryck (2003, s. 121). Dessa uttryck används, som tidigare nämnt, än idag

och sägs vara typiskt manliga.

Miyako Inoue menar att en del av det japanska kvinnospråkets ursprung på något sätt 

har utplånats ur det japanska folkets minne. Hon menar att härkomsten av vissa företeelser i 

kvinnospråket ligger så nära i tiden som sent 1800-tal (2006, s. 25).

Inoue berättar om något som hon kallar för ”schoolgirl speech”. Skolflickorna som man 

här syftar på var unga kvinnor från överklassfamiljer som gick i högstadiet. Det var äldre 

intellektuella män som hörde unga flickor använda denna, för deras öron, onaturliga 
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språkform (s. 38). De kallade den även för ”teyo dawa kotoba” – teyo dawa-språk. Denna 

benämning syftar på några av de satsfinala partiklar flickorna hördes använda. Det var just 

satsfinala partiklar som var i fokus då man beskrev skolflickespråket. Förutom teyo och dawa

hördes flickorna använda koto yo, wa, chatta och no yo. Om vi blickar tillbaka på vad vi 

tidigare har sagt om satsfinala partiklar kan vi se att några av dessa, exempelvis da wa (alltså 

kopulat i informellt tal följt av den satsfinala partikeln wa) och no yo, används än idag och 

betraktas som typiskt kvinnliga. Trots att användning av sådana uttryck idag anses elegant 

och önskvärd beskrevs skolflickespråket snarare som vulgärt och onaturligt på sin tid.

Inoue citerar Ozaki Koyo, en välkänd skribent från Meiji-tiden, som 1888 skrev en artikel i 

en damtidning vid namn ”Kijo no tomo” (damens vän). 

I do not remember exactly when, but for the last eight or nine years, girls in primary school have been 

using strange language in their conversation among themselves.

Ozaki presenterar sedan några exempel på detta underliga språk.

Ume wa mada sakanaku(t)te yo

- Plum trees do not yet bloom

Ara mō sa(k)ita noyo

- Oh dear, they did already bloom

Ara mō sa(k)ite yo

- Oh dear, they did already bloom

Sakura no hana wa mada sakanain(o) dawa

- Cherry blossoms are not going to bloom yet

Ozaki fortsätter:

In the last five or six years even those girls in the girls’ high school have acquired such speech, and it has 

even reached the society of noblewomen...The strange speech that schoolgirls use today was formerly 

used by the daughters of the low-class samurai (gokenin) in the Aoyama area before the Meiji Restoration... 

Thoughtful ladies must not let a beautiful jewel become damaged or a polished mirror become clouded by 

using such language.

(Inoue, 2006, s. 57-58)
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Ozakis teori var alltså att skolflickespråket härstammade från ett språk som användes av 

döttrar till samurajer av låg klass. Även andra kommentatorer delade åsikten om att språket 

hade sina rötter i underklassen. En teori var att ett direktiv från år 1899 gällande 

gymnasieskolor för kvinnor gav flickor av lägre klass en chans till utbildning och att dessa 

flickor sedan påverkade sina klasskamrater från de övre klasserna (Inoue, 2006, s. 59).

Andra menade att teyo dawa-språket kom från geishorna i Tokyos ”nöjeskvarter”. En 

välkänd skulptör vid namn Takeuchi Kyuichi argumenterade att många kvinnor som tidigare 

hade arbetat som geishor gifte sig med framstående män och att det var på så sätt teyo 

dawa-språket hade letat sig in i Tokyos överklass. Kvinnorna som tidigare hade arbetat som 

geishor skulle enligt Takeuchi ha använt uttryck som ”yoku-t(t)eyo” (det är bra) till sina 

döttrar som i sin tur använde samma sorts uttryck utanför hemmet. Han backade upp sin 

teori med att säga att det var först då de före detta geishornas döttrar började gå i skolan 

som teyo dawa-språket uppstod (Inoue, 2006, s. 58).

Attityderna till detta språk som till en början hånades och kallades vulgärt kom dock 

oväntat snart att idealiseras och kallas kvinnospråk. Redan under 1930-talet dök teyo dawa-

språket upp i etikettböcker och presenterades där som en nödvändig del av den japanska 

kvinnans språkanvändning (Inoue, 2006, s. 108).

Vid sekelskiftet mellan 1800 och 1900 kom det skrivna språket i japanskan att reformeras. 

Man ämnade göra språket enklare och effektivare och utvecklade därför vad som kallades 

för genbun itchi-tai (Inoue, 2006, s. 83). Till följd av denna reform menar Inoue att även 

sättet att skriva noveller förändrades. Författare skrev nu berättelser utifrån vad Inoue kallar 

för ”god’s-eye view” (2006, s. 90). Berättaren var alltså inte involverad i historiens gång utan 

såg endast händelserna utifrån. Detta, menar Inoue, gjorde att personer och ting blev mer 

objektifierade än tidigare och att behovet av ett stereotypiskt kvinnospråk uppkom. Detta 

kvinnospråk pusslades ihop med hjälp av existerande element av olika ursprung varav ett 

exempel är teyo dawa-språket (Inoue, 2006, s. 92 - 93).

I början var det enbart unga kvinnliga karaktärer som använde sig av teyo dawa-språket i 

litteratur. Språkformen kom dock ganska snart att få ett bredare användningsområde och 

blev under tidigt 1900-tal ”kvinnospråk” i litteratur (Inoue, 2006, s. 98).

Det dröjde inte länge förrän teyo dawa-språket började dyka upp i tidskrifter för kvinnor. 

Flickor skrev insändare till tidningarna i vilka de använde sig av teyo dawa-språket. Även i 

serier och reportage i tidningarna dök det upp. Marknadsförare snappade även upp 
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språkanvändningen och på det här sättet spreds det genom tidskrifterna. Skolflickespråket 

upphörde att vara reserverat för skolflickor från privilegierade familjer och blev nu en 

markör för könstillhörighet (Inoue, 2006, s. 114). 

Det relativt nyligen sammansatta kvinnospråket kom snart att uppmålas som en uråldrig 

tradition och man ville enligt Inoue intala folket att kvinnor sedan urminnes tider 

talat ”kvinnospråk” (2006, s. 169-170). Då andra världskriget kom blev det dessutom viktigt 

att bevara det typiskt japanska och kvinnor förväntades uppfylla alla de traditionella 

feminina dygder som hörde till då man var en ”Yamato nadeshiko” – en äkta dotter av Japan 

(Endō, 2006 s. 77).

Under Shōwa-perioden (1901 – 1989) försökte staten också på olika sätt att införliva en 

feminin språkanvändning som ett ideal för kvinnors sätt att tala. I april 1941 publicerade 

utbildningsministeriet en manual för beteende och etikett med en speciell sektion för 

språkanvändning. Den uppmanade bland annat kvinnor att använda watakushi som 

förstapersonspronomen och anata som andrapersonspronomen medan män även fick 

använda boku respektive kimi (Washi, 2004, s. 79; Kinsui, 2003, s. 121). Tidskrifter gav också 

mycket plats åt diskussioner rörande kvinnors språk.

Kriget gav dock, som kan förväntas, upphov till stora svårigheter för det japanska folket. 

Den idealiska familjestrukturen kunde inte längre upprätthållas utan kvinnor var tvungna att 

ta männens jobb i fabrikerna och tigga mat för att inte svälta ihjäl. Detta påverkade, enligt 

vissa, även kvinnornas språk. Tsunatake Furuya skrev år 1946 ett verk vid namn ”utsukushii 

kotoba” (vackert språk) där han talade om just kvinnors maskuliniserade språkanvändning. 

Han menade dock att kvinnorna inte kunde beskyllas för förändringen då de troligen bara 

hade glömt bort det traditionella kvinnospråket som en följd av kriget.

Majoriteten av kvinnor nyttjade antagligen inte det önskvärda kvinnospråket efter 

krigets slut, men standarden hade satts och det japanska folket hade gissningsvis påverkats 

av den propaganda som spreds beträffande det kvinnliga språket (Washi, 2004, s. 80).
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4. Det utdöende kvinnospråket
I 1970-talets Japan började en större insikt om kvinnoförtryck och en vilja att agera mot 

det väckas till liv. Grupper som motsatte sig ”kvinnospråket” bildades och kvinnorna däri 

övergav de feminina språkformerna och började istället tala mindre artigt och mer bestämt 

(Yukawa & Saito, 2004, s. 25).

År 1979 rapporterade Akiko Jugaku att unga flickor i skolorna hade börjat använda sig av 

boku då de refererade till sig själva. Hon menade att det var en strategi från flickornas sida 

och att de försökte förhindra sina manliga klasskamrater från att hävda sig som män.

Från mitten av 1980-talet och fram till början av 1990-talet började det från olika håll 

höras åsikter om hur det kvinnliga språket och det manliga språket hade börjat smälta 

samman allt mer. Återigen kritiserades kvinnor för att bruka ett allt för manligt språk. Inoue 

(2006) tror att det allt mer blandade språket delvis berodde på ”the Equal Employment Law” 

som stiftades år 1986 i Japan (s. 171).  Lagen väckte, enligt Inoue, idén om jämställdhet även 

om den inte hade någon omfattande effekt på diskriminering i affärssammanhang. Lagen 

ledde dock till att fler och fler kvinnor anställdes av arbetsgivare, även om det endast var på 

deltid och med mindre betalt än männen.

Nu fick kvinnor även uppmärksamhet som konsumenter och började inhandla produkter 

som tidigare mest hade brukats av manliga konsumenter – tobak, öl, medlemskap i 

golfklubbar, utlandsresor och så vidare. Inoue menar att allt eftersom kvinnor och mäns 

intressen började sammansmälta så började även språket göra detsamma (Inoue, 2006, s. 

174).

Då man talar om kvinnospråk är det lätt att man ser kvinnor som en homogen grupp. 

Faktum är dock att många andra faktorer, förutom könstillhörighet, påverkar japanska 

kvinnors språk. Ålder är en sådan faktor. I en undersökning år 1992 analyserade Shie Sato 

och Shigeko Okamoto språket hos fjorton japanska kvinnor i varierande åldrar. Kvinnorna i 

åldrarna 45-57 visade sig använda sig av ett långt större antal feminina uttryckssätt än 

manliga uttryckssätt. Kvinnorna som var mellan 27 och 34 år gamla använde också fler 

feminina former än maskulina former. De kvinnliga formerna förekom dock allt mer sällan 

här och de manliga formerna hade blivit mer vanligt förekommande. 

I åldersgruppen 18-23 visade det sig att kvinnorna använde sig av ganska många fler 

uttryck som anses vara typiskt manliga än de som anses kvinnliga (Okamoto, 1995 s. 306).
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Sato och Okamoto gjorde senare under 1992 ytterligare en undersökning där 

testsubjekten endast var kvinnliga universitetsstudenter mellan 18 och 20 års ålder. 

Flickorna var alla uppvuxna i Tokyo och tillhörde medel- eller överklassen. Man spelade in 

informella samtal mellan nära vänner för att sedan analysera dessa. Man kategoriserade 

olika uttryck som något feminina, mycket feminina, något maskulina, mycket maskulina och 

neutrala. Studien visade att studenterna mestadels använde sig av de neutrala formerna. 

Liksom den tidigare undersökningen hade visat var också de manliga formerna mer vanligt 

förekommande än de kvinnliga. De mycket manliga formerna var dock relativt sällsynta. 

Dessa användes endast mycket medvetet och måhända delvis för att få en komisk effekt

(Okamoto, 1995 s. 304 – 305).

I maj 1991 fördes livliga diskussioner i Asahi shinbun (en av Japans största dagstidningar) 

angående kvinnors olämpliga och stötande språkanvändning. En kvinna, som hade varit 

närvarande vid ett bröllop, hade hört bruden yttra följande ord till sina bröder då de klivit in i 

omklädningsrummet i bröllopslokalen.

- Chottoo koko wa antatachi no kuru tokoro ja naindayo

- Hey, this is not the kind of place where you guys can hang around

(Inoue, 2006, s. 175)

Anta är, som tidigare nämnt, ett personligt pronomen i andra person. Det anses vara 

informellt då det används av kvinnor. Formen n[o]dayo har även den tidigare nämnts och vi 

kategoriserade denna som manlig då den inte används i ett undrande, förklarande eller 

ursäktande sammanhang.

Liknande insändare, som förkastade kvinnors beteende och språk, strömmade in efter 

detta. Några läsare angav dock tänkbara förklaringar till detta beteende hos kvinnor. En 

kvinna som själv arbetade som lärare förklarade att användning av ”rough language” är 

nödvändigt för att hävda sig och att hon själv var tvungen att bruka sådant då hon 

undervisade manliga elever. En annan kvinna menade att det vulgära språkanvändandet är 

en reaktion mot sexism i samhället.
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5. Metod och material

5.1 Introduktion

Så hur stämmer egentligen dessa teorier om varför den unga japanska kvinnan idag

brukar ett allt mindre feminint språk än kvinnor i sina föräldrars och sina morföräldrars 

generationer? Vad är egentligen konsekvenserna av hennes ”maskulinisering” av sina 

uttalanden? Låter hon maskulin eller låter hon snarare stark och självsäker?

Denna undersökning ska förhoppningsvis kunna ge en bild av hur unga japanska kvinnor 

idag ser på andra kvinnor som använder sig av det traditionella kvinnospråket samt hur de 

ser på kvinnor som brukar ett mer maskulint sätt att uttrycka sig. Direkta frågor angående 

informanterna och deras eget språkbruk har undvikits. Informanterna har istället fått 

uttrycka sin uppfattning om andra personers språkbruk eftersom detta kan ge ett mer 

sanningsenligt resultat om deras eget språkbruk. Detta kan vi exempelvis se i Tim Palmroos 

kandidatuppsats (2010) som behandlar personliga pronomen i första person i japanskan. 

Bland de unga japanska kvinnor som hade deltagit i undersökningen som Palmroos i sin 

uppsats redovisar så uppgav endast 4 % (2 av 48 personer) att de tidvis använder sig av boku

medan 45,83 % (22 av 48 personer) uppgav att de hade åtminstone en kvinna i sin omgivning 

som använde sig av detta typiskt manliga personliga pronomen. Detta tyder kanske på att 

det kan finnas en tendens till att tala mer öppet om andras handlingar och språkbruk än om 

sina egna.

5.2 Metod

Min undersökning har haft formen av en enkätundersökning. I denna enkät har tre olika 

konversationer mellan olika fiktiva kvinnor presenterats. Dessa konversationer har baserats 

på konversationer i två skönlitterära böcker, nämligen de två första böckerna i

trilogin ”Nejimakidori kuronikuru” av Haruki Murakami – ”Dorobō kasasagi hen” (1994a) 

och ”Yogen suru tori hen” (1994b).

Ur dessa verk har dialoger där samtalspartnerna båda använder sig av informellt tal valts 

eftersom det är då könsskillnader i språket förekommer som mest (se introduktionen till 

kapitel 2 i denna uppsats) och eftersom det gör att läsarens omdöme inte påverkas av 

samtalspartnernas olika nivå av artighet i dialogerna.
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I vissa fall har dialogerna i undersökningen reviderats något. Det kan exempelvis vara så 

att en karaktär i originaltexten är av manligt kön men att det har framhållits att karaktären 

är av kvinnligt kön i enkäten. Detta leder till att exempelvis ord som ”min fru”, vilka kan 

tänkas få informanterna att misstänka att karaktären egentligen är en man, har avlägsnats.

Några personliga pronomen har även bytts ut. Endast små ändringar har dock gjorts för att 

undvika att konversationen låter egendomlig.

Delar av böckerna där uttryck som anses typiskt kvinnliga respektive typiskt manliga 

förekommer har medvetet valts. De språkliga företeelser kopplade till könstillhörighet som 

förekommer är personliga pronomen, satsfinala partiklar, imperativformen och undvikande 

av kopula. Här nedan följer en tabell som uppvisar vilka uttryck inom dessa kategorier som 

förekommer.

Kategori Kvinnliga uttryck Manliga uttryck

Personliga pronomen i första 

person

Atashi Boku

Personliga pronomen i andra 

person

Kimi, Omae

Satsfinala partiklar Kashira, No, No ne, No yo, 

Wa

Na, Sa, Ze

Imperativformen

Undvikande av kopula N (o) da

Ett antal frågor följer varje dialog i enkätundersökningen. Dessa frågor rör de i dialogerna 

förekommande karaktärernas ålder, yrke, utbildningsnivå, sociala status och mentala styrka. 

Informanterna har även fått tala om huruvida deras intryck av karaktärerna är positivt eller 

negativt.

Målgruppen för enkäten har varit kvinnor i åldrarna 20 – 24 med japanska som 

modersmål. Jag har via det sociala nätverket Facebook informerat bekanta om 

undersökningen och bett dessa bekanta uppge mailadresser till personer som uppfyller 

kriterierna och som har meddelat att de är villiga att delta i undersökningen.
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5.3 Material och begränsningar

Insamlande av material pågick mellan den 9 april och den 6 maj 2010. Enkäten har 

besvarats av 16 ogifta kvinnor i åldrarna 20 – 24 med japanska som modersmål. 12 av 

kvinnorna utbildar sig för tillfället på universitet och de 4 övriga har tidigare studerat på 

universitet men är nu anställda eller söker arbete.

Enkätundersökningen som har skickats ut är tämligen tidskrävande (ca 20 minuter lång) 

och det har troligen hållit deltagarantalet nere. Eftersom informanterna har fått svara fritt 

istället för att ställa frågor där endast svaren ”ja” eller ”nej” krävs så har dock mer 

detaljerade svar erhållits och 16 informanter bör därför vara tillräckligt för att spekulationer i 

någon form ska kunna göras. För att kunna dra några säkra slutsatser är dock vidare 

forskning nödvändig.
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6. Resultat av undersökning

6.1 Introduktion

Då de svar som informanterna har gett har bedömts har det ibland varit nödvändigt att 

ta hänsyn till dialogernas kontexter. I en av dialogerna pekar exempelvis samtalsämnet på 

att en av kvinnorna är arbetslös och informanternas åsikter om vad hennes sysselsättning är 

får därför tas med en nypa salt. Dessa specialfall kommer att nämnas i den löpande texten.

Ibland har någon informant inte gett något svar. Därför blir det totala värdet av 

informanternas svar i denna del inte alltid 100 % då man adderar dem.

En informant kan exempelvis ha skrivit att en karaktärs ålder verkar vara mellan 17 och 

25 medan en annan informant har skrivit att dennes ålder verkar vara 20-25 och en tredje 

att karaktären verkar vara ungefär 25 år gammal. Detta gör att presentation av vilken ålder 

informanterna tror att olika karaktärer är av blir problematisk om den ska presenteras i 

procent. Därför har den lägsta angivna åldern, den högsta angivna åldern och det ungefärliga 

medelvärdet på alla angivna åldrar angetts.

Jag har själv översatt informanternas svar men har haft hjälp av en person med japanska 

som modersmål då jag har varit osäker på betydelser, nyansskillnader m.m.

Några av informanternas svar kommer, utöver att de anges i den löpande texten, att 

anges i tabellformat för att svaren ska bli mer överskådliga och lättare att jämföra. Vissa av 

svaren – exempelvis de rörande vilket yrke en karaktär tros ha samt övriga kommentarer –

är dock svårare att konvertera till tabellformat i många fall. Dessa svar presenteras därför 

endast i den löpande texten.

6.2 Första dialogen

I den första av de tre dialogerna figurerar två olika kvinnor – kvinna 1 och kvinna 2. 

Kvinna 2 letar här efter sin katt då hon stöter på kvinna 1 som är hennes granne som hon 

inte har träffat förr. De två börjar samtala om den försvunna katten.

Kvinna 1 använder i dialogen ett typiskt feminint sätt att tala medan kvinna 2 använder 

ett maskulint sätt att tala. Nedanstående tabell visar vilka lingvistiska former kopplade till 

könstillhörighet de två karaktärerna begagnar i dialogen. De former som tidigare har angivits 

som feminina är skrivna med lila text medan de manliga formerna anges i blå text.
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Kategori Kvinna 1 Kvinna 2

Personliga pronomen i första 

person

- -

Personliga pronomen i andra 

person

- -

Satsfinala partiklar Kashira, No ne, No yo, Wa -

-

Undvikande av kopula N (o) da

Det n(o)da som används i denna dialog har bedömts som manligt av två anledningar. 

Dels eftersom det används av karaktären i mycket stor utsträckning dels eftersom det inte 

verkar användas uteslutande på ett förklarande, undrande eller ursäktande vis.

6.2.1 Kvinna 1

Den informant som har angett den lägsta åldern för kvinna 1 tror att kvinnan är 15 – 19 

år gammal. Den som har angett högst ålder har angett att kvinna 1 är i 50-årsåldern.  

Medelvärdet av de angivna åldrarna är ca 29 år.

62, 5 % av informanterna meddelade att de fick ett bra intryck av kvinna 1 och uppgav 

anledningar som att hon verkar artig, vänlig och kvinnlig. 12,5 % har angett att de har fått ett 

dåligt intryck av kvinna 1 och 18,75 % har angett att de har fått ett neutralt intryck av henne. 

Många av de informanter som har fått ett sämre intryck av karaktären har uppgett att de 

tycker att hon verkar för kortfattad och kylig. Detta kan bero på att dialogen som sagt förs på 

informell japanska – något som man vanligtvis inte använder då man talar med personer 

man inte känner. Det feminina tal som kvinna 1 använder sig av verkar alltså inte ge 

informanterna någon negativ bild i sig.

Exakt hälften av informanterna har uppgett att de tror att kvinna 1 är välutbildad och 

precis lika många tror att hon har en hög status i samhället. 25 % tror att kvinnan har normal 

utbildning och 18,75 % har uppgett att kvinnan verkar vara dåligt utbildad. När det gäller 

vilken status hon har i samhället tror 25 % att hon har medelmåttig status medan 25 % tror 

att hon har låg status.
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50 % av informanterna har uppgett att de tror att kvinna 1 är en stark person. 18,75 % 

har uppgett att hon verkar vara normalstark, 12,5 % har uppgett att hon verkar svag och 

12,5 % har inte fått något intryck av karaktärens styrka.

Vad gäller karaktärens sysselsättning så har 12,5 % uppgett att de kan tänka sig att hon 

studerar, lika många tror att hon arbetar på deltid, 25 % tror att hon är hemmafru medan 

50 % tror att hon har ett arbete (på exempelvis ett kontor, på ett företag eller inom 

modebranschen).

Övriga kommentarer om kvinna 1 är att hon verkar vara en typisk tjej, att hon inte sticker 

ut, att hon verkar öppen och uppriktig, att hon framstår som konservativ och att hon verkar 

vänlig.

6.2.2 Kvinna 2

Vad gäller denna karaktärs ålder så har samtliga informanter angett en lägre siffra än de 

gjorde för kvinna 1. 32 år är den högsta ålder som har angetts och den informant som har 

angett den lägsta åldern för kvinna 2 tror att hon är ungefär 10 år gammal. Medelvärdet av 

de angivna åldrarna är ca 20 år.

Av kvinna 2 har 37,5 % fått ett bra intryck medan 43,75 % har fått ett dåligt intryck av 

henne. 25 % av alla informanterna uppgav att de fick ett dåligt intryck av hennes språk.

Endast en informant har fått ett neutralt intryck av karaktären.

Endast 12, 5 % av informanterna tror att kvinna 2 har en hög status i samhället. 31,25 % 

av informanterna menar att karaktärens status är låg och 25 % tror att kvinnan har en 

normal status i samhället. Man får dock ta in i bedömningen att flera av informanterna har 

angett en låg ålder för kvinnan och att det kan påverka bedömningen av hennes sociala 

Ålder Lägsta angivna ålder: 

15 – 19

Högsta angivna 

ålder: 50-årsåldern

Medelvärde av 

angivna åldrar: 29

Intryck Bra: 62,5 % Dåligt: 12,5 % Neutralt: 18,75 %

Utbildning Välutbildad: 50 % Normalt utbildad: 

25 %

Dåligt utbildad: 

18,75 %

Samhällsstatus Hög status: 50 % Normal status: 25 % Låg status: 25 %

Mental styrka Stark: 50 % Normal: 18,75 % Svag: 12,5 %
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status. Just detta nämner också två av informanterna som en specifik anledning till att de har 

angett att hennes sociala status är låg.

25 % av informanterna har uppfattat kvinna 2 som en välutbildad person, 31,25 % har 

uppfattat henne som dåligt utbildad och 31,25 % har uppfattat henne som medelmåttigt 

utbildad. Återigen kan det vara värt att nämna att det finns en möjlighet att detta har att 

göra med karaktärens ålder.

43,75 % har uppfattat kvinna 2 som stark. Nästan lika många (37,5 %) har dock uppfattat 

henne som svag. En av informanterna har angett hennes språk som anledning till att hon 

verkar stark. 18,75 % tyckte att kvinna 2 varken verkade stark eller svag.

50 % av informanterna tror att kvinna 2 studerar. 43,75 % har angett att de tror att hon 

jobbar. Bland dessa 43,75 % har dock en informant framhållit att hon tror att hennes jobb är 

enkelt. En annan informant tror att hon jobbar med att dela ut tidningar och ytterligare en 

tror att hon endast arbetar på deltid. En informant tror att kvinna 2 har ett kontorsjobb och 

ytterligare en informant tror att kvinna 2 jobbar som bokförläggare. De resterande två 

informanterna har inte specificerat vad de tror att kvinna 2 har för yrke.

De övriga kommentarerna som har gjorts om kvinna 2 är mycket varierande. Två 

informanter verkar tro att karaktären inte har någon utstickande stil medan två andra 

informanter har uppgett att karaktären har en cool och pojkaktig respektive ovårdad stil. 

Andra kommentarer som har gjorts angående kvinna 2 är att hon ser barnslig ut, att hon 

verkar mild/ordentlig samt att hon verkar öppen och uppriktig.

6.3 Andra dialogen

Ålder Lägsta angivna ålder: 

10

Högsta angivna 

ålder: 32

Medelvärde av 

angivna åldrar: 20

Intryck Bra: 37,5 % Dåligt: 43,75 % Neutralt: 6,25 %

Utbildning Välutbildad: 25 % Normalt utbildad: 

31,25 %

Dåligt utbildad: 

31,25 %

Samhällsstatus Hög status: 12,5 % Normal status: 25 % Låg status: 31,25 %

Mental styrka Stark: 43,75 % Normal: 18,75 % Svag: 37,5 %
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I andra dialogen figurerar kvinna 3 och kvinna 4. Kvinna 3 tipsar i denna dialog kvinna 4 

om ett jobb som kvinna 4 sedan ratar. Som tidigare nämnts så kan man tolka denna dialog 

som att kvinna 4 är arbetslös och detta har hafts i åtanke vid bedömning av informanternas 

svar.

Båda kvinnor använder i detta fall något manligare uttryck. Kvinna 4 får dock anses 

använda ett starkare manligt språk än kvinna 3. I tabellen nedan anges vilka uttryck som är 

kopplade till könstillhörighet som används av de två karaktärerna. De maskulina former som 

förekommer anges i blå text. Några feminina former förekommer inte.

Kategori Kvinna 3 Kvinna 4

Personliga pronomen i första 

person

- Boku

Personliga pronomen i andra 

person

Kimi -

Satsfinala partiklar - Ze

Imperativformen

- N(o) da

I denna konversation använder kvinna 3 visserligen n(o) da två gånger men hon gör det 

dels i kombination med lingvistiska former som tonar ner den maskulina känslan och dels på 

ett sätt som verkar vara förklarande.

6.3.1 Kvinna 3

Den informant som har angett den lägsta åldern för kvinna 3 tror att kvinnan är 20 – 25 

år gammal. Den som har angett högst ålder har angett att kvinna 3 är 50 år gammal.  

Medelvärdet av de angivna åldrarna är ca 30 år. Vi måste dock ta in i beräkningen att kvinna 

3 i denna dialog nämner att en bekant till henne kan erbjuda kvinna 4 ett jobb vilket troligen 

leder till antagandet att kvinna 3 måste vara vuxen.

Av kvinna 3 har 43,75 % av informanterna fått ett bra intryck. 18,75 % har fått ett 

medelmåttigt intryck och lika många har fått ett dåligt intryck.



33

Vad gäller karaktärens sociala status, utbildning och mentala styrka verkar informanterna 

vara rörande överens. Inte en enda informant har angett att kvinnan verkar vara dåligt 

utbildad, ingen tror att hon har en låg social status och ingen verkar tro att hon är svag. 75 % 

av informanterna har fått intrycket att kvinna 3 är välutbildad och resterande 25 % tror att 

hon har en medioker utbildning. Hela 81,25 % tror att kvinna 3 är har en hög social status 

medan 18,75 % tror att hon har en normal social status. 75 % har angett att kvinnan verkar 

vara en stark person medan 12,5 % tror att hon är medelmåttigt stark.

En stark majoritet (93,75 %) tror att kvinna 3 arbetar. Yrken som journalist, 

företagsanställd, systemingenjör, tidningsredaktör och kontorschef nämns. Den enda 

informant som tror att kvinnan inte arbetar gissar att hon studerar på ett universitet.

Tre av informanterna har i enkäten kommenterat kvinnans språk. En informant anser att 

språket varken kan sägas vara bra eller dåligt. Ytterligare en informant tycker dock att 

hennes språk är elegant. Den tredje informanten tycker att hon talar som en karriärkvinna 

och framstår som ”cool”. Många andra informanter har också lagt vikt på att kvinnan är 

inriktad på sin karriär och att hon verkar jobba hårt. Andra kommentarer som har uttryckts 

är att kvinna 3 verkar för stark, att hon är allvarlig och att hon är mogen.

6.3.2 Kvinna 4

Den informant som har angett den lägsta åldern för kvinna 4 tror att hon är 15 – 20 år 

gammal. Den som har angett högst ålder har angett att kvinnan är 35 – 40 år gammal.  

Medelvärdet av de angivna åldrarna är ca 26 år. Som tidigare nämndes letar dock kvinna 4 

efter ett jobb i dialogen och det talas dessutom om att hon redan har gått ut gymnasiet. 

Ålder Lägsta angivna ålder: 

20 - 25

Högsta angivna 

ålder: 50

Medelvärde av 

angivna åldrar: 30

Intryck Bra: 43,75 % Dåligt: 18,75 % Neutralt: 18,75 %

Utbildning Välutbildad: 75 % Normalt utbildad: 

25 %

Dåligt utbildad: 0 %

Samhällsstatus Hög status: 81,25 % Normal status: 

18,75 %

Låg status: 0 %

Mental styrka Stark: 75 % Normal: 12,5 % Svag: 0 %
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Detta är faktorer som troligen gör att informanterna drar slutsatsen att kvinnan åtminstone 

måste vara i slutet av tonåren.

43,75 % av informanterna har fått ett dåligt intryck av kvinna 4. Anledningar som anges 

är att hon använder ett för manligt språk, att hon verkar ointelligent, att hon är oartig och 

att hon använder boku då hon talar om sig själv. Av de 18,75 % av informanterna som hade 

fått ett bra intryck av kvinna 4 förekom kommentarer som att kvinnan säger sin åsikt och att 

hon verkar som en kul person att umgås med. 25 % av informanterna fick ett medelmåttigt 

intryck av karaktären. En av dessa informanter är kluven då hon tycker att det är bra att 

kvinnan har starka åsikter men att hon verkar hård mot personer i sin omgivning.

50 % av informanterna tror att kvinna 4 är välutbildad, 31,25 % tror att hon har en 

medioker utbildning och 12,5 % tror att hon är dåligt utbildad. Här kan kontexten dock ha 

påverkat informanterna. Det nämns i dialogen att kvinna 4 söker ett jobb med juridisk 

inriktning vilket möjligtvis kan få informanterna att anta att hon har en ganska bra utbildning. 

Detta har också en av informanterna angett som skäl till att hon tror att kvinna 4 är 

välutbildad.

31,25 % av informanterna menar att kvinna 4 verkar ha en hög social status, 31,25 % tror 

att den är normal och 31,25 % tror att den är låg. 

56,25 % har angett att de tror att kvinna 4 är en stark person, 25 % har angett att hon 

verkar svag och 18,75 % tycker att hon varken verkar svag eller stark.

Vad gäller denna karaktärs sysselsättning så är det, som tidigare nämnt, mycket svårt att 

dra några paralleller till hennes språk eftersom kontexten mestadels handlar om just 

karaktärens yrke. De allra flesta har angett att karaktären är arbetslös, söker jobb eller 

Ålder Lägsta angivna ålder: 

15 - 20

Högsta angivna 

ålder: 35 - 40

Medelvärde av 

angivna åldrar: 26

Intryck Bra: 18,75 % Dåligt: 43,75 % Neutralt: 25 %

Utbildning Välutbildad: 50 % Normalt utbildad: 

31,25 %

Dåligt utbildad: 

12,5 %

Samhällsstatus Hög status: 31,25 % Normal status: 

31,25 %

Låg status: 31,25 %

Mental styrka Stark: 56,25 % Normal: 18,75 % Svag: 25 %



35

studerar juridik. Detta är omständigheter som kan utläsas ur kontexten och informanternas 

svar på denna punkt är därför oväsentliga.

Denna karaktärs språk verkar vara så pass manligt att det faktiskt väcker undran om hon 

verkligen är en kvinna. Tre informanter har i de övriga kommentarerna frågat om kvinna 4 

inte egentligen är en man. Två av dessa informanter nämner specifikt användandet av boku

som en grund till varför de tror detta. Övriga kommentarer som kvinna 4 får är att hon 

verkar okultiverad, obildad och ovårdad.

6.4 Tredje dialogen

I den tredje dialogen talar kvinna 5 och kvinna 6 om hur kvinna 6 och hennes pojkvän 

nyligen har gjort slut och kvinna 6 berättar att hon tänker resa till Grekland ett tag för att få 

tid att tänka. Kvinna 5 talar i dialogen med ganska manlig stil. Kvinna 6 blandar dock ett 

kvinnligt personligt pronomen med det manliga n(o) da. Tabellen nedan visar vilka feminina 

(lila) respektive maskulina (blå) uttryck som förekommer.

Kategori Kvinna 5 Kvinna 6

Personliga pronomen i första 

person

- Atashi

Personliga pronomen i andra 

person

Omae -

Satsfinala partiklar Na, Sa -

-

- N(o) da

Det sa som förekommer i denna dialog följer ett adjektiv vilket gör att det har 

kategoriserats som manligt i enlighet med Hanaoka McGloins uttalande beträffande denna 

satsfinala partikel (se s. 9 – 10 i denna uppsats). Kvinna 5 använder, förutom de angivna 

maskulina formerna, lingvistiska former som inte tas upp i denna tes men som ofta anses 

vara maskulina. Att karaktären säger ”no ka” i slutet av en fråga är ett sådant exempel. De 

former som förekommer är dock som sagt maskulina så detta förändrar inte detta generella 

faktum att kvinna 5 använder sig av maskulint tal.
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6.4.1 Kvinna 5

Den informant som har angett lägst ålder för kvinna 5 tror att hon är 15 – 19 år gammal. 

Den som har angett högst ålder har angett att kvinna 5 är 68 år gammal.  Medelvärdet att de 

angivna åldrarna är ca 30 år.

56,25 % av informanterna har fått ett bra intryck av kvinna 5 medan 25 % har fått ett 

dåligt intryck av henne. Några tycker att kvinnan verkar vänlig, uppriktig och realistisk medan 

andra tycker att hon är verkar oartig, att hon har ett hårt språk och att hon ser ner på folk.

50 % av informanterna har svarat att de tror att kvinna 5 är välutbildad medan 18,75 % 

tror att hon är dåligt utbildad. Av de tre informanter som tror att kvinnan är dåligt utbildad 

har en angett kvinnans användande av omae som anledning. 31,25 % menar att kvinna 5 

troligtvis har en medioker utbildning.

25 % av informanterna tror att kvinnans sociala status är låg, 31,25 % tror att den är 

normal och 43,75 % tror att den är hög. Vad gäller kvinnans mentala styrka så är det inga 

informanter som har uppgett att hon verkar svag. 12,5 % menar att hon varken verkar svag 

eller stark och 68,75 % uppfattar kvinnan som en stark person.

75 % av informanterna tror att kvinna 5 arbetar. Yrken som författare och sekreterare 

nämns. Andra informanter tror att kvinnan arbetar på kontor eller resebyrå medan en 

informant tror att kvinnan driver ett café. De tre informanter som inte tror att kvinna 5 

jobbar tror att hon är hemmafru, en så kallad ”fleeter” (någon som tar ströjobb då de kan) 

eller arbetslös.

Ålder Lägsta angivna ålder: 

15 - 19

Högsta angivna 

ålder: 68

Medelvärde av 

angivna åldrar: 30

Intryck Bra: 56,25 % Dåligt: 25 % Neutralt: 0 %

Utbildning Välutbildad: 50 % Normalt utbildad: 

31,25 %

Dåligt utbildad: 

18,75 %

Samhällsstatus Hög status: 43,75 % Normal status: 

31,25 %

Låg status: 25 %

Mental styrka Stark: 68,75 % Normal: 12,5 % Svag: 0 %



37

Andra kommentarer som har gjorts angående kvinna 5 är att hon verkar uppfriskande, 

pojkaktig, manlig, mogen, omtänksam, hjälpsam, att hon verkar ge bra råd och att hon 

verkar vara ”en cool tant”.

6.4.2 Kvinna 6

Den informant som har angett lägst ålder för kvinna 6 tror att kvinnan är 15 – 29 år 

gammal. Den som har angett högst ålder har angett att kvinna 6 är 30 – 35 år gammal.  

Medelvärdet att de angivna åldrarna är ca 27 år. Vi får även här ta med kontexten i 

beräkningen. Kvinnan får här antas vara vuxen eftersom hon är tillräckligt gammal för att ha 

ett förhållande och för att själv bestämma att hon vill göra en lång resa.

50 % av informanterna har fått ett bra intryck av kvinna 6, 43,75 % har varken fått ett bra 

eller dåligt intryck och endast 6,25 % har fått ett dåligt intryck.

43,75 % av informanterna tror att kvinna 6 är välutbildad, 31,25 % tror att hon har en 

medelmåttig utbildning och 18,75 % tror att hon är dåligt utbildad. 

Vad gäller hennes sociala status så tror 31,25 % att den är hög, 18,75 % att den är normal 

och 31,25 % att den är låg.

62,5 % tycker att kvinna 6 verkar vara en stark person. Många av informanterna anger 

dock att det beror på att hon tar uppbrottet med pojkvännen bra. 12,5 % har varken fått 

intrycket att kvinnan är stark eller att hon är svag. 25 % av informanterna tycker att kvinnan 

verkar svag.

Ålder Lägsta angivna ålder: 

15 - 29

Högsta angivna 

ålder: 30 - 35

Medelvärde av 

angivna åldrar: 27

Intryck Bra: 50 % Dåligt: 6,25 % Neutralt: 43,75 %

Utbildning Välutbildad: 43,75 % Normalt utbildad: 

31,25 %

Dåligt utbildad: 

18,75 %

Samhällsstatus Hög status: 31,25 % Normal status: 

18,75 %

Låg status: 31,25 %

Mental styrka Stark: 62,5 % Normal: 12,5 % Svag: 25 %
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100 % av informanterna tror att kvinna 6 arbetar. De som har specificerat vad de tror att 

kvinna 6 arbetar med har angett yrken som konstnär, fotograf, kontorsarbetare, redaktör 

och anställd i en sportaffär.

Det är mycket intressant att se att 18,75 % av informanterna i de övriga kommentarerna 

har sagt att kvinna 6 verkar pojkaktig eller manlig medan exakt lika många har sagt att hon 

verkar flickaktig.
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7. Diskussion
I denna uppsats har kvinnospråkets utveckling undersökts och jag har försökt ta reda på 

varför unga kvinnor idag väljer att tala mindre feminint än de, av sin omgivning, förväntas 

göra. Antaganden som man kanske förhastat gör är att det typiska kvinnospråket anses vara 

förlegat, gammalmodigt och inte alls uppskattat bland unga kvinnor. Med hjälp av den 

undersökning som har utförts kan vi dock se att det inte nödvändigtvis behöver vara fallet.

Det har visat sig i föregående kapitel att flera unga kvinnor fortfarande uppskattar det 

typiskt kvinnliga språket och anser att egenskaper som hövlighet och kvinnlighet utmärker 

det. Den fiktiva karaktär som talade allra mest feminint var faktiskt den karaktär som flest 

informanter uppgav att de fick ett positivt intryck av.

Vissa informanter har dock angett att manligt språk ger en känsla av styrka hos en person. 

Denna regel verkar dock inte vara utan undantag. Vi kan i undersökningen se att den 

karaktär som har uppfattats som svagast är kvinna 2 som talar manligt med upprepad 

användning av n(o) da. I övrigt har de karaktärer som talar manligt beskrivits som starka i 

ganska stor utsträckning. Ett exempel är kvinna 5 som ingen har uppfattat som svag och som 

68,75 % har uppfattat som stark. Även kvinna 4 som fick mycket negativ respons uppfattas 

ändå som stark av 56,25 % av informanterna. Den person som uppfattas som allra starkast är 

dock kvinna 3 som egentligen talar ganska neutralt med endast en lingvistisk form som 

markerar manlighet. Ingen av informanterna har uppfattat denna kvinna som svag och hela 

75 % har uppfattat henne som stark. Även när det kommer till social status så ligger kvinna 3 

över de andra karaktärerna. 81,25 % har angett att hon har en hög social status. 

Vad gäller utbildning så är de som utmärker sig återigen kvinna 3 med 75 % som tror att 

hon är välutbildad och kvinna 2 med endast 25 % som tror att hon är välutbildad.

Man kan kanske tänka sig att det manliga språk som unga japanska kvinnor kritiseras för 

idag egentligen inte är så utpräglat manligt som det språk som exempelvis kvinna 2 eller 

kvinna 4 använder i undersökningens första och andra dialoger. Detta kan vi också koppla till

den undersökning som Sato och Okamoto gjorde år 1992 på japanska kvinnor i åldrarna 18 –

20. Visserligen så använde dessa flickor fler maskulina än feminina uttryck men som vi 

nämnde i kapitel 4 så var detta mestadels former som hade kategoriserats som ”något 

maskulina”. De mycket maskulina formerna användes endast på ett skämtsamt sätt och de 

former som egentligen var vanligast var de neutrala formerna. Detta har kanske att göra
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med det intryck som informanterna har fått av kvinna 3 – att hon verkar vara en välutbildad, 

stark person med hög status i samhället. Kanske är sådana egenskaper eftersträvade bland 

unga kvinnor som använder sig av ett neutralt eller ett aningen maskulint språk.

När det kommer till karaktärernas yrken så är det just de två karaktärer som talar 

neutralt respektive blandat manligt och kvinnligt språk som har framstått som personer med 

karriärer i störst utsträckning. 100 % av informanterna trodde att kvinna 6 hade ett jobb och 

93,75 % trodde att kvinna 3 hade ett jobb. 75 % tror att kvinna 5 arbetar. Här ligger kvinna 1,

som talar kvinnligt språk, jämförelsevis lågt. 50 % tror att hon arbetar på heltid. Det har inte 

tagits hänsyn till resultaten angående kvinna 4 här eftersom det nämns i andra dialogen att 

hon söker ett jobb. Detsamma gäller svaren angående kvinna 2 eftersom hon uppfattas som 

väldigt ung och hälften av informanterna har angett att de tror att hon studerar.

Det är svårt att dra några slutsatser utifrån de kommentarer som informanterna har gett

angående karaktärernas åldrar. De två sista dialogerna går inte riktigt att jämföra med den 

första dialogen då de är beroende av dialogernas kontexter. Dessutom skiljer sig de angivna 

åldrarna på kvinnorna relativt lite och inget klart mönster kan skönjas.

Något som är intressant att se är att ett flertal informanter reagerade då en av 

karaktärerna använde sig av boku. Dessa informanter frågade om karaktären verkligen var 

en kvinna. Ingen av de andra lingvistiska formerna gav upphov till en sådan reaktion. Det är 

dock svårt att tolka varför just boku gav upphov till denna respons. Om vi återigen ser på den 

undersökning som Palmroos (2010) har gjort så kan vi se att kvinnor som använder sig av 

detta förstapersonspronomen faktiskt verkar existera idag.

Det som kanske emellertid kan konstateras, med informanternas reaktion på kvinnlig 

användning av boku som grund, är att uttryck bör delas in i mindre grupper än ”manligt 

språk” och ”kvinnligt språk”. Vissa av de så kallade ”manliga uttrycken” (som exempelvis 

kimi) verkar inte ha gett upphov till någon känsla av manlighet medan boku som sagt gav en 

så stark maskulin nyans att informanterna tvivlade på att talaren verkligen var en kvinna.
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8. Slutord
Vi har i denna uppsats följt utvecklingen av japanska kvinnors språk. Vi har konstaterat 

att det har funnits normer för hur kvinnor bör och inte bör tala under åtminstone 1000 år i 

Japan. Vi kan också se att kvinnor inte alltid har följt de existerande normerna. Språkmässigt 

behöver det alltså inte vara så att dagens unga japanskor historiskt sätt är särskilt 

revolutionära.

Faktum är dock att unga kvinnor idag får mycket kritik för sitt språk. Detta påverkar 

säkerligen det japanska folket och inte minst de flickor som kritiken riktas mot. Att kvinnlig 

användning av typiskt feminint språk får positivt mottagande medan typiskt maskulint språk 

får ett negativt mottagande kan tänkas vara en effekt av det ideal som massmedia sprider. 

Faktum kvarstår dock att unga kvinnor använder sig mindre av det ”feminina” språket än 

äldre generationer. I den undersökning som nu har presenterats pekar resultaten på att ett 

mer neutralt eller något maskulint språk kan ge ett intryck av styrka och bildning i jämförelse 

med det feminina sättet att tala.

Mer omfattande forskning krävs för att tolka och eventuellt bekräfta de resultat som den 

genomförda undersökningen har gett men med denna analys har förhoppningsvis viss insikt 

om den unga japanskan kvinnans egen uppfattning om sitt språkbruk kunnat införskaffas.
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Bilaga

年齢: _______________________          独身      結婚している
Ålder Singel       Gift

職業:
Yrke

出身: ______________________________     性別: 男 女
Födelseplats              Kön     Man  Kvinna

下の会話を読んで、二人の女の人を想像してみてください。
(Läs konversationen nedan och försök föreställa dig de två kvinnorna)

女 1 : 近所の人?
Kvinna 1: Är du från grannskapet?
女 2 : そう。猫を探してるんだ。一週間ばかり前から家に戻ってこないんだけど、このへんでみかけ
た人がいるんだよ
Kvinna 2: Ja, jag letar efter min katt. Han har inte kommit hem på en vecka och det var någon som hade sett 
honom häromkring.
女 1 : どんな猫?
Kvinna 1: Hur ser katten ut?
女 2 : 大柄な雄猫だよ。茶色の縞で、尻尾の先が少し曲がって折れてる
Kvinna 2: Det är en kraftig hankatt. Han har bruna ränder och änden av hans svans är lite sned och bruten.
女 1 : 名前は?
Kvinna 1: Vad heter han?
女 2 : ノボル。ワタヤ、ノボル
Kvinna 2: Noboru. Wataya Noboru.
女 1 : 猫にしちゃずいぶん立派な名前ね
Kvinna 1: Det var ett ståtligt namn för en katt.
女 2 : 兄貴の名前なんだ。感じが似てるんで冗談でつけたんだよ
Kvinna 2: Det är min storebrors namn. De liknar varandra lite så vi gav honom namnet på skämt.
女 1 : どんな風に似てるの?
Kvinna 1: Hur liknar de varandra?
女 2 : なんとなく似てるんだ。歩き方とか、どろんとした目つきとかがね
Kvinna 2: På något sätt. Typ, hur de går och deras tunga ögon.
女 1 : 茶色の縞猫で、尻尾の先が少し折れ曲がっているのね。首輪とかそういうのは?
Kvinna 1: Ok, en brun-randig katt med en något sned svans. Har den något halsband?
女 2 : のみとり用の黒いのがついてる
Kvinna 2: Den har ett svart som är till för att hålla bort loppor.
女 1 : その猫なら見たかもしれない。尻尾の曲がり方まではわかんないけど、茶色のトラ猫で、大き
くて、たぶん首輪をつけてたわ
Kvinna 1: Den katten har jag kanske sett. Jag vet inte om svansen var sned men det var en stor brun tigerkatt 
och den kan ha haft ett halsband på sig.
女 2 : 見たのはいつごろ?
Kvinna 2: När såg du den?
女 1 : さあ、いつごろかしら? いずれにてしてもこの三、四日のことね。うちの庭は近所の猫のとおり
道になっていて、いろんな猫がしょっちゅう行き来してるのよ
Kvinna 1: Jaa, när var det nu igen? Det var i alla fall under de senaste tre fyra dagarna. Den här trädgården har 
blivit en slags passage för katter så det är en hel del som kommer och går.
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質問にできるだけ詳しく答えてください。答えられない質問があるなら、答

えなくてもいいです。
Besvara frågorna så utförligt som möjligt. Om det finns frågor som du inte kan svara på så behöver du inte 
besvara dem.

1a. 女 1はどんな外見をしていると思いますか。
Hur tror du att kvinna 1 ser ut?
1b. 女 1の年齢はいくつぐらいだと思いますか。
Ungefär hur gammal tror du att kvinna 1 är?
1c. 女 1は仕事をしていると思いますか。するとしたら、どんな仕事だと思いますか。
Tror du att kvinna 1 arbetar? Om du tror det, vilket jobb tror du att hon har?
1d. 女 1はよい教育を受けたと思いますか。
Tror du att kvinna 1 är välutbildad?
1e. 女 1は社会的に地位の低い人、それとも、社会的に地位の高い人だと思いますか。
Tror du att kvinna 1 är av låg eller hög social status?
1f. 女 1 は強い人だと思いますか。それとも、弱い人だと思いますか
Tror du att kvinna 1 är en stark eller svag person?
1g. 女 1の印象はどうですか? (良い/悪い) 理由は?
Hur är ditt intryck av kvinna 1? Bra eller dåligt? Vad är anledningen?
1h. 女 1について他のコメントがありますか。
Har du några ytterligare kommentarer om kvinna 1?

1i. 女 2はどんな外見をしていると思いますか。
Hur tror du att kvinna 2 ser ut?
1j. 女 2の年齢はいくつぐらいだと思いますか。
Ungefär hur gammal tror du att kvinna 2 är?
1k. 女 2は仕事をしていると思いますか。するとしたら、どんな仕事だと思いますか。
Tror du att kvinna 2 arbetar? Om du tror det, vilket jobb tror du att hon har?
1l. 女 2はよい教育を受けたと思いますか。
Tror du att kvinna 2 är välutbildad?
1m. 女 2は社会的に地位の低い人、それとも、社会的に地位の高い人だと思いますか。
Tror du att kvinna 2 är av låg eller hög social status?
1n. 女 2は強い人だと思いますか。それとも、弱い人だと思いますか
Tror du att kvinna 2 är en stark eller svag person?
1o. 女 2の印象はどうですか? (良い/悪い) 理由は?
Hur är ditt intryck av kvinna 2? Bra eller dåligt? Vad är anledningen?
1p. 女 2について他のコメントがありますか。
Har du några ytterligare kommentarer om kvinna 2?
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下の会話を読んで、二人の女の人を想像してみてください。
(Läs konversationen nedan och försök föreställa dig de två kvinnorna)

女 3: 君詩は書ける?
Kvinna 3: Kan du skriva dikter?
女 4: 詩?
Kvinna 4: Dikter?
女 3: 知りあいの雑誌社で若い女の子むけの小説誌を出してるんだけど、そこで詩の投稿の選考と添削
する人を探してる。それから扉用の短い詩も毎月ひとつ書いてほしいんだって。簡単な仕事のわりに

はギャラは悪くないよ。
Kvinna 3: En bekant till mig arbetar på ett tidningsförlag som publicerar en veckotidning för unga flickor och de 
söker någon som kan sålla ut och rätta inskickade dikter. Och så vill de tydligen att du skriver en kort dikt som 
ledare varje månad. Betalningen är bra trots att det är ett enkelt jobb.
女 4: ちょっと待ってくれよ。僕が探してるのは法律関係の仕事なんだぜ。いったいどこで詩の添削な
んて話が出てくるんだよ?
Kvinna 4: Vänta lite. Det jag söker är ett jobb som har med juridik att göra. Var kommer detta med rättning av 
dikter ifrån?
女 3: だって君高校時代に何か書いてたって言ってたじゃない?
Kvinna 3: Men sade inte du att du skrev något sådant under din gymnasietid?
女 4: 新聞だよ。高校新聞。サッカー大会でどこのクラスが優勝しただとか、物理の教師が階段で転ん
で入院しただとか、そういう愚にもつかない記事を書いてただけだ。詩じゃない。詩なんか僕には書

けない。
Kvinna 4: En tidning ja. En gymnasietidning. Jag skrev bara om saker som vilken klass som vann fotbollsmatchen, 
att fysikläraren hade trillat i trappan och fick läggas in på sjukhus och sådana meningslösa artiklar. Inte dikter. 
Jag kan inte skriva dikter.

質問にできるだけ詳しく答えてください。答えられない質問があるなら、答

えなくてもいいです。
Besvara frågorna så utförligt som möjligt. Om det finns frågor som du inte kan svara på så behöver du inte 
besvara dem.

2a. 女 3はどんな外見をしていると思いますか。
Hur tror du att kvinna 3 ser ut?
2b. 女 3の年齢はいくつぐらいだと思いますか。
Ungefär hur gammal tror du att kvinna 3 är?
2c. 女 3は仕事をしていると思いますか。するとしたら、どんな仕事だと思いますか。
Tror du att kvinna 3 arbetar? Om du tror det, vilket jobb tror du att hon har?
2d. 女 3はよい教育を受けたと思いますか。
Tror du att kvinna 3 är välutbildad?
2e. 女 3は社会的に地位の低い人、それとも、社会的に地位の高い人だと思いますか。
Tror du att kvinna 3 är av låg eller hög social status?
2f. 女 3は強い人だと思いますか。それとも、弱い人だと思いますか
Tror du att kvinna 3 är en stark eller svag person?
2g. 女 3の印象はどうですか? (良い/悪い) 理由は?
Hur är ditt intryck av kvinna 3? Bra eller dåligt? Vad är anledningen?
2h. 女 3について他のコメントがありますか。
Har du några ytterligare kommentarer om kvinna 3?

2i. 女 4はどんな外見をしていると思いますか。
Hur tror du att kvinna 4 ser ut?
2j. 女 4の年齢はいくつぐらいだと思いますか。
Ungefär hur gammal tror du att kvinna 4 är?
2k. 女 4は仕事をしていると思いますか。するとしたら、どんな仕事だと思いますか。
Tror du att kvinna 4 arbetar? Om du tror det, vilket jobb tror du att hon har?
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2l. 女 4はよい教育を受けたと思いますか。
Tror du att kvinna 4 är välutbildad?
2m. 女 4は社会的に地位の低い人、それとも、社会的に地位の高い人だと思いますか。
Tror du att kvinna 4 är av låg eller hög social status?
2n. 女 4は強い人だと思いますか。それとも、弱い人だと思いますか
Tror du att kvinna 4 är en stark eller svag person?
2o. 女 4の印象はどうですか? (良い/悪い) 理由は?
Hur är ditt intryck av kvinna 4? Bra eller dåligt? Vad är anledningen?
2p. 女 4について他のコメントがありますか。
Har du några ytterligare kommentarer om kvinna 4?

下の会話を読んで、二人の女の人を想像してみてください。
(Läs konversationen nedan och försök föreställa dig de två kvinnorna)

女 5: 男 1とお前とは、これまでのところずいぶんうまくやっているみたいに思えたんだけどね。
Kvinna 5: Man kunde ha trott att det var bra mellan dig och man 1 fram till nu…
女 6: 実を言うと、あたしもそう思っていたんだよ。たぶん男 1に恋人ができたんだと思うよ。
Kvinna 6: Om jag ska vara ärlig så trodde jag också det. Jag tror att man 1 har skaffat en ny flickvän.
女 5: そういう心当たりがあるんだね?
Kvinna 5: Du har dina misstankar om det eller?
女 6: いや、心あたりというようなものはほとんどない。でも本人がそう書いてきたんだよ、手紙に。
Kvinna 6: Nä, några misstankar har jag väl inte. Men han skrev det själv. I ett brev.
女 5: なるほど。とすれば、まあそういうことなんだろうね。
Kvinna 5: Jaha. Då är det antagligen så.
女 6: そうなるだろうね。あたしのことは大丈夫だよ。ただ少しのあいだ、ここを離れたいと思うん
だ。場所を変えて気分転換もしたいし、これからのこともゆっくりと考えてみたいし。
Kvinna 6: Ja det är väl det. Jag mår okej. Jag vill bara komma bort härifrån lite. Jag vill byta miljö, komma på 
andra tankar och tänka igenom hur framtiden ser ut i lugn och ro.
女 5: どこか行くあてはあるのか?
Kvinna 5: Har du bestämt vart du ska åka?
女 6: たぶんギリシャに行くことになると思うんだ。友達があっちに住んでいて、前から遊びにこな
いかと誘われていたものだから。
Kvinna 6: Jag tror jag kommer att åka till Grekland. En kompis bor där och bjöd dit mig för ett tag sedan.
女 5: まあ、しばらく遠くに行ってのんびりしてくるといいさ。ギリシャか。。。ギリシャはいいだ
ろうな。
Kvinna 5: Det är nog bra att åka långt bort och ta det lugnt ett tag. Grekland… Grekland verkar härligt.

質問にできるだけ詳しく答えてください。答えられない質問があるなら、答

えなくてもいいです。
Besvara frågorna så utförligt som möjligt. Om det finns frågor som du inte kan svara på så behöver du inte 
besvara dem.

3a. 女 5はどんな外見をしていると思いますか。
Hur tror du att kvinna 5 ser ut?
3b. 女 5の年齢はいくつぐらいだと思いますか。
Ungefär hur gammal tror du att kvinna 5 är?
3c. 女 5は仕事をしていると思いますか。するとしたら、どんな仕事だと思いますか。
Tror du att kvinna 5 arbetar? Om du tror det, vilket jobb tror du att hon har?
3d. 女 5はよい教育を受けたと思いますか。
Tror du att kvinna 5 är välutbildad?
3e. 女 5は社会的に地位の低い人、それとも、社会的に地位の高い人だと思いますか。
Tror du att kvinna 5 är av låg eller hög social status?
3f. 女 5は強い人だと思いますか。それとも、弱い人だと思いますか
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Tror du att kvinna 5 är en stark eller svag person?
3g. 女 5の印象はどうですか? (良い/悪い) 理由は?
Hur är ditt intryck av kvinna 5? Bra eller dåligt? Vad är anledningen?
3h. 女 5について他のコメントがありますか。
Har du några ytterligare kommentarer om kvinna 5?

3i. 女 6はどんな外見をしていると思いますか。
Hur tror du att kvinna 6 ser ut?
3j. 女 6の年齢はいくつぐらいだと思いますか。
Ungefär hur gammal tror du att kvinna 6 är?
3k. 女 6は仕事をしていると思いますか。するとしたら、どんな仕事だと思いますか。
Tror du att kvinna 6 arbetar? Om du tror det, vilket jobb tror du att hon har?
3l. 女 6はよい教育を受けたと思いますか。
Tror du att kvinna 6 är välutbildad?
3m. 女 6は社会的に地位の低い人、それとも、社会的に地位の高い人だと思いますか。
Tror du att kvinna 6 är av låg eller hög social status?
3n. 女 6は強い人だと思いますか。それとも、弱い人だと思いますか
Tror du att kvinna 6 är en stark eller svag person?
3o. 女 6の印象はどうですか? (良い/悪い) 理由は?
Hur är ditt intryck av kvinna 6? Bra eller dåligt? Vad är anledningen?
3p. 女 6について他のコメントがありますか。
Har du några ytterligare kommentarer om kvinna 6?


