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Abstract 

 

A substantial part of modern Japan‟s workforce consists of men and women employed 

at corporation offices. These are the Japanese that are known as “sararîman” 

(“salarymen”) in case of being male, or OL (“Office Ladies”) in case of being female. 

As one such, it is crucial that one can wield one‟s language abilities skillfully in order to 

be able to make other members of staff fully appreciate and recognize one‟s arguments 

as sound. Whilst doing so, it is considered to be of great importance that one also pays 

attention to the hierarchal structures that make up the fine ligaments that social 

interaction at a Japanese workplace is tied to. The purpose of this thesis is to present the 

social fundaments and Focault‟s theories on dynamic power that allows us to understand 

how language is being used by fictional Japanese characters at their white collar 

workplaces in contemporary manga literature. This analysis serves to prove that 

expressing humility through Japanese honorific language may prove to be a potential 

source of power for individuals in relatively lower hierarchal positions.  
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Konventioner 

 

De japanska uttryck som förekommer i uppsatsen kommer skrivas ut i alfabetets 

bokstäver i enlighet med Hepburns system för att transkribera japanska skrifttecken. 

Stavelsen ”n” kommer, även i fall där den återfinns innan labiala konsonanter i den 

japanska texten, representeras av bokstaven ”n”. Lång vokal markeras med 

insättningstecken, makroner. 

Särskilda uttryck, boktitlar samt icke-svenska ord och satser kommer att skrivas i kursiv. 

Orden och satsernas betydelse på svenska kommer att skrivas inom dubbla citattecken 

(”x”). Dubbla citattecken kommer användas för citerande referat i den löpande texten.  

All översättning är uteslutande gjord av mig.  

 

 

1. Inledning 

 

Kontoret som arbetsplats är måhända inte något som i allt för hög grad kan anses vara 

ett objekt för drömmar, beundran eller stolt symbol för nationell identitet. Den sinnebild 

man i Sverige får fram när man nämner ordet ”kontor” kan snarare skapa bilder av en 

arbetsled personal som kämpar mer emot sin egen tristess snarare än mot att klara av de 

mål som man i arbetsgruppen företagit sig eller blivit tilldelad. Även om viss fiktiv 

litteratur hämtar sin inspiration från denna företagskultur (såsom serien ”Dagobert” 

och ”Dilbert”) är det svårt att argumentera för att den på ett märkbart sätt sett till att 

skapa en upphöjd och kulturellt betydelsefull bild av kontoret som en plats för 

utövandet av typiskt västerländsk arbetskultur. I Japan är fallet ett annat.   



4 

 

  Kontorsarbetsplatsen är, utöver sin betydande roll som huvudarbetsplats för en 

ansenlig del av den japanska arbetsföra befolkningen och därigenom bildar ett viktigt 

center för det japanska ekonomiska livet, även en smältdegel för många utav de 

kulturella värdegrunder som konstituerar den stereotypa idealbilden av ett typiskt 

japanskt företags struktur. Genom fiktiv litteratur och animefilmer kan unga japaner, 

långt innan de kommit att avsluta sina studier och tagit klivet in i livet som 

arbetssökande, ta del av berättelser som låter dem förstå sig på de fysiska och sociala 

samt språkliga ideal som måste uppfyllas på en kontorsarbetsplats. Undantag må utan 

vidare omsvep ges vid tillfällen när karaktärerna i abrupta känsloanfall bryter socialt 

betingade mönster, men generellt läggs det stor vikt vid att genom språket förklara 

samspelet mellan karaktärerna – medarbetare tilltalas korrekt, chefer visas tillbörlig 

respekt med passande artigt språk ”keigo” och ens underställda medarbetare beordras 

med hårda imperativ. Allt följer en perfekt hierarkisk modell där varje karaktärskategori 

tillskrivs en mångbottnad uppsättning språkverktyg.  

  I min tidigare uppsats, om manliga karaktärers rollspråk i manga om japans medeltida 

krigarklass, samurajerna, kunde jag fastställa att ett sådant mönster där karaktärernas 

hierarkiska ställning bestämde deras språkbruk. En herrelös samuraj eller ung manlig 

karaktär av låg social rang inom krigarkastet skulle föra sig med ett rollspråk som 

Satoshi Kinsui (2008) fastställer kommer från en stereotyp uppfattning om unga och 

burdusa manliga karaktärer. Densamme kan, genom att utföra berömvärda dåd eller 

genom att underkasta sig en feodal herre, bli upptagen i en samurajklans hierarkiska 

struktur och därigenom anpassas till de sociala krav som ställs på en underordnad 

samuraj. Förutom de fysiska korrigeringarna som tillämpas (läs ”fysiskt våld”) kommer 

karaktären att ändra sitt kroppsspråk till en tydligt underdånig jargong (börjar buga och 
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knäfalla när den tilltalar karaktärer av högre social rang). Vidare sker även en språklig 

förändring som passar väl med karaktärens nya sociala position – den lägger till med 

vördande tal ”sonkeigo” för att genom språket blidka sina överherrar och ödmjukt 

tal ”kenjôgo” för att understryka konformitet och social underkastelse. I sin tur kunde 

dessa karaktärer senare avancera till att själva ta sin plats i berättelsen som feodalherre. 

Även detta medförde djupgående språkliga förändringar. Även om sonkeigo och 

kenjôgo inte föll ur deras språkbank kom fundamentet till deras språkbruk att ersättas av 

det Kinsui (2008) kallar jôshigo (”de överordnades språk”). Beroende på social 

maktposition kom alltså de manliga huvudrollernas språkbruk i samurajmanga att 

anpassas med tydligt skilda yakuwarigo-markörer.  

  Även om de historiska japanska epoker och miljöer som gav plats åt samurajkastet 

tydligt skiljer sig från den moderna korporativa miljön, där både verklighetens och 

mangafiktionens Office Ladys och Salaryman är verksamma, finns det sociolingvistisk 

litteratur som nämner och betonar att de förmoderna samurajernas ideal om 

självuppoffring och solidariskt arbetande som sätter kollektivets mål framför den 

anställdes individuella vilja och behov anses vara ett kulturellt arv som tillfallit de 

japanska kaishain (”företagsanställdas”)(Kurihara, 2009, s.49). Detta utgör onekligen en 

bärande del för idén om behovet av att upprätthålla den hierarkibetonande arbetsmiljö 

som är förhärskande i mangans kontorslandskap. Trots dessa förhållanden kan man se 

att de anställdas strävanden inte helt är uppslukade av kollektivet. Både chef som 

anställd, OL som Salaryman, tar sin chans att bruka språkliga maktmetoder för sina 

egen syften. 
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1.1 Metod och Syfte 

I föreliggande uppsats kommer en analys liknandes den i den föregående uppsatsen att 

genomföras i syfte att se hur mangakaraktärers maktposition påverkar deras 

förhållningssätt till språkbruk. Tyngdpunkten kommer dock inte enbart läggas på att 

undersöka hur hierarkisk rang påverkar en karaktärs rollspråk, ej heller kommer den 

enbart att belysa manliga rollkaraktärers språkbruk. Istället kommer analysen att 

behandla olika karaktärgruppers sätt att utöva makttekniker genom sitt språkbruk i 

manga beroende på deras sociala position i fiktionens kontorsföretag, sett utifrån ett 

perspektiv som baseras på Focaults teorier om dynamiska maktförhållanden. Analysen 

kommer att delas in i tre överlappande lager som i samverkan skapar komplexa nät av 

socialt betingade koder genom vilka man kan avkoda karaktärers maktrelaterade 

förhållande till varandra.  

 Det första utav dessa tre ”lager” är ”Hierarki”. Detta lager representerar hur den 

hierarkiska strukturen, eller hierarkiska strukturerna, inom ett företag eller på en 

arbetsplats påverkar karaktärers språkbruk. Även om Holmes och Stubbe behandlar 

ämnet hierarki och dess inverkan på företagsanställdas språkbruk och maktspråk i boken 

Power and Politeness (2003) så finner jag det rådigt att inte basera denna uppsats enbart 

på analyser av hierarkiska maktförhållandens inverkan på mangakaraktärers språkbruk 

på deras resultat. Anledningen till detta är att deras undersökningar uteslutande 

behandlar enbart nyazeeländska företags förhållanden. Som komplement till detta 

kommer främst boken Japanese Corporate Transition in Time and Space (Kurihara, 

2009) samt även Lovedays (1986) och Moerans (1988) artiklar om språkbruk kopplat 

till japanska idéer om samhället att bilda en lupp genom vilken man kan identifiera och 

avkoda de hierarkiska förutsättningar som influerar språkbruket.  



7 

 

 Det andra lager som kommer att behandlas är de sociala fenomen som på japanska 

kallas ”uchi” och ”soto”, samt hur förhållandet mellan dessa två begrepp skapar 

förutsättningar för karaktärer att ändra sitt språkbruk gentemot sin samtalspartner.  

Uchi/soto-förhållandet är ett begrepp som används för att beskriva samspelet mellan 

individer och grupper utifrån frågan om de tillhör en gemensam relativt ”inre” social 

krets eller om de tillhör varsin åtskild relativt ”yttre” social krets. Något grovhugget kan 

man alltså tala om skillnaden mellan en ”vi” och ”dem”-känsla. Hur denna skillnad 

påverkar språkliga förutsättningar i användandet av språkliga makttekniker tas upp i 

Japanese Corporate Transition in Time and Space men framförallt i de två ovan 

nämnda artiklarna av Loveday och Moeran. Analyser om detta samspel återfinns 

naturligtvis även i Power and Politeness men eftersom de japanologiskt orienterade 

lingvistiska källorna tar upp ämnet utifrån ett perspektiv som kommer mangakontexten 

närmre kommer snarare dessa att få utgöra grunden för uchi/soto-baserade (se kapitel 4 

för förklaringar av dessa begrepp) analyser. 

 Det tredje lagret som i mycket hög grad påverkar rollkaraktärers språkbruk och har en 

stor inverkan på deras valmöjligheter att använda språkliga nyanser för att utöva makt 

på arbetsplatsen är kön. Japanska män och kvinnor är betingade att bruka sitt 

modersmål på olika sätt på grund av traditionella uppfattningar om skillnaden mellan 

vad som är manligt och kvinnligt tal. Denna skillnad existerar, som jag kommer 

presentera senare i denna uppsats, även i mangafiktionens värld. Till följd kommer vissa 

sätt att utöva makt eller understryka sin maktposition genom sitt språkbruk hamna i en 

otillgänglig zon för både kvinnor såväl som män bara av den enkla anledning att de är 

av olika kön. Till denna analys kommer huvudsakligen Kinsuis Vaacharu Nihongo –

yakuwarigo no nazo (2008) men även Kurihara (2009) att brukas. Detta i syfte att ge en 
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lingvistisk fond till den bild av skillnaden mellan de stereotypa uppfattningar om 

kvinnligt och manligt tal som är förhärskande på arbetsplatserna i de analyserade 

mangorna. 

 I slutänden kommer resultaten av min empiriska studie av mangorna att diskuteras och 

vidare behandlas utifrån Focaults teorier om maktförhållanden samt begreppen hierarki 

och uchi/soto. Hur kan man läsa av maktförhållanden genom karaktärers språkbruk och 

hur använder sig karaktärer, utifrån sina positioner i de tre ”lagren”, språkliga 

makttekniker i förhandlingar med sina arbetskollegor i den fiktiva mangavärldens 

kontorslandskap? 

 Den föreliggande undersökningens mangor har blivit utvalda efter tre kriterier: att de 

har en kontorsanställd japan som huvudroll, att merparten av de karaktärer som man 

träffar i berättelserna är kontorsanställda japaner samt att berättelsen huvudsakligen 

utspelas på ett japanskt företagskontor i Japan. Detta för att försäkra att berättelsen 

alltjämt håller sig inom kontorsarbetets sociala och rumsliga gränser. Även om det 

förekommer avstickare i form av både fysiska (som att karaktärerna, exempelvis, 

befinner sig utanför en kontorsmiljö där majoriteten av de arbetande är japaner) och 

sociala miljöbyten (att karaktärerna exempelvis samtalar med andra karaktärer i 

icke-arbetsrelaterade sammanhang - exempelvis med familjen per telefon från kontoret 

eller med en karaktär som den kontorsanställde inte har någon professionell koppling 

till) kommer alltså merparten av de förhandlingar och diskussioner där de olika 

karaktärernas språkliga makttekniker kommer till bruk ske inom de gränser som 

konstituerar vad som är en OLs eller Salarymans arbetsplats. Detta garanterar således 

rika källor för exempel på hur karaktärers språkliga makttekniker tar sig form och 

påverkar maktrelationerna mellan karaktärerna på mangornas kontorsarbetsplatser. Fall 
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förekommer dock där samtal mellan karaktärer utanför arbetsplatsen senare kan komma 

att påverka maktförhållandena på arbetsplatsen. Dessa samtal förs dock mellan 

arbetskollegor och har, förutom att målet för diskussionerna är att påverka 

arbetsplatsens förhållanden, således även en koppling till de sociala förhållandena som 

råder på mangornas kontorsarbetsplats. 

 

1.2 Disposition 

Den första delen i den föreliggande uppsatsen kommer att tillägnas en förklaring av vad 

makt är och hur individer och grupper kan utöva makt sinsemellan i vad som kallas 

maktförhållanden utifrån Focaults teorier om maktförhållanden. Förklaringarna om 

dessa är hämtade ur boken Focault – en introduktion av Roddy Nilsson, som är docent i 

historia och lektor i kriminologi vid Växjö Universitet. Detta kommer ge ett underlag 

för läsaren att bättre kunna avkoda de förhållanden som påverkas utav språklig 

maktutövning, vilket är huvudämnet för uppsatsen. 

  I kapitlet därefter får vi ta del av resultat från Holmes & Stubbe undersökning från 

2003 om vilka uttryck för maktutövande genom språk som existerar på arbetsplatser. 

 Därefter följer ett kapitel som låter oss ta itu med hur dessa maktutövningstekniker ter 

sig på ett japanskt företag, JCars, genom Kuriharas fältforskning på detta företag från 

2009. Då Holmes & Stubbe undersökningar enbart utfördes på nyazeeländska företag 

finner jag det för givet att man måste kunna se hur deras undersökningsresultat kan 

sättas in i en japansk kontext – detta då berättelsen i de mangor som valts ut för 

undersökningen om japanska mangakaraktärers maktspråk på kontorsarbetsplatser 

utspelas på fiktiva japanska arbetsplatser i en japanskt kulturellt präglad arbetsmiljö, 

med karaktärer som föreställer fiktiva japanska individer. Vi kommer här få ta del av 
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hur traditionella japanska hierarkiska strukturer påverkar arbetsmiljön och interaktionen 

mellan de anställda på ett japanskt kontorsföretag. Huvudsyftet med detta kapitel är att 

visa på hur en sådan arbetsmiljö påverkar de sätt på vilka anställda kan uttrycka sig 

genom språk. 

  I uppsatsens sista kapitel innan diskussion och presentation av denna uppsats 

slutsatser kommer det förklaras hur anställda på en kontorsarbetsplats i ett fiktivt 

manga-Japan talar och hur man kan tolka deras sätt att använda språk som makttekniker 

för att utöva makt vid sin arbetsplats utifrån de bakgrundsfakta vi erhållit i de 

föregående kapitlen.  

 Slutligen infinner sig en sammanfattning, skapad utifrån de perspektiv och teorier som 

presenteras i de föregående kapitlen, av hur mangakaraktärernas språkbruk skapar 

makttekniker och hur dessa påverkar de fiktiva individernas möjligheter till att utöva 

makt genom språket på sina arbetsplatser.  

 

 

2. Dynamiska maktstrukturer 

 

  På en japansk kontorsarbetsplats formas den hierarkiska företagsstrukturen, enligt 

Kurihara (2009), av mer än bara det faktum att vissa individer, cheferna, sitter i 

positioner där de, oavsett om deras egen arbetsinsats är tyngre eller lättare än deras 

anställdas, axlar en större ansvarsbörda för företagets olika arbetsprocesser. Den skapar 

stommen för en hel företagskultur som är laddad med många traditionella uppfattningar 

om hur de anställda, oavsett position, bör klä sig, föra sig med sin kropp och hur de bör 

tilltala och samspråka med sina medarbetare, underställda och chefer. En strikt kontroll 
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av arbetsplatsens fysiska faktorer (att arbetarnas kroppsspråk och klädsel ska vara 

korrekt och konform samt att de arbetandes arbetsverktyg är bunden till en specifik plats 

som gör att deras arbete och interaktioner med andra individer enkelt kan observeras av 

arbetskollegor och chefer) binds samman med stränga regler angående tidspassning för 

att se till att varje arbetare kan observeras och styras under hela sin arbetsinsats. En OL 

eller salarîman måste komma i god tid till arbetet, klä sig enligt företagets föreskrifter 

om klädsel (typiskt kostym eller kjol med skjorta och kavaj), och under arbetsdagen inte 

slösa sin arbetstid på privata telefonsamtal, idel internetsurfing eller ta raster på eget 

initiativ. Individen styrs av företagets, ”kollektivets”, vilja för att kollektivet ska kunna 

uppnå sina mål. Kollektivets vilja stipuleras naturligtvis av arbetsledningen för större 

operationer. Men även på lägre nivå, i så kallade dôki-grupper, upprätthålls företagets 

kollektiva hierarkiska struktur genom ett senpai/kôhai-system som innebär att äldre 

medlemmar på företaget, senpai, placeras i grupper med nyanställda vilka blir senpais 

underställda, kôhai. Dessa skall senpai se till att indoktrinera i företagets arbetsideal 

genom att anmärka på deras arbetsinsats och få dem att anpassa sig efter den fysiska och 

tidsmässiga konformitet som företaget kräver. Till detta kommer naturligtvis även 

träning med målet att se till så att de nyanställda anpassar sitt språk, både skriftligt som 

muntligt, till de normer som är rådande på arbetsplatsen (Kurihara, 2009, s.117ff).  

 På detta vis skapar den japanska företagskulturen en arbetsmiljö som är helt beroende 

av att de arbetande underkastar sig de förordningar som företaget satt upp, medan 

personal med längre arbetserfarenhet, senpai, liksom cheferna, måste ta det som en 

självklar arbetsuppgift att, utöver sin egen tekniska arbetsbörda, även observera, 

anmärka på och korrigera de underställdas, kôhais, taido (”uppförande”) så att detta inte 

frångår de strikta fysiska, tidsmässiga och sociala normerna på arbetsplatsen.  
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Genom detta skapas en struktur som de anställda bör anse är ett uttryck för makt som 

det är absolut nödvändigt att underkasta sig för att kunna utföra sina arbetsuppgifter 

(Kurihara, 2009). 

  Härigenom skapas bilden av en strukturalistisk makt som har tillskansat sig ett 

maktmonopol där enbart företagets värden och regler anses relevanta vid maktutövning. 

Begreppet makt är enligt Holmes & Stubbe (2004) samt Focault (Nilsson, 2008) 

betydligt svårare att konstituera eller monopolisera enbart genom socialt hierarkiska 

strukturer. Den strukturella makt som det japanska företaget JCars beskrivs stötta sina 

arbetsrutiner på enligt Kurihara (2009) kan inte upprätthållas enligt Focaults teorier 

angående vad makt är. Det fundamentala felet i denna maktteori går att spåra till tre 

huvudargument: att makt inte kan ägas av någon individ eller grupp – den är inte en 

ägodel, den är ett görande (Nilsson, 2008, s.86); samt att kollektivet inte kan utöva makt 

utifrån en gemensam strategi (Nilsson, 2008, s.87); det sista lyder att inga relationer är 

maktfria (Nilsson, 2008, s.92).  

 Dessa grundförutsättningar utgår från tanken på att makt är en handling eller 

handlingar som existerar inom samspelet mellan individer eller grupper. När en 

makthandling är utförd kommer den att skapa nya förutsättningar för maktutövande som 

släpper lös en uppsjö av nya möjligheter för de individer som påverkats av 

makthandlingen att reagera på den. Istället för att en specifik individ eller grupp 

konstant, eller latent, besitter kontrollen över skeenden bör man inse att makthandlingar, 

oavsett hur mycket dominans över andra individer och grupper de skapar åt de som 

utövat makt, kommer att skapa möjligheter för andra att motverka den dominans man 

har över dem, eller skapa möjligheter för dem att utöva makt utifrån de nya 

förutsättningar eller verkligheter, ”sanningar”, man skapat genom sin maktutövning. På 
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detta vis kommer ”makten” alltid röra sig runt mellan olika grupper eller individer – de 

som tar initiativet för att utföra en makthandling. Makten uppstår genom handling, som 

är baserad på vad Focault kallar ”makttekniker” (Nilsson, 2008, s.81ff). En teknik kan 

liknas vid ett verktyg som människor lärt sig att hantera genom att greppa den kunskap, 

eller ”teknologi”, som ger en förståelse för hur man kan utöva makt över sig 

själv, ”disciplinär makt”, eller makt över andra. Ett exempel på hur makt verkar inom 

det fysiska rummet på ett företag presenteras av Kurihara (2009, s.39ff). Hon berättar 

hur man på företaget JCars instruerar personal om hur de bör vara klädda på 

arbetsplatsen. Kurihara, som då arbetade på företaget samtidigt som hon utförde sitt 

forskningsarbete om företagets arbetsförhållanden, väljer att klä sig utefter de 

föreskrifter som finns, men börjar klippa sitt hår på ett sätt som hon menade ansågs 

okvinnlig och börjar måla sina naglar i lätt provokativa färger. Detta kan tolkas som att 

hon därigenom utövar makt i form av motstånd mot företagets vilja. Detta visar att inte 

enbart företaget besitter rättigheterna till maktutövande och att det nu i sin tur måste gå 

till medveten aktion mot motståndet för att upprätthålla sin ”lag” eller dominans. Detta 

skulle, hypotetiskt sett, kunna ta sig uttryck i maktpåtryckningar (som i sig självt då blir 

ett uttryck för motstånd mot Kuriharas motstånd) såsom att Kurihara blir korrigerad 

eller möjligen även blir avskedad. I ett sådant fall hade Kurihara möjligen kunnat, med 

hjälp av sin kunskap om japansk arbetsrätt, ha kunnat vända på maktförhållandet genom 

att gå på offensiven mot JCars genom att stämma dem, vilket man kan tolka som en 

maktteknik, för att de avskedat henne på tvivelaktiga grunder. I sådant fall hade JCars 

hamnat i en situation där de blivit tvungna att göra motstånd mot Kuriharas 

makttekniker. Här kan man alltså se ett hypotetiskt exempel på hur ”makt skapas i varje 

ögonblick och i varje situation” (Nilsson, 2008, s.91). Denna sorts ”maktrelation” 
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existerar alltid så länge endera partens dominans av den andra parten inte är total. 

Nilsson förklarar att Focault menar på att ”all dominans är makt, men att all makt inte är 

dominans”(2008, s.92) – dominans är en total kontroll över andra parter som kräver 

konstanta makthandlingar som möjliggör att man upprätthåller sin dominans. Makt i sig 

självt är något som ”inte låter sig förvärvas, fråntas eller delas, det är något som utövas 

från oräkneliga håll och i ett växelspel av ojämlika och rörliga situationer” 

(understrykning tillagd av mig). 

  Då de japanska företagen aktivt och strikt arbetar för att normalisera de anställda efter 

de krav som Focault kallar ”den normaliserande maktens hållpunkter” (Nilsson, 2008, 

s.96)(dvs. Rumslig, Tidslig, Inlärning/Uppfostran och att företaget förbehåller sig rätten 

att placera runt sina anställda för att öka arbetsprocessers effektivitet, även om detta 

skulle vara emot den anställdes vilja och önskan) skapar de en situation där olika 

anställda står på olika nivåer i normaliseringskontinuumet. Man kan inte göra en 

skillnad enbart mellan anställda som är ”normala” och de som är ”onormala” sett utifrån 

företagets uppfattningar om vilken norm som ska råda på arbetsplatsen. Denna 

heterogenitet är upphov till tillkomsten av ett brett spektra av olika individer. Så många 

olika sorters individers existens inom ett och samma företag gör att 

företaget, ”kollektivet”, blir en samlingsplats för en mängd olika viljor. Det är detta som 

gör att kollektivet blir oförmöget att skapa en gemensam maktstrategi. Det har genom 

sin nit att normalisera sina anställda efter bästa förmåga gjort om sig själv till en entitet 

som innehåller ett oöverskådligt samspel mellan olika maktförhållandet inom företaget 

vilket underminerar möjligheten för alla anställda att unisont utöva makt för ett 

gemensamt mål, men samtidigt skapar möjligheten för dem att på ett individuellt plan 

utöva makt och skapa maktförhållanden.    
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3. Språkets betydelse för maktutövning på företaget 

 

Språket, menar Holmes & Stubbe (2003, s.3ff), spelar en avgörande roll som för hur 

man utövar makt och formar förhållandena på sin arbetsplats. Även om deras 

undersökningar även innefattar en del arbetsplatser där manuellt tekniskt arbete står i 

centrum, så ligger fokusen i ”Power and Politeness” på den sortens arbetsplats som 

kallas ”white collar workplace” - ”arbetsplats för vita kragar”. Med detta menas att de 

arbetande arbetar i en miljö där krav på skjorta och proper klädsel ställs. Detta har 

sedermera kommit att beteckna kontorsarbetsplatser. Motsvarande för arbetsplatser med 

huvudsakligen föremålsproducerande eller industriella arbetsuppgifter kallas ”blue 

collar”, vilket betecknar färgen på arbetsoverallers kragar. På white collar-arbetsplatser 

menar Holmes & Stubbe (2003, s.56) är möten och förhandlingar de element som 

konstituerar vad själva begreppet arbete innebär. I sådana arbetsförhållanden är det 

nödvändigt att kunna uttrycka sin vilja för att man ska kunna hävda sin vilja i de 

maktförhållanden man har med sina kollegor. Här kommer onekligen språket in som ett 

viktigt nyckelredskap för den arbetande att bruka för sina makttekniker. Holmes & 

Stubbe (2003) påpekar dock upprepade gånger att språket inte är det enda som kan 

fungera som redskap för utövandet av makt i möten mellan kollegor. Kroppsspråk tas 

vid ett antal tillfällen upp i transkriptioner från de diskussioner som spelats in på olika 

företag och regeringskanslier (vilka alla förblir anonyma i ”Power and Politeness”). 

Dessa används i många fall som ett sätt att förstärka eller nyansera det talade språket – 

djupa suckar kan markera att man klart mot sin vilja väljer att böja sig för en annan 

parts hårda argumentation, axelryckningar kan visa på att man distanserar sig från ett 

ämne etc. etc. Språkliga makttekniker utövas alltså under starkt kontextuella 
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förhållanden.  

 

3.1 Vertikala förhandlingssituationer 

Naturligtvis spelar även hierarkiska aspekter en stor roll i de maktförhållanden som 

inbegriper de anställda på företagen. Dessa påverkar i allra högsta grad 

förutsättningarna för de anställdas språkbruk gentemot sina arbetskamrater. Holmes & 

Stubbe har således delat in sina analyser av förhandlingar i tre olika kategorier – 

förhandlingar uppåt, förhandlingar nedåt samt förhandlingar med jämställda. Detta kan 

översättas till ”situationer där en underställd kollega tagit initiativ till att öppna en 

förhandling med en överordnad”, ”situationer där en överordnad har tagit initiativet till 

att öppna en förhandling med en underställd” samt ”förhandlingar där en anställd tar 

initiativet till att öppna en förhandling med en kollega av samma eller ungefär samma 

hierarkiska ställning på arbetsplatsen”. Med ”förhandling” behöver man inte anta att det 

enbart handlar om officiella förhandlingar där endera parten presenterar en offert för 

den andra parten. Det kan handla om samtal på möten eller utanför möten, men likväl på 

arbetsplatsen, där en anställd försöker utöva makt över en annan för att kunna 

kontrollera dennes handlingar eller få sina mål uppnådda (Holmes & Stubbe, 2003, 

s.3ff). I Focaults teorier hade man snarare kunnat tala om att man försöker få andra att 

gå med på ens ”sanning”, något som i Power and Politeness omtalas som ”social 

reality”. Holmes & Stubbe (2003) visar dock på att förhandlingsdeltagare med 

överordnad hierarkisk position inte per automatik får sin uppfattning antagen som 

sanning trots sin överlägsna hierarkiska position. Förhandlingar innefattar oundvikligen 

maktutövning genom språkliga makttekniker från både hierarkiskt överordnade som 

underordnade.  
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  I fall där en överordnad genom förhandling försöker övertala underordnade till att 

acceptera och handla utifrån den överordnades vilja finns det mer eller mindre direkt 

hierarki-knutna makttekniker att tillgå. Direkta imperativ verkar effektivt inom en 

hierarkisk struktur – det möjliggör för den överordnande att direkt beordra en 

underställd förhandlingspart att utan omsvep utföra en handling eller acceptera en social 

reality som den överordnade vill påtvinga denne. Att bruka en sådan maktteknik kan 

dock medföra problematik för en överordnad om detta genomförs för bryskt och utan 

tillbörlig hänsyn för de underställda. Genom att använda imperativ eller direkta order 

baserat på sin hierarkiska position medför att förhandlingen förlorar potential till att bli 

ett utrymme för en ömsesidig konstruktiv diskussion. Dessutom föder denna form av 

dominant språklig maktutövning även att den underordnade måste tillta motståndets 

makttekniker, vilket kan underminera den överordnades ansvarskredibilitet. Ett effektivt 

sätt att som hierarkiskt överordnad kunna utöva makt gentemot sina underordnade 

medarbetare är att anspela på deras sinne för solidaritet till företaget. Denna sorts 

maktteknik återkommer under flertalet förhandlingar som behandlas i Power and 

Politeness (Holmes & Stubbe, 2003, s.31ff & 148ff). Istället för att bruka ett tydligt 

överordnat maktspråk i form av imperativ eller hortativ sänker man sin stilnivå till att 

passa bättre ihop med en mer kamratlig eller jämställd atmosfär. Detta kombineras med 

att med praktiska förklaringar som pedagogiskt åskådliggör kollektivets behov av att 

objekten för övertalningstekniken måste anpassa sig till den överordnades vilja. På detta 

vis kan den överordnade undvika att bryta mot kollegial artighet, men likväl lyckas 

utöva makt på så vis att dess ”sanning” accepteras som allmänt rådande inom 

kollektivet. Senare kommer jag ta upp exempel på hur de stränga hierarkiska idealen på 

japanska företag i mangavärlden skapar problem för chefskaraktärer att nyttja denna 
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maktteknik på grund av hierarkiskt betingade språkliga hinder i fiktionen.        

  Förhandlingar mellan relativt jämställda kollegor på arbetsplatsen kan även de 

innefatta brukandet av språkliga makttekniker som påminner om den överordnades. 

Imperativ är förekommande, men brukar ske tillsammans med andra element som 

kommer tas upp i nästa del av detta kapitel, nämligen inslag av humor och skämtsamt 

menade glåpord. Detta visar på att stilen inte är artig eller återhållsam, utan snarare 

öppen och frisläppt – ett tecken på att hierarkiska skillnader inte skapar avstånd mellan 

förhandlingsdeltagarna. Det bör inte tolkas som att kollegorna saknar ömsesidig 

kollegial respekt för varandra, utan snarare det motsatta (Holmes & Stubbe, 2003, 

s.40ff).   

  Förhandlingar uppåt är väldigt tyngda med inslag av artigheter. Att inte visa artighet 

genom sitt språkbruk kan skapa stora kommunikativa problem inom organisationer som 

är grundade på en hierarkisk struktur. Att ge order eller bruka imperativ som språkliga 

maktmedel mot en överordnad anställd eller chef på sin arbetsplats skär sig starkt mot 

de hierarkiskt betingade sociala mönster som Holmes & Stubbe (2003) lyfter fram. Den 

underordnade bör snarare välja andra sätt att förmedla sin vilja på för att kunna påverka 

det maktförhållande de har till sina överordnade. I Power and Politensess lyfts olika 

språkliga makttekniker fram som står tätt förbundna med begreppet artighet. I allmänhet 

handlar det om att undvika direkthet i sitt språkbruk. Särskilt två olika sätt att undvika 

direkthet lyfts fram som exempel på artigt förfarande i språkbruket gentemot sin 

överordnade: hedging samt avvaktan. Hedging kan bäst förklaras som ett sätt att med 

hjälp av eufemismliknande fraser och ord göra sina antaganden och argumentation 

mindre direkt och således mindre aggressiv. Om fall där en överordnad använder 

imperativ är det yttersta exemplet på direkthet i sitt språkliga maktbruk, så är hedging 
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en maktteknik som verkar för att objektet (den tilltalade) inte ska tolka uttalandet som 

enbart subjektets (den som utövar makttekniken) utsago. De vanligaste språkliga 

uttrycken för att formulera hedging är epistemologisk modalitet – alltså fraser och ord 

som förmedlar att förhållandena borde, torde, kunde etc. vara så som subjektet uttryckt 

det, snarare än att säga att sanningen definitivt är så som ens argumentation eller 

uttalande vill beskriva den. 

  En liknande taktik är att till så stor grad som möjligt undvika att låta sin egen åsikt 

eller egen argumentation komma fram i förhandlingsläget förrän de övriga deltagarna i 

förhandlingen yttrat sina. Utifrån det läget att man erhållit information om de övriga 

deltagarnas åsikter och viljor kan man då använda denna artiga maktteknik för att 

manövrera bort ifrån en situation där man råkar yttra sig med åsikter som helt går emot 

de övriga förhandlingsdeltagarnas. Alternativt öppnas även möjligheter för att modifiera 

sina åsikter så att de anpassas till att framstå som fördelaktiga utifrån de åsikter som de 

övriga förhandlingsdeltagarna yttrat.   

 

3.2 Den sociala makten och expert power 

Utöver den hierarkiskt betingade förhållandena som skapar förutsättningar för hur man 

så effektivt som möjligt ska kunna utöva makttekniker genom språket finns det andra 

kontextuella element, vilka snarare verkar på ett horisontellt plan istället för inom de 

hierarkiska vertikala strukturerna. Här spelar inte strukturbetingade förhållanden lika 

mycket in som individuella, sociala förhållanden. I Power and Politensess är småprat 

och humor de två mest framträdande teknikerna för att kunna positionera sig i syfte att 

skapa bättre förhållanden för att utöva makt mot sina kollegor och chefer.  

  Småprat innefattar all kommunikation mellan anställda på en arbetsplats som kan 
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leda till att man skapar intimitet mellan varandra. Denna sorts intimitet kollegor emellan 

kan skapa möjligheter för att hoppa över artighet och förbise hierarkiska positioners 

nivåskillnader när man förhandlar direkt med varandra (Holmes & Stubbe, 2003, s.87ff). 

Småpratet i sig självt har inga bestämda lingvistiska karaktärsdrag såsom artigheter eller 

imperativa verbböjningar, utan indikeras helt enkelt bara på att informationen i 

utsagorna inte är arbetsuppgiftsrelaterade, utan snarare handlar om hur man uppfattar 

sin arbetssituation på ett emotionellt plan eller individuella personliga ämnen som berör 

privatlivet (Holmes & Stubbe, 2003, s.96ff). När småprat anställda emellan drar dem 

närmre varandra på ett individuellt personligt plan börjar de hierarkiska strukturerna 

luckras upp, eftersom kollegorna nu inte bara har en arbetsrelation att hålla i åtanke när 

de förhandlar med varandra, utan även måste förhålla sig till det personliga förhållande 

de skapat genom sitt småprat (Holmes & Stubbe, s.104f). Vidare konstateras det att de 

underordnade anställda har en tydligt skönjbar benägenhet att vilja initiera diskussioner 

med sina överordnade som faller under kategorin småprat. Å andra sidan finns det 

tydliga indikationer på att personal i chefspositioner drar sig från att skapa individuell 

intimitet med sina anställda genom småprat, utan snarare föredrar att skapa en känsla av 

solidaritet, en form av intimitet i sig som snarare skapar en förpliktelse för alla att 

handla i kollektivets bästa intresse. Småpratet kan å sin sida skapa förpliktelser mellan 

individer att handla i den individuella relationens bästa intresse. På detta vis kan en 

hierarkiskt underställd skapa förutsättningar för att nullifiera vikten av hierarkiska 

nivåskillnader i ett maktförhållande. På så vis kan småpratet verka som en språklig 

maktteknik. Som jag kommer ta upp i nästa kapitel kan dock småprat även användas av 

hierarkiskt överordnade som en maktteknik för att skapa ett socialt förhållande som 

passar deras vilja på en japansk arbetsplats.  
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  Även humorn kan, enligt exempel i Holmes & Stubbe (2003, s.119ff), verka som en 

maktteknik och komma väl till pass i situationer där en underordnad vid en förhandling 

kan skapa motstånd mot en överordnads försök till att använda sig av makttekniker för 

att skapa dominans. 

  Ett exempel som Kurihara tar upp beskriver dock en situation där en senpai på arbetet 

använder humor som en maktteknik för att positionera sig mot sina kollegor och 

konstruera en social reality där denne överför oönskade arbetsuppgifter på sina 

jämbördiga kollegor och underordnade: 

 

 ”Among women it is a privilege of those in senior positions not to have to answer the phone as 

 often…Ono always watches for others to pick up the calls. Once they take the call, a second 

 later Ono would pick up the phone, and lament loudly in a parody of the boke (air-head) role in 

 a manzai (stand-up comedy) act, „what a shame! I was beaten to it!‟ On some days Mori (Onos 

 kôhai, min anm.) would answer over 100 calls (the daily average is 50-60 calls). Mori can see 

 that Ono is less busy and under less pressure than her and, as Ono refuses to help, Mori knows 

 that Ono is upholding the vertical relationship.” 

 

      (Kurihara, 2009, s.126f) 

  

  Expert power är ett fenomen som Holmes & Stubbe (2003, s.79) tillskriver personal 

som på grund av sitt expertvetande kommit att kunna utöva makt inom grupper som de 

vanligtvis inte arbetar tillsammans med – en yttre spelare som sätts in i ett 

maktförhållande som inbegriper individer den inte vanligtvis interagerar med. Experten 

står utanför arbetsgruppens ursprungliga hierarki, men måste beaktas väl av gruppens 
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medlemmar. Detta oavsett vilken hierarkisk position de har i jämförelse med den 

tillkallade experten. Detta ger experten möjligheten att uttrycka sina åsikter mer direkt – 

ett faktum som vi kommer se skapar intressanta sociala situationer i den analyserade 

mangan.  

 

 

4. Japanska språkaspekter 

 

Då den japanska kontorsarbetsplatsen ser en hierarkisk struktur som sträcker sig långt 

djupare ner i leden än i de västerländska företagsstrukturerna då arbetare med längre 

erfarenhet av arbetet på kontoren tillsätts för att se till så att de nyanställda observerar 

och uppfyller de regler om fysisk, tidlig och språklig korrekthet som företaget ställer på 

sina anställda. Därigenom kommer artigt tal in som en mer naturlig del av det 

vardagliga arbetet, och kommer inte bara att begränsas till situationer där en 

underordnad medarbetare eller nyanställd förhandlar med sina chefer. Eftersom alla 

anställda på japanska white collar-arbetsplatser då på daglig basis kommer i kontakt 

med överordnade medlemmar av personalen och, enligt Kurihara (2009), kommer att 

spendera den mesta av sin professionella levnadsbana i nära kontakt med sin senpai, 

hamnar i en social situation på arbetsplatsen där artigt tal, keigo, blir ett bärande element 

för att kunna upprätthålla en god professionell hållning på arbetsplatsen. De nyanställda 

blir, som en del av sin grundutbildning på företaget JCars, instruerade i hur de ska 

tilltala och interagera med annan personal via korrekt japanskt språkbruk. 
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4.1 Japansk företagshierarki och Keigo 

Keigo står för en övergripande uppfattning av japanskt artigt språkbruk. Det delas in i 

ett antal språkliga undergrupper som vid korrekt bruk kan användas för att med 

grammatiska element såsom verbändelser, utbytande av standardjapanska ord till 

antingen ord som uttrycker vördandet av objekt och subjekt i en sats eller ord som 

uttrycker ett vördande av dessas handlingar. Vidare kan det även brukas för att visa 

ödmjukhet inför sin egen person eller grupp när man kommer i kontakt med personer 

som står utanför ens sociala grupp eller alltjämt tillhör ens sociala grupp, men tillhör en 

strata av denna som står betydligt högre än ens egen person om man ser det ur ett 

hierarki-orienterat perspektiv. Detta kan också återspeglas i japanskans bruk av 

gåvoverb –att man ger andra personer något, att man får något av någon eller att någon 

ger något till en (Moeran, 1988, s.435f). Då det utöver ett neutralt sätt att uttrycka dessa 

ord finns det även variationer av dessa som indikerar att dessa verb utförs på ett 

ödmjukt eller vördande vis. I fallet att ge kan man även uttrycka sig på ett något 

nedslående vis, vilket står i stark kontrast till keigo-bruket. Keigo är, om man ska 

försöka sammanfatta dess funktion, ett effektivt språkligt medel för att uttrycka 

hierarkisk skillnad mellan grupper och individer när sådana uttryck anses nödvändiga 

utifrån sociala förväntningar.  

 

4.2 Uchi/soto – ”Innanför gruppen / utanför gruppen” 

Förutom hierarkiska strukturers inverkan på det språkbruket vid arbetsplatser finns det, 

liksom vi stött på i Holmes & Stubbe (2003) undersökningar om språkbruk på 

nyazeeländska arbetsplatser, förhållanden som påverkar eller skapar möjligheter för 

olika sorters språkbruk anställda emellan. Keigo kan, förutom att enbart visa på 
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nivåskillnader i hierarki, även användas som ett språkmedel för att visa på skillnader i 

förhållandet mellan grupper och individer på ett horisontellt plan. Det ska, enligt 

Loveday (1986, s.291), inte misstas för att vara något som enbart visar skillnad mellan 

människor såsom simpla markörer för underlägsenhet/överlägsenhet. 

  Begreppen uchi och soto, vilka redan tidigare i denna uppsats presenterats en idévärld 

inom den japanska kulturen, inte minst den på arbetsplatsen, som delas in i de som 

tillhör en uchi (”inre”) krets av individer och de som tillhör en soto (”yttre”) krets eller 

utomstående grupp individer. Loveday (1986) menar på att det finns tre lager som 

bygger upp en bild av hur man skiljer på uchi och soto. Det inre lagret bildar en kärna 

av individer som man delar bakgrund och känner stark koppling till. Det andra lagret 

består utav individer som man till viss del kan finna sig dela bakgrund eller känna 

gemenskap till, medan det yttre lagret tilldelas de grupper och individer man inte känner 

någon närmre tillhörighet till – främlingarna (Loveday, 1986). Moeran (1988, s.431ff) 

menar på att den hierarkiska aspekten och uchi/soto-tänkandet bildar ett nätverk av 

språkliga möjligheter för hur japaner genom aktiva ordval i tal och skrift kan göra tydlig 

skillnad på vem som tillhör oss och vilka som räknas till de som inte är oss (Moeran, 

1988, s.436). Förutom keigo finns det även andra sätt att skapa en differentiering mellan 

oss och de genom språket. Moeran tar upp exempel på hur olika grupper, i syfte att 

skapa en solidaritet inom den egna gruppen, skapar särskilda språkbruk som bara deras 

specifika grupp förväntas bruka. Kurihara (2009, s.133f) lyfter fram ett exempel på hur 

en gruppchef på det japanska företaget JCars förklarar att de har ett mycket avslappnat 

sätt att umgås på vid arbetet, men uppdagar även att just denna arbetsgrupp sedan en tid 

tillbaka enbart består utav män då samtliga kvinnor som arbetat där sagt upp sig från 

sina tjänster där.  
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  Uchi/soto-begreppen knyter nära an till makttekniken småprat som togs upp i det 

tidigare kapitlet. Kurihara (2009) ger ett exempel på hur just dessa två element kan 

knytas samman. Dock visar det följande exemplet ett fall som går emot den tendens om 

att underordnade gärna vill knyta en nära personlig kontakt med sina överordnade för att 

få dem att kunna undvika de makttekniker som överordnade får tillgång till genom 

hierarkisk överlägsenhet: 

  Då kvinnan Mori anställs av företaget JCars tilldelas hon en senpai som har en 

liknande bakgrundshistoria som Mori – de är båda så kallade returnees, det vill säga 

japanska medborgare som levt utomlands under en längre tid, men nu återvänt till Japan. 

De har goda språkliga förutsättningar att förstå varandra då de bägge behärskar både 

engelska och japanska. Friktion uppstår dock på det personliga planet dem emellan, 

vilket leder till att Mori slutar hälsa på sin senpai, Ono, med korrekta hälsningar. Detta 

uppfattas av Ono som ett tecken på arrogans, vilket gör att Ono känner sig irriterad på 

Mori. För att knyta bättre an med Mori på det sociala planet börjar Ono att samtala med 

Mori utan artigt språkbruk. Detta är alltså ett försök att genom småprat demontera det 

hierarkiska hindret mellan de två, med syfte att skapa en starkare uchi-känsla dem 

emellan. Mori märker att Ono främst gör detta för att kunna ges en ursäkt att ha ett 

förhållande till någon av sina kollegor där hon kan tala ut om emotionella trångmål. 

Som motreaktion, motstånd, till denna Onos maktteknik, med syfte att få Mori att 

behöva ta itu med sin senpais emotionella problem, fortsätter Mori att tilltala Ono med 

keigo – även när hennes senpai uttryckligen ber henne att upphöra med detta. På detta 

vis lyckas Mori, till sin senpais förtret, fasthålla denna i ett soto-förhållande. 

  Mori har alltså omformat deras maktförhållande genom att använda den hierarkiska 

struktur, som är ämnad att göra dominansen över Mori enklare för Ono, på arbetsplatsen 
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till sin fördel. Eftersom hon fortfarande observerar och följer de kontrollregler som 

existerar på företaget kan hon inte anklagas för att ha handlat inkorrekt. 

  Detta exempel kan vara ett bevis på något som Moeran (1988, s.433) nämner 

angående att differentieringen mellan individer trots vertikala förhållanden bäst 

definieras genom att se på deras horisontella ”innanför/utanför gruppen”-förhållande.  

”Det amöbaliknande sättet på vilket linjerna mellan insidan och utsidan ändras genom 

utdragningar och indragningar hjälper till att skapa känslor av konkurrens och 

motstridigheter mellan grupper” (Moeran, 1988, s.434). Till detta kommer de två 

begreppen omote (”framsida”) och ura (”baksida”) vilka representerar skillnader mellan 

offentligt-privat, eller auktoritet- (reell) makt. Wetzel (2004, s.111f) menar på att keigo 

kan brukas i syfte att utifrån uchi/soto-begreppen avgöra ens connectedness (”graden av 

koppling”) till sina medmänniskor. Moeran (1988, s.434) påpekar att konflikt ”kan, och 

ofta förekommer” när känslor bryter ut i soto-sfären. Möjligheten för att band mellan 

personal på en arbetsplats brister och utrymme för konfliktladdade maktförhållanden 

därigenom skapas, växer alltså när deras uchi-förhållande (vilket enligt Loveday (1986, 

s.304) är bärande för en solidarisk känsla inom företag) byts mot ett soto-förhållande. 

Exempel på sådant förekommer enligt vad jag senare ska ta upp inte bara i förhållandet 

mellan Mori och Ono, utan även mellan kollegor på kontorsarbetsplatser i min 

undersöknings fiktiva mangalitteratur.         

 

 

4.3 Genus 

Genus tillskrivs också förmågan att prägla språkbruket på japanska företag till mycket 

hög grad. Att det finns skillnad mellan manligt och kvinnligt språkbruk inom det 
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japanska språket är ett fastställt lingvistiskt faktum som även är en fastställd del av den 

japanska modersmålsundervisningen (Kinsui, 2008). Enligt Gottlieb (2005, s.14) anses 

japanskors språkbruk vara mer artigt än deras manliga motparters, något som också 

tidigare understrukits av Moeran (1988) och Loveday (1986). Kurihara (2009) 

presenterar även hon en bred bas av information som tyder på att japanska kvinnor på 

white collar-arbetsplatser diskrimineras strukturellt. De får i förhållande till sin 

arbetsinsats och längd på tjänstetid lägre löner än manliga anställda och får inte heller 

samma möjligheter till att göra karriär på grund av ett tvåfiligt anställningssystem där 

kvinnor efter att ha tagit sig genom den långa anställningsprocessen vid JCars. Det finns 

de som tilldelas ”karriärbanan”, vilken är menad att ge dem en högre arbetsbelastning, 

men även större möjligheter till att få ökad lön, möjligheten att få ansöka om 

omflyttning till företagets olika kontor samt möjligheten att komma högre upp i den 

hierarkiska strukturen på företaget. Den andra filen representerar ett mer traditionellt 

sätt att bruka kvinnor som resurs på japanska företag. Där betraktas kvinnorna vara en 

sorts shokuba no hana (”arbetsplatsens blomma”), ej mer än en hjälpreda för de övriga 

arbetande. Faktum är dock att dessa hana kommer att utnyttjas till att nära nog lika 

mycket arbete som de kvinnor som arbetar inom karriärsbanefilen. Denna situation ger 

onekligen en grogrund för inflytande på kvinnornas språkbruk på arbetsplatsen. Inte 

minst i kaishain manga (manga som handlar om företagsanställda) kommer denna 

underlägsenhet till uttryck.    
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5. Tillämpning av maktspråk i manga 

 

De sätt på vilka white collar workplace-karaktärerna i undersökningens mangor kan 

uttrycka sina maktutövanden genom språk begränsas och påverkas tydligt av de 

kulturella förutsättningar, konventioner och regler som presenterats och avhandlats i de 

tidigare kapitlen. Det är dock inte bara dessa, utan även andra språkliga företeelser, 

vilka även om de inte är begränsade till att förekomma enbart i manga, dock måste 

anses komma till uttryck där i högre grad än i verkligheten (Kinsui, 2008). Innan vi går 

in på analysresultaten på hur karaktärerna kan använda sitt språkbruk som makttekniker 

i maktförhållanden med sina motspelare finner jag det vara nödvändigt att reda ut vad 

dessa språkliga regleringar, vilka tycks starkare i mangans värld än i verklighetens 

Japan, är och hur de influerar maktspråkbrukets förutsättningar i mangan.  

 

5.1 Rollspråksaspekter 

  Yakuwarigo, eller rollspråk, är ett frekvent förekommande fenomen inom japansk 

mangalitteratur och animefilm vars huvudsakliga uppgift är att skapa en snabbförståelig 

förklaring, eller antydan om vilka sorts personlighets- eller karaktärsdrag som 

serieskaparen vill att läsaren ska läsa in i de roller som man möter i mediet. Dessa 

antydningar till rollernas karaktärsdrag tar sin form i en rad olika språkliga markeringar 

som klargör för vilka attribut författaren vill tillskriva seriens karaktärer. Förvisso kan 

en karaktärs lynne och personlighet klargöras genom utsättandet av dessa markeringar, 

men faktum är att det inte bara sträcker sig till att beskriva karaktärens inre karaktär, 

utan även dess yttre drag. Detta må förefalla onödigt gällande dessa sorters medieformat 

–bilder, vare sig de är rörliga eller inte –då läsaren vanligtvis kan låtas urskilja 
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skillnader mellan karaktärer gällande sådana attribut som ålder eller kön med blotta ögat. 

Japanska seriers författare tillåts dock understryka fysiska attribut såsom de två ovan 

nämnda exemplen genom språkliga markörer. Exempelvis finns det i japanskan 

språkliga medel för att markera ut huruvida en karaktär i serien är kvinna eller man, ung 

eller gammal. Att fläta samman sådana markörer så att man skapar språkliga 

markörkombinationer är också möjligt, så att man därigenom kan skapa koder som visar 

att en karaktär, exempelvis, är en pojke eller en äldre kvinna. Fredrik Westman (2011, 

s.8) presenterar i en tabell hur olika karaktärsroller, eller ”stilar”, ges olika 

språkmarkörer för att man ska kunna skilja dem åt lättare, här återges en del av tabellen: 

  

Stil Kopul 1:a 

pers.pronomen 

Satsfinal 

partikel 

Hjälpverb, te 

iru -form 

Andra särdrag 

1.Kvinna - atashi wa -te iru Kopula 

borttagen 

2.äldra man / 

professor 

da washi - -te oru - 

3.Kansai 

(västjapansk 

dialekt) 

ya wate de toru Sou ya 

förkortat till 

soya 

4. Samurai Ja Sessha - -te oru Zonjiru, 

ödmjuk form 

av shiru 

   De språkliga markörer som klargör seriefigurernas karaktär samt yttre attribut spelar 

på ett litterärtekniskt plan en mycket tyngre roll än att enbart verka för att ge 
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rollfigurerna karaktärsdrag. De ger nämligen i förlängningen inte bara de enskilda 

rollerna karaktärsdrag, utan serien, såsom litterärt eller cineastiskt verk, i sin helhet en 

säregen karaktär. Sådana verk, där yakuwarigo används frekvent, kan genom det 

frekventa förekommandet av yakuwarigo identifieras som verk av lägre stilistisk grad, 

där rollkaraktärerna inte ges tillräckligt med utrymme för att kunna förklara eller 

presentera sin roll och personlighet. En seriefigurs karaktärsdrag skall i denna sorts verk 

genom enkla och direkt förnimbara språkliga markörer kunna placeras i ett fack av 

karaktärer som läsaren (förutsatt att den besitter en förståelse för det japanska språket) 

utan vidare ansträngning ska kunna identifiera och känna sig bekant med. Kinsui väljer 

att ge sådana verk benämningen ”B-verk”, verk som riktar sig till en målgrupp av 

konsumenter av japanska serier som inte ställer höga krav på stilistik eller kräver att 

manusförfattaren ska bruka komplexa och svårtydda replikformuleringar för att 

producera en seriefigurs karaktärsdrag.       

  I grund och botten handlar yakuwarigo om att på ett effektivt litterärt sätt tillåta 

läsaren att identifiera, processa och förstå sig på rollfigurernas karaktärsdrag med 

minsta möjliga intellektuella ansträngning (S. Kinsui 2008, s30ff). Med detta i åtanke 

finner jag det möjligt att därefter kunna uttyda att litterära verk rika på yakuwarigo kan 

finna sin motsvarighet inom den kulinariska världen – där i form av fast food.  

Yakuwarigo är alltså ett verktyg de japanska serieförfattarna använder sig av för att 

effektivt kunna genomföra kategoriseringar av karaktärer och presentera dem i ett för 

läsaren lättbegripligt format. Kinsui lyfter fram yakuwarigo som ett uttryck för oss 

människors behov av att kategorisera företeelser vi stöter på i vår vardag och menar på 

att yakuwarigo uttrycker en stereotypbaserad uppfattning om hur en viss folkgrupp talar. 

Han fastslår att det finns en skillnad mellan vad verklighetens japanska är och vad som 
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kännetecknar den ”virtuella japanskan”, som ges uttryck i japanska serier genom 

yakuwarigo (S.Kinsui, 2008, s.37). Yakuwarigo representerar ju en fiktiv tolkning av 

hur olika folkgrupper talar japanska och baseras främst på den japanska allmänhetens 

stereotypa uppfattning om skillnader i tal mellan olika ålders-, köns-, professions- och 

kulturella grupper (Kinsui, 2008, s.35ff). 

 I de mangor som analyserats är uttryck för den japanska företagskulturens krav på 

artigt tal i enlighet med de språkpräglande uppfattningarna om uchi/soto- samt jôge 

(”hierarkiska”)-förhållanden något som tydligt prioriteras framför uttryckandet av 

yakuwarigo. När karaktärerna förhandlar med överordnade eller med soto-karaktärer 

(exempelvis gäster från ett annat företag) sätts yakuwarigo, till fördel för keigo, åt sidan 

för att skapa en professionell arbetsatmosfär. Förutom dessa två undantag för sig 

karaktärerna med ett klart yakuwarigo-präglat språkbruk, vilket tydligt sätter 

begränsningar för dem att uttrycka sig nyanserat. Klara språkliga gränser sätts upp 

medelst yakuwarigo. På så vis kan exempelvis en manlig nyanställds och en kvinnlig 

chefs, eller till och med två medarbetares språkbruk, förutsatt att de är av olika kön, 

skiljas åt. Man kan se en tydlig språklig indelning av de i mangorna deltagande 

karaktärerna uti tre skilda grupper:  

 Kvinnor – vilka för sig med ett, enligt Kinsui (2008), stereotypt kvinnligt sätt att tala 

på. Första personliga pronomen såsom atashi förekommer tillsammans med satsfinala 

partiklar såsom wa och no. Grammatiska partiklar såsom wa, ga, wo etc. utfaller ofta 

och subjekt kan komma att ta plats i satsers slut, istället för i början, såsom är brukligt i 

japanskan. Hårda imperativ brukas inte, men istället används en välnyanserad repertoar 

av verbböjningar som brukas i syfte att uttrycka order och förbud på ett mjukare sätt. 

 Män – vilka brukar ett yakuwarigo som enligt Kinsui (2008) tillhör manliga karaktärer 
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som har problem att anpassa sig efter sociala normer. Första personliga pronomen blir 

uteslutande ore, som uppfattas som mer burdus än den i fiktionens värld såsom mer 

artigt ansedda första personliga pronomenet boku. Hårt imperativ och verbböjningar 

som indikerar hårda förbud brukas genomgående. De stilistiskt sett lägre stående 

gåvoverbsalternativen används klart mer frekvent än de neutralare formerna.  

 Manliga chefer – använder ett rollspråk som är snarlikt det manliga, men som är starkt 

präglat av västjapanska dialektala former, så kallad kansai-ben. 

Förstapersonspronomenet washi eller ore brukas. Imperativen är utan undantag hårda 

och förbudsindikerande verbböjningar likaså. Gåvoverb är utan undantag stilistiskt låga, 

men varvas med ålderdomliga verbböjningsformer såsom tamae. Denna kombination av 

böjningar leder till slutsatsen att äldre manliga kaishain i den utvalda mangalitteraturen 

talar en särskild yakuwarigo-art, vilken Kinsui (2008, s.110ff) benämner som jôshigo 

(”de överordnades språk”).  

 Dessa indelningar präglar det sätt som, till de olika rollgrupperna tillhörande, 

karaktärerna kan bruka sitt språk i syfte att utöva makt. Hur alla de konventioner, regler 

och kulturella samt stereotypa uppfattningar om hur maktspråket på ett japanskt 

kontorsföretag ter sig tar vi upp härnäst.  

 

5.2 Grammatisk förmedling av maktutövning 

De tre yakuwarigo-kategorier som togs upp här ovan (kvinnor, män, överordnade män) 

blir i detta led av analysen utbytta mot sex rollkategorier, vilka snarare är menade att stå 

till tjänst för att låta oss överblicka strukturen för maktspråket på de fiktiva 

arbetsplatserna snarare än rollspråket, vilket dock spelar sin roll i 

kategoriseringsprocessen såsom beskrivet ovanför. Vissa av de sex kategorierna må dela 
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rollspråk med varandra, medan en av dem innehåller plats för karaktärer som brukar 

olika rollspråk. Detta för att den fiktiva världens företagskultur ställer krav på 

karaktärernas språk, vilka gör att det allt som oftast genusorienterade rollspråket får stå 

tillbaks för språkbruk som visar på hierarkiska nivåskillnader.  

 I detta steg kommer det främst presenteras hur karaktärer med grammatiken som 

verktyg kan utöva makttekniker genom språket för att uppnå sina mål. De språktekniker 

som här kommer analyseras är brukandet av verbändelser som indikerar imperativ och 

förbud samt val av artighetsnivå på gåvoverb. Vidare kommer även användandet av 

hedging (modalitet) att tas med. Vem använder vad mot vem och varför?  

  Den överordnade mannen – en kategori som utgörs av manliga karaktärer som brukar 

klart jôshigo. De avbildas som män i övre medelåldern eller äldre än så. Just precis som 

deras yakuwarigo förutsätter brukar dessa ett mycket direkt språk, förutsatt att de, 

såsom det nämnts i stycket om rollspråksaspekter, inte tilltalar personer som inte är 

anställda vid deras företag i professionella situationer eller tilltalar en karaktär av högre 

hierarkisk ställning inom företaget. Dessa förutsättningar lämnar det öppet för dem att 

gentemot karaktärer som är deras gelikar eller underordnade i den hierarkiska 

företagsstrukturen bruka hårda imperativa verbändelser: Akiraka ni shi-tamae (”Klargör 

det” / ”förklara det”) (Kachô Shima Kôsaku, s187), där verbsammansättningen suru 

(göra) + tamau (gåvoverb som förklarar att man utför en tjänst) får en direkt hård 

imperativändelse. Gerund-imperativ förekommer dock även de. Bland gåvoverben 

förekommer inga ödmjuka (såsom itadaku ”att få”) eller vördande former (såsom 

sashiageru, ”att ge”), men förutom denna begränsning brukas även neutrala former, 

både i desiderativ form (moraitai, ”att vilja få”) och imperativ form (kure, ”ge hit” 

/ ”utför det åt mig”). Förbud uttrycks inte grammatiskt utan snarare med ifrågasättanden 
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av felande anställdas omdöme (aho-ka!? ”är du inte klok!?). Hedging är sällan 

förekommande i förhandlingssituationer. På detta vis visar författaren att roller som 

tillhör denna kategori kan utöva makt med mycket direkta språkliga medel om de vill, 

något vi ska se inte är tillgängligt för karaktärer på lägre hierarkiska positioner.     

  Den kvinnlige överordnade har inte samma hårda språkbruk som sin manlige 

motsvarighet, men saknar för den sakens skull inte möjligheten att uttrycka sig direkt. 

Som imperativ används i de mest direkta fallen verb i gerundform (isoide! ”skynda 

på”!) eller med nasai-imperativ (nanka iinasai, ”säg något!”)(Tômei Accel, s180 

respektive s14). Förbud uttrycks med uppmaningar i grundform (mêru shinai!, ”skriv 

inte sms!”) eller i negativ gerundform (gôkon bakkari shitenaide, ”sluta hålla på med 

arrangerade dejter hela tiden!”) (Tômei Accel, s14f). Dessa förbud brukas även mot 

hierarkiskt överordnade karaktärer inom det egna företaget. Ovanligt nog förekommer 

inte brukandet av gåvoverb inför underställda karaktärer ej heller hedging, men 

gentemot utomstående förekommer det att sådana används. Denna kategori brukar alltså 

mycket direkta grammatiska former för att förmedla sin vilja, men undviker samtidigt 

att bruka de hårda imperativa formerna – vilket skapar en klar distinktion mellan 

manliga och kvinnliga språkbruk.    

  Bland manliga medarbetare förekommer enbart direkt tal, förutom när hierarkiska 

nivåskillnader kräver att artighet i tal ska brukas. Hårda imperativ och gåvoverb med 

hårda imperativa verbändelser är det enda som förekommer i maktspråket mot jämlika 

och understående karaktärer. Hedging är förekommer ytterst sällan. Detta påminner 

mycket om det solidariska språkbruk som Holmes & Stubbe lyfter fram i Power and 

Politeness (2003), vilket förekommer mellan företagsanställda på hierarkiskt jämliknivå 

och där de har ett tätt sammansvetsat arbetslag. 
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  Den kvinnlige medarbetaren saknar samma solidariskt präglade språkbruk som sina 

manliga och har ett språkbruk som i stort är identiskt med nästa kategori av karaktärer, 

vilka jag väljer att benämna som de nyanställda. Till skillnad från dessa ges dock den 

kvinnlige medarbetaren tillfälle i de analyserade mangorna att uttrycka sina egna åsikter 

vid förhandlingar, och blir inte undantagslöst bemött med imperativ och förbud av sina 

överordnade. Hedging-tekniker förekommer heller inte, trots karaktärens annars 

genomgående artiga språkbruk. Detta skänker en kontrast till de nyanställdas språkbruk. 

Intrikata och nyanserade former av keigo-bruk skänker kategorins roller språktekniker 

som är mer sofistikerade än de nyanställdas. Gåvoverb brukas som ersättning för en 

avsaknad av imperativ, då i kenjôgo-form (Ichido haichôsaseteitadakitai, ”jag skulle 

vilja tillåtas att ödmjukt få lyssna (på era åsikter) för en gångs skull”) (Yamazaki – kigyô 

senshi, s180).  

  De nyanställda blir, på grund av sin hierarkiskt sett mycket låga roll, en perifer figur i 

förhandlingssammanhang och måste ladda sina förfrågningar och uttalanden med 

modala stöttor och artigheter, vilka skapar ett indirekt språkbruk. Artigheten genomsyrar 

alla uttalanden, men är inte vidare nyanserad. Kenjôgo- och sonkeigo-uttryck brukas ej. 

Detta förpassar dessa karaktärer till att ständigt hamna i ett soto-fårhållande till de 

övriga karaktärerna, något som jag kommer visa på skapar grava konsekvenser för dessa 

karaktärer att effektivt utöva makt genom sitt språk på arbetsplatserna i fiktionen. 

Brukandet av hedging förekommer frekvent. Ett exempel på detta kommer ur 

Shinsararîman Kintarô (s.182), där huvudkaraktären blivit anställd på ett företag ägt av 

konungen av ”Arabia”. Han yttrar vid ett tillfälle sitt misstycke till hur 

företagsledningen (en grupp adelsmän och kusiner till konungen) sköter företagets 

finanser. Han anser det dumt av dem att förlita sig på att de för all framtid skulle kunna 
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upprätthålla landets ekonomi genom att borra efter olja, vilket han likställer med att 

satsa på ett lotteri, då chansen att finna ny olja efter att en oljebrunn blivit tömd anses 

låg: 

 

Soitsura ni ii yô ni kamo ni sareteiru inakamono deshô.      

De som menar att det vore bra (att prioritera oljeborrning) är väl inte bättre lurade simpla bönder. 

 

  Den sista kategorin utgörs utav en grupp karaktärer som faller något utanför den 

annars så starkt präglande hierarkiska skalan. Denna grupp tillhör Experterna. 

Experterna kan vara både manliga och kvinnliga och delar således inte rollspråk med 

varandra. De har heller inte en klart definierbar uppsättning gemensamma språktekniker 

att utöva makt med. Vad de däremot har gemensamt är deras förmåga att ändra social 

kontext, till synes efter eget behov och syfte. Liksom Holmes & Stubbe (2003) tog upp i 

Power and Politeness kan en expert tas in i en grupp och kunna förvänta sig att hamna i 

en position där den har fritt spelrum för att utöva makt och ge uttryck för sin social 

reality, trots att den initialt har ett förhållande till gruppen den ska ge expertråd till som 

enligt Moeran (1988) eller Loveday (1986) skulle få benämningen soto. I mangorna ges 

experterna rätten att förbise konventioner om språkliga uttryck för social nivåskillnad så 

till den milda grad att de själva kan välja huruvida de vill tilltala sina motspelare på ett 

artigt sätt som ger uttryck för deras soto-relation eller att de snarare befinner sig i ett 

uchi-förhållande, genom att bruka mer direkta och oartigt språkbruk.   
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5.3 Förhandlingsprocessen 

I den föregående delen av detta kapitel har de olika sätt som karaktärerna i mangan med 

hjälp av olika språkbruk skapar möjligheter för att bruka språkliga makttekniker i 

förhandlingar med sina ”motspelare”. Varje förhandling bildar ett kontextrikt möte som 

bjuder på många svårtydda sätt att använda det japanska språket i syfte att påverka sin 

maktrelation till sina medarbetare. De olika karaktärskategorierna har genom flera lager 

av sociala, hierarkiska och kulturella förväntningar tilldelats en arsenal av språkliga 

makttekniker som de använder i sina försök att utöva makt på sin fiktiva arbetsplats. 

Detta sker i de flesta fallen med blandat resultat, men det är inte svårt att se hur en del 

av karaktärkategoriernas förutsättningar onekligen ger dem ett övertag, gällande 

möjligheterna att utöva makt effektivt, över de andra – både utifrån ett socialt och 

lingvistiskt perspektiv.   

  Den grupp som sammantaget torde ha de bästa förutsättningarna för framgång i 

förhandlingar är de som besitter de överordnade rollerna – cheferna. Både de manliga 

och kvinnliga motsvarigheterna har en större möjlighet att variera sitt språk och 

dessutom anspela på sin rätt att som hierarkiskt överlägsen person få utöva makt utan 

lägre ordnade motspelares uttryckliga samtycke. I situationer där deras maktutövanden 

bemöts med motstånd kontrar de med att utan vidare omsvep dela ut order eller på annat 

sätt utöva dominans över sina motspelare. Som tidigare nämnts kan detta, i de manliga 

chefernas fall, ta sin form genom glåpord. Utifall att chefen väljer att förbise motståndet 

och fortsätta att upprätthålla sin egen sanning som den alltjämt rådande bör man tolka 

detta som att motståndet var för svagt för att bryta ned eller navigera runt de sociala 

murar som maktförhållandet mellan en överordnad och en underordnad innefattar. Den 

underordnades maktutövande, motståndet, var alltså för svagt, således råder trots 
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övertalningsförsök chefens vilja som sanning. I det fall att den överordnade går till 

motangrepp, alltså skapar ett motstånd till den underordnades motstånd, genom att 

angripa denne med glåpord har chefen förflyttat maktrelationen från en professionell 

zon där det ännu finns en social acceptans för vidare diskurs. Diskursens natur har helt 

omplacerats från en tatemae-vänlig (kan översättas till i offentliga livet 

gångbar/passande elle offentlig/icke-privat) miljö till en miljö där enbart uchi och ura 

ges plats. Därigenom har chefen berövat sin underställde från att kunna bruka sig av den 

soto-beroende artiga språkform den är förpassad till att bruka av sociala konventioner. 

 Detta för oss in på de nyanställdas förhandlingssituationer, vilka, såsom det beskrivits 

ovan är beroende av att man upprätthåller en professionell nivå på språkbruket och 

tillåter plats för artigt tal. Såsom Holmes & Stubbe (2003) tar upp det, och Kurihara 

(2009) även visar på, är det nödvändigt för underordnade att bruka artigt tal vid 

förhandlingar inom maktrelationer där de är underordnade. Då kategorin den 

nyanställde oundvikligen hamnar i en underlägsen position enligt japansk 

företagskulturs uppfattningar kommer de inte tillåtas bruka annat än artig japanska mot 

sina motspelare. Deras, i mangorna, tydliga avsaknad av kapacitet att nyansera sitt 

artiga språk med användandet av sonkeigo och kenjôgo skapar ett statiskt språkbruk 

som gör att de inte kan uttrycka huruvida deras förhållande till sin motspelare är ett soto 

eller uchi-förhållande. De är förpassade till att enbart kunna uttrycka sig med indirekt 

språkbruk, vilket sätter dem i en ställning där de enbart ger ett sken av att bara uppvisa 

tatemae. Till skillnad från fallet med den på JCars nyanställda Mori (Kurihara, 2009) 

har mangans nyanställda kaishain fixerats både på den vertikala och horisontella sociala 

skalan så att de saknar möjlighet till social mobilitet och har hedging som enda 

möjlighet till maktteknik. Möjligheten till att utföra effektivt motstånd, men framförallt 
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att ta initiativ till maktutövning genom språkliga medel begränsas således.  

  Den manlige medarbetaren faller även denne i samma fälla. Även om den har all 

möjlighet att uttrycka direkthet och utöva makt därigenom, inom den slutna gruppen av 

jämställda medarbetare, har den inte denna möjlighet gentemot andra förutom 

underordnade karaktärer. Att benägenheten till att bruka hedging är lägre än hos 

nyanställda förlorar den manlige medarbetaren ytterligare i val av makttekniker att 

bruka gentemot sina överordnade. Både i Tômei Accel och i Kachô Shima Kôsaku blir 

dessa tillkortakommanden tydliga. De manliga medarbetarnas möjligheter till att få sin 

vilja igenom ligger i deras överordnades händer – om dessa utan motstånd kommer 

bestrida medarbetarens åsikter eller stödja dem.  

 Tack vare sin traditionellt sett relativt underlägsna position inom företagets hierarki har 

den kvinnliga medarbetaren möjligheten till att uttrycka en mer nyanserad form av 

artighet. I de analyserade mangorna påträffades inga kvinnliga medarbetare som brukar 

imperativ eller direkta språktekniker varken gentemot överordnade, jämställda eller 

underordnade. Däremot används artighet som ett medel att kunna deltaga i 

förhandlingar med överordnade. Kenjôgo (ödmjukt tal) används till och med vid ett 

tillfälle i Yamazaki Kigyô Senshi (s.178ff) där en kvinnlig medarbetare, Iwamoto, håller 

på att bestrida en experts förslag på hur man ska rädda ett företags restaurangkedja från 

nedläggningar. När Iwamoto uttryckt med neutralts artigt tal motsatt sig expertens 

argumentation kommer hennes manliga kollegor till att gå emot henne. De väljer att 

utan uttryckt anledning stödja expertens råd och passar även på att ifrågasätta kvinnors 

kapacitet att sätta sig in i frågan som diskuteras. Istället för att med ett solidariskt 

medarbetar-språk tilltala dessa hennes manliga kollegor väljer hon att klart visa avstånd 

till dem (placera sig i ett soto-förhållande till dem). Detta genom att med ödmjukt artigt 
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språkbruk be dem att komma med egna förslag: 

 

 Dattara, anatatachi mo nanka hitotsu demo teian-shitara? Otoko no shinchie-tte yatsu 

 wo ichido haichôsaseteitadakitai mon da wa! 

 (“Om så är fallet, hur skulle det då vara om ni själva också kunde komma med något förslag? 

 Jag skulle för en gångs skull mycket gärna vilja tillåtas få höra vad er mäns djupa vishet har att 

 komma med nämligen!”)   

 

     (Kigyô senshi Yamazaki s.180, egen översättning) 

  Genom denna stilförändring visar hon avstånd, behärskning och att hennes språkbruk 

bildar en (genom bruk av den kvinnliga satsfinala partikeln wa) klar feminin kontrast till 

männens burdusa uttalanden. Hon separerar sig från kollektivet för att kunna kritisera 

dem – utöva makt genom motstånd. Följden blir att en närvarande manlig 

avdelningschef tillrättavisar männen och kräver att de hädanefter ska stötta sin kvinnliga 

kollega.  

  Till sist kommer vi till kategorin experterna, vars medlemmar i enlighet med Holmes 

& Stubbe (2003) rön ges möjligheten att utöva makt även inom grupper som de inte 

initialt varit medlemmar i. Både i Yamazaki Kigyô Senshi och i Shinsararîman Kintarô 

uppträder karaktärer som inte initialt tillhör de grupper de för samtal med, men likväl 

bestämmer sig att tala till dem utan soto-tatemae-språkbruk. Särskilt i Yamazaki Kigyô 

Senshi (s.13ff) kan man skönja hur en experts förskjutning av sitt språkbruk från 

distanserat soto+omote-anpassat språkbruk till en mer direkt soto+ura-orienterad 

japanska ger experten möjligheten att tilltala sina åhörare (i detta fall en ledningsgrupp 

för en livsmedelsbutikskedja) med direktare och kraftfullare språk vid behov. Det artiga 
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talet uppehålls så länge cheferna i ledningsgruppen också är artiga, det direkta tilltalet 

brukas för som motstånd mot chefernas burdusa (glåpord förekommer) sätt att motsätta 

sig expertens råd. 

  I Shin-sararîman Kintarô finner vi även ett fall där en kvinnlig expert-karaktär från 

ett av huvudrollens dotterbolag stiger in i ett rum med manliga sararîman som 

förbannar de tarvliga arbetsförhållandena de hamnat i när deras företag flyttat till landet 

Arabia. Hon brukar från första fras ett direkt, om än kvinnligt språkbruk, och övertalar 

utan att möta motstånd från sararîman-gruppen att de inte behöver oroa sig, eftersom 

huvudrollskaraktären med största säkerhet ämnar anpassa arbetsplatsen till japanska 

förhållanden (s.109ff).  

            

 

6. Diskussion och Slutsatser 

 

Genom de olika exempel som här ovan givits för att ge en konkret bild av hur språkliga 

makttekniker sätts in för att påverka de maktförhållanden som råder vid förhandlingar 

mellan karaktärerna i mangan kan man utstaka följande slutsatser: 

  

a) Att fritt kunna nyansera sitt språkbruk mellan direkta och artiga uttryck ger 

maximalt antal möjligheter att påverka de maktrelationer man har med språkliga 

makttekniker. Detta begränsas dock i hög grad av yakuwarigo samt relativ 

hierarkisk position till de andra i maktförhållandet och graden av connectedness 

man har till dem.  

b) Hierarkisk överlägsenhet ger möjligheten att utöva makt genom direkt språkbruk, 
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detta ger ett överläge gentemot karaktärer som enligt sociala normer inte kan 

uttrycka sig lika direkt. Det direkta språkbruket bildar det mest effektiva språkliga 

medlet för att utöva makt mot jämlika och hierarkiskt understående karaktärer. 

c) Formellt språkbruk skapar ett soto-förhållande till de andra i ett tidigare 

solidariskt/harmoniskt uchi-förhållande. Detta skapar möjligheter för att på eget 

bevåg skapa konflikter genom vilka man kan påverka maktförhållandena i sina 

förhållanden med kollegor samtidigt som man brukar ett enligt japanska företags 

normer acceptabelt språkbruk.  

 

Även om karaktärer inte kan frigöra sig från de kontexter som hierarki, soto/uchi, genus 

och till viss grad även yakuwarigo bygger upp, så har de alltid möjligheten att använda 

dessa element för att skapa språkliga makttekniker att påverka rådande 

maktförhållanden med. Förutsatt att de är kapabla till att nyansera sitt språk.    

  Ett direkt språkbruk är något som betonar ett uchi-förhållande där man kan påverka 

maktförhållanden inom den grupp av individer man betraktar som uchi med högre 

effektivitet och direkthet än med de som tillhör soto-gruppen. När denna uchi-grupp 

innehåller individer som av kulturella och strukturella normer inte tillåts uttrycka sig 

direkt utan att bryta mot sociala koder skapar detta ett förhållande där de som tillåts 

uttrycka sig direkt kan utöva dominans över de underordnade. 

  Till skillnad från de förhållanden på arbetsplatser som beskrivs av Holmes & Stubbe 

(2003) så har solidariteten på japanska kontorsarbetsplatsen i manga, uchi-förhållanden, 

således en harmoniserande verkan på en grupp. Denna harmoni/solidaritet verkar för att 

enbart de som enligt normerna har rätten att använda direkt språkbruk kan påverka 

maktförhållanden och utöva makt så länge harmonin/solidariteten ger 
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gruppmedlemmarna en känsla av connectedness som bibehåller uchi-förhållandet.     

Karaktärer i en hierarkiskt sett underlägsen position kan då inte initiera konflikter 

genom vilka de skulle kunna påverka maktförhållandena för att de av normerna inte 

besitter rätten att uttala sig direkt. För att en gruppmedlem av lägre hierarkisk rang ska 

kunna påverka maktförhållandena i gruppen måste den skapa distans, ett 

soto-förhållande, till gruppen. Detta görs genom att den använder sig av språklig 

formalitet, keigo. På grund av formaliteten ställer den sig utanför gruppharmonin och 

kan initiera maktkonflikter på eget bevåg – vilket leder till att den kan påverka 

maktförhållanden genom att med motstånd kritisera kollektivets handlande, göra 

motstånd. Ödmjukt (kenjôgo-) och vördande (sonkeigo-) språkbruk skapar denna sorts 

formalitet och öppnar alltså upp möjligheter för hierarkiskt underlägsna karaktärer att 

utöva makt genom motstånd mot den ytliga omote-präglade solidaritetens dominans.  

Ödmjukhet blir alltså en potentiell maktteknik som kan påverka maktförhållanden på 

arbetsplatsen. Så skapas en situation där makten inte ägs av en struktur, där de disparata 

viljorna som bor inom gruppens medlemmar men domineras genom harmonin kan ges 

uttryck genom att bryta sig ur uchi. Individen kan göra motstånd och utöva makt genom 

en språklig teknik som i strikta hierarkiska strukturers maktförhållanden är ämnad att 

påvisa teknikutövarens underlägsenhet inför sin motpart.   

 

 

7. Slutord 

 

De resultat jag fått fram genom min undersökning av språk som ett maktmedel vid 

förhandlingar i japansk kaishain manga skulle kanske inte överraska eller tyckas 
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främmande för en på icke-fiktiva kontorsarbetsplatser verksam japan. Av mina egna 

erfarenheter som anställd på ett japanskt forskningsföretag kan jag skönja att det bakom 

mangornas yakuwarigo finns ett språkbruk som står den reella kaishain-japanens 

arbetsplatsspråk nära.  

  Att kunna klargöra en sådan koppling torde vara ett intressant mål för vidare 

forskning inom ämnet – är japanska mangors företagskultur ur ett språkperspektiv 

representativ för de fiktiva företagens reella respektive? 

  Vare sig om detta skulle vara fallet eller ej, vore det intressant att utöver 

undersökandet av denna fråga lyfta fram en diskussion kring hur de mangor som japaner 

läser i unga år, vad Kinsui (2009) kallar ”shônen manga” (”manga för pojkar”), ”shoujo 

manga” (”manga för flickor”) och ”seinen manga” (”manga för ungdomar”), påverkar 

deras uppfattningar om vilket språkbruk de bör föra sig med på arbetet senare i livet. 

Särskilt intressant skulle vara att pröva huruvida mina resultat som visar på att 

underordnade anställda enbart har småprat, hedging och ödmjukt tal som sina enda 

verktyg att tillgripa vid förhandlingar med överordnade samt om det verkligen är 

nödvändigt för en medarbetare att skapa en soto-relation till sina arbetskamrater för att 

kunna yttra kritik mot kollektivet eller om en expert verkligen besitter de språkliga 

friheter de givits i mangan tack vare sin otydliga position inom de grupper där de är 

verksamma ur ett uchi/soto-perspektiv.  

  För att kunna genomföra sådan forskning skulle det vara av yttersta vikt att utföra 

extensivt intervjuande av japanska kontorsanställda samt efterforska i hur manga som 

media kan påverka bildandet av varaktiga uppfattningar om språkets förhållande till 

olika samhälleliga och sociala fenomen såsom hierarki och överordnad-underordnad 

eller uchi/soto hos japanska ungdomar. 
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