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Abstract 

 

Japanese men’s language is, in contrast with Japanese women’s language, an 

understudied subject. Previous investigations lacks of the single focus that investigates 

only the men’s language and their sociolinguistic patterns. How Japanese men speak 

in the Japanese society, is often related to how stereotypical masculine men use their 

language. Stereotypical views that probably are born from the masculine and “rough” 

talk in Japanese comics and movies that often present the men in this very manly way. 

But is this a fair imagination that consist with men in reality?  

 This thesis will investigate whether the Japanese men use strongly masculine 

forms when speaking in society, and moreover how the conversation partner’s age, 

sex and status affects the speakers language or not. It will also target a greater group 

of Japanese men in the Japanese society, not only the white collar company men’s 

language will be investigated, but also whether the smaller group of Japanese 

homosexual men’s language has it’s own sociolinguistic patterns or not. The different 

factors that influences of how Japanese men’s language differs from man to man will 

be dealt whit, as the matter of the men’s different age groups and the historical 

influences. 

 

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

pronouns 
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Konventioner 

 

Japanska ord markeras med kursiv text. Hepburn-systemet har använts för att 

transkribera japanska ord, dock markeras långa vokaler med två av samma bokstäver, 

exempelvis;  juube - kväll och shoonen - småpojkar.  

 Ställen som städer och egennamn kommer att skrivas med den svenska 

stavningen, likaså kommer även tids eror ej att skrivas med dess japanska namn eller 

med Hepburn-systemet, då dessa finns i svensk stavning.  

 Blockcitaten markeras med att skrivas med mindre text än vad den är i den 

löpande texten. Samtliga blockcitat har översatts från engelska av mig. 
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1. Inledning 

 

Japanska språket innehåller en maskulin och en feminin uppsättning mönster vilka är 

så pass olika att de har kommit att indelas i maskulint samt feminint språk. Inom dessa 

två språk finns olika uppsättningar av regler samt speciella mönster som skiljer de två 

språken isär. Då dessa mönster alltid används i vardagligt tal av japanska män 

respektive kvinnor, kan man enkelt urskilja huruvida språket är maskulint eller 

feminint. Japanska kvinnor förväntas, enligt den sociala normen, tala på deras 

feminina språk. Vilket har blivit av stort intresse för forskare och språkvetare på grund 

av att moderna kvinnor bryter sig ur den traditionella kvinnorollen. Men hur är det då 

med den mindre utforskade maskulina halvan? Vad vi hittills vet är att män ofta 

förknippas med en relativt “grov” och “hård” föreställning, främst i den stereotypa 

skildringen i japanska serier och filmer. 

 Hur män förväntas följa sin maskulina roll i deras sätt att yttra sig i det 

japanska samhället, är ett mindre uppmärksammat ämne. Medan fokus generellt 

ägnats åt den feminina språkutvecklingen, är vetskapen om hur japanska män yttrar 

sig i det moderna samhället, en forskning som hamnat i skymundan.  

 Den här uppsatsen behandlar ämnet japanska mäns språkanvändning i det 

moderna japanska samhället. Målet är att få en tydlig översikt av den maskulina delen 

av det japanska språket och problemställningen är huruvida japanska män ändrar och 

brukar sitt språk efter sociala situationer.  

 

 

1.1 Syfte och metodologi 

 Japanska mäns sätt att tala i japanska i modern tid är fokus för min 

sociolingvistiska undersökning. En enkätundersökning har skickats till 10 japanska 

män med japanska som modersmål i åldrarna 20-35.  

 

 

6 



 
 
 

 
 
 

I enkäten får informanten ta del av iscensatta situationer med specifika 

omständigheter, och framförallt samtalspartnern i den iscensatta situationen.  

Informanten får då skriva själv vad denne hade valt att säga i olika situationer, främst 

med anpassning efter samtalspartnerns kön, ålder samt position förhållande till 

informanten.  

 Tidigare forskning har sammanställts för att ge förståelse och perspektiv över 

hur japanska män bör tala efter den sociala normens förväntningar.  

Av den anledningen är likaså en historisk analys relevant. Även den mindre gruppen 

av homosexuella japanska mäns språkbruk har valts att analyseras i ett mindre kapitel. 

Detta för att inkludera samtliga japanska män i denna undersökning. Som med den 

större gruppen av japanska män, är även gruppen av homosexuella män mindre 

uppmärksammat. I tidigare forskning som setts över hittades dessutom felaktig 

information, detta kunde både min informant samt mer modern forskning styrka. 

Därför har jag valt att belysa detta ämne då det har relevans till forskningens 

huvudkoncept japanska mäns språk. Undersökningen om japanska homosexuella 

mäns språkbruk går genom information jag har fått av från en informant. Informantens 

anonymitet har respekterats då ämnet i fråga är aningen tabubelagt.  

 

 

1.2 Disposition 

 Kapitel 2 är en mer introducerande del till det maskulina språket inom 

japanskan. Viktiga grunder inom japanska språkets uppbyggnad förklaras så att 

männens språk i sin tur kan förstås på ett lättare sätt. Dess innebörd samt uppbyggnad 

får en grundläggande förklaring. Detta med hänsyn till att icke kunniga av japanskans 

grammatik skall kunna uppskatta uppsatsen argumentation och resultat. 

 I kapitel 3 följer tidigare forskning om maskulint språk och dess anpassning 

efter den sociala normens förväntningar. Mycket är hämtat från Cindi Strutz 

Sreetharans två artiklar ““I Read the Nikkei, Too”: Crafting Positions of Authority and 

Masculinity in a Japanese Conversation” (2004a)  
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samt “Students, sarariiman (pl.), and seniors: Japanese men’s use of “manly” speech 

register” (2004b), då de behandlar just mäns språkanvändning i Japan, samt innehåller 

nyligen utförda och relevanta undersökningar. Kapitlet behandlar de sociala 

förväntningar samt positionsroller som finns inom de grupper av män som dagligen 

interagerar medelst det manliga språket. Här får vi ta del av det som kallas den sociala 

normen och hur den påverkar männens tal. Exempelvis normen inom företag och vilka 

enormt strikta regler och mönster som präglar språket till den grad att man enkelt kan 

urskilja samtalspartnernas positioner, enbart genom att lyssna på språket som används.  

 Andra faktorer som påvekar männens språk såsom psykologisk roll samt 

männens prestige tas även upp i detta kapitel. Undersökningen rörande de 

homosexuella männens språk hittas också i ett underkapitel till detta.  

 I kapitel 4 undersöks hur det maskulina språket kan skilja sig från man till man 

och beroende på individ.. Två stora anledningar till detta är talarnas ålder, samt att det 

spelar stor roll vart i Japan männen kommer ifrån. Dialektalt tal anses som en 

oformell och starkt maskulin språkanvändning. Därav har en historisk analys som rör 

både dialekter samt samhällsklasser som påverkar männens val av språk, inkluderats i 

detta kapitel. Efter den följer en sammanställning över skillnaden på språk mellan män 

i olika åldrar. Åldersgrupperna har delats in i 3 kategorier; barn, tonår samt 

medelålder och till sist de äldre, som alla visas på hur språken ser ut samt hur det 

utvecklas mellan åldersgrupperna.  
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2. Maskulint japanskt språk 

 

Skillnaden mellan maskulint och feminint språk i talet är något som förmodligen de 

flesta kan hitta i sina egna språk. Som tidigare nämnt är skillnaden på dessa två språk 

inom japanskan så pass olika att det finns specifika uppställningar och regler för 

manligt respektive kvinnligt språk. Det vi först skall titta på är en grundläggande 

genomgång av japanska språkets adjektiv, satsfinalpartiklar samt personpronomen, 

och visa på hur de maskulina användningarna av dessa ser ut. 

 Förutom dessa lingvistiska mönster som karaktäriserar maskulint tal, finns 

även andra utmärkande fenomen som länge förknippats med det tal som används av 

japanska män. Exempelvis att män generellt talar mer direkt och korrekt än vad 

kvinnor gör, då kvinnor i sin tur vanligen väljer bort bland annat ämnes och 

frågemarkörer. Detta, hävdar Shibamoto, gör att japanska kvinnors tal känns igen som 

löst, vagt och diffust (1982). Män har också, enligt Shigemitsu, för vana att avbryta 

och ta kontroll över en konversation oftare än vad kvinnor gör (1993). 

 Dessa fenomen är förmodligen en stark anledning till varför mäns språk länge 

förknippats med det “hårda” och oformella talet. Mer om detta samt motsägelser följer 

i senare kapitel samt undersökningar. Först är dock viktigt att få en grundläggande 

förståelse av det maskulina japanska språket.  

 

 

2.1 Hur adjektiv förändras 

 I japanska språket finns pronomen, satsfinala partiklar och adressering som 

alltid urskiljer kön och social status för både talaren och höraren. Vad som menas med 

adressering är hur talaren väljer att adressera, alltså tilltala sin samtalspartner. Kondo 

menar att speciellt denna adressering kan användas på ett utomordentligt effektivt sätt 

för att skapa en nyans av distans, artighet och/eller rangordning (1990).  

 En maskulin språkanvändning känns igen genom, som ovan nämnt, personliga 

pronomen och satsfinalpartiklar, men också en maskulin adjektivförändring.  
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Med detta menas en medveten förändring av ett grundläggande adjektiv som kan 

liknas med “slangspråk“.  

Följande exempel av adjektivböjningar är hämtade från Schonfeld (1999): 

 

 
 
 

Förändringen -ee är en oartig, väldigt vulgär användelse och ger en klar “grov” 

maskulinitet. (Schonfeld 1999) Detta är en stereotypt maskulin språkanvändning och 

används uteslutande av män. Som tidigare nämnt i denna uppsats, använder sig 

kvinnor generellt av grundformen, eller standardformen av adjektiven som också är en 

neutral användning. (Shibamoto 1982) 

 Förutom detta existerar det en så kallad “hård” respektive “mjuk” maskulin 

språkanvändning. Buruma tar upp detta fenomen och förklarar att det hårda maskulina 

talet förknippas med aggression medan det mjukare är mer fromt, alltid användbart 

och driftigt (1984). Den “hårda” och den “mjuka” maskuliniteten urskiljs främst med 

hjälp av personpronomen och satsfinalpartiklar som behandlas i följande kapitel.  

 

 

2.2 Personliga pronomen 

 Talarens val av personpronomen, det vill säga “jag” och “du/ni”, avslöjar 

genast dennes kön och status, respektive samtalspartnerns. Då en man är i samtal med 

en manlig vän i samma ålder, talar han förmodligen mycket mer maskulint och 

oformellt än vad han hade gjort då han samtalat med en okänd, högre uppsatt 

samtalspartner (Strutz Sreetharan 2004b). 
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Standard form Maskulin förändring 

(“slang”) 

Betydelse 

Umai Umee Gott/duktig 
Samui Samii Det är kallt 
Sugoi Sugee Häftigt! 
Tsuyoi Tsuee Han/hon/det är kraftfull! 
Kowaii Koee Otäckt! 

Jya nai Jya nee ..är inte! 



 
 
 

 
 
 

Då det kan noteras att män generellt har fler uppsättningar av personliga pronomen 

och satsfinala partiklar, vill Strutz Sreetharan poängtera att män inte alls, som kan 

tänkas, har mer valmöjlighet av tal.  

Hon säger att japanska män inte väljer från vilken uppsättning av former som helst, 

utan snarare från specifika former som representerar kön och auktoritet. Dessa former 

möjliggör skapandet av specifika identiteter emellan olika ämnen och samtalare för 

män (2004b). Kompletterande exempel på detta kommer att framställas i senare 

kapitel angående företagsspråket som tar upp den psykologiska rollen samt prestigen. 

 

 

2.2.1 Förstapersonpronomen  

Följande tabell visar de främst förekommande förstapersonpronomen och dess 

genusindelning; 

 

 

 
 
 
 

  

Den neutrala formen används av män och kvinnor i formella sammanhang, precis som 

med adjektiven. Det neutrala watashi, är även det förstapersonpronomen som 

japanska kvinnor använder. Feminint språk har, förutom pronomen samt partiklar som 

förknippas med artighet, också mycket mer innehåll av artighet då japanska kvinnor 

generellt förväntas tala mer formellt än män. (Strutz Sreetharan 2004b) 

 Strutz Sreetharan framför att talaren alltid måste vara uppmärksam på 

samtalspartnerns kön, ålder och status, men också kontexten och situationen.  
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Neutral Feminin Maskulin 

Watashi Watashi Boku 

Watakushi Atashi Ore 

   



 
 
 

 
 
 

Då Ore är det vulgära “grova” personpronomen medan boku är aningen mindre 

oformellt än ore, är boku är en relativ “säker” användning då den tyder på en neutral 

position emellan samtalarna. Ore, som är under kategorin det “hårda” maskulina talet, 

kan användas då personen önskar visa övertygelse samt betona sin maskulinitet, men 

också för att visa sin ställning eller eventuellt ogillande till något. Att gå från den 

neutrala, mindre oartiga “boku formen” till att slå tillbaka med “ore formen” som 

understryker aggression, maskulinitet och auktoritet i en pågående situation, är alltså 

ej ett ovanligt fenomen. (2004a se konv. 002 ss.9) 

 

 

2.2.2 Andrapersonpronomen 

Andrapersonpronomen i japanska används relativt lika mycket av japanska män och 

kvinnor. (Tsujimura 2001) De mest förekommande andrapersonpronomen är: 

 

Anata  Kimi  Omae  Temae  Kisama 

 

De andrapersonpronomen som visas ovan är också uppradade efter artighetsgrad, då 

anata är det artigaste och kisama det oartigaste. Då anata, kimi och omae används av 

båda könen, är det generellt mest män som använder temae och kisama. Dock är dessa 

två extremt oartiga då de främst används i förolämpande syfte (se Holmberg Forsyth 

2010 för kompletterande information). 

 Faktum är att i formell japanska, då artighet önskas yttras, används ej andra 

person pronomen. Anata, som är den mest artiga av alla andrapersonpronomen, 

används ej till adressering till personer man hyser stor respekt till, då det skulle vara 

mindre artigt. Istället för personpronomen används personens i fråga efternamn med 

titel eller professionell rang. (Tsujimura 2001)  
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I samma stund bör följande citat noteras: 

 

Pronomen används distinkt i förhållande till talarens och hörarens sociala rang, ålder, yrke, kön, grad av 

intimitet samt andra faktorer (som att visa respekt). När, tillexempel, en vuxen man talar till sin 

överordnade, bör han säga watashi eller watakushi. Om han talar till en person av jämlik rang, kan han 

använda watashi. Men om han talar till sina kollegor som han har en nära relation till, kan han använda 

boku eller watashi. Med respekt för den andre personen, när samtalspartnern tillhör en överordnad rang, 

är det mest passande att talaren använder anata-sama, trots att detta är ovanligt. När höraren är av 

jämlik rank, bör kimi eller anata vara passande. Är höraren underordnad, används omae. 

 

(Kida 1943:28 i Peng 1989 egen översättning) 

 

Kida visar på hur både första- och andrapersonpronomen förändras efter 

samtalspartnerns status, kön samt ålder. Han poängterar också hur bekantskapen har  

betydelse för val av språk. I undersökningen som kommer i slutet av uppsatsen skall 

det visas exempel på hur informanternas språk ändras just efter dessa faktorer. Vidare 

undersöks också de kanske mest karaktäristiska dragen för maskulint språk, nämligen 

satsfinala partiklar. Med detta skall det kunna sammanställas i vilka situationer som 

de faktiskt används i. 

 

 

2.3 Satsfinala partiklar 

 Satsfinala partiklar används i japanskan som hjälpmedel till att förstärka och 

betona en sagd mening. Vi tittar på följande exempelmening: 

 

 1) Anata no         ensoo         ga suteki datta  yo. 

       Ditt        framträdande         fantastiskt var    satsfinal partikel 

  “Ditt framträdande var (verkligen/jätte) fantastiskt” 

(baserad på exempel ur Strutz Sreetharan 2004b s.5. Egen översättning) 
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Då meningen är fullkomligt korrekt utan den sista satsfinala partikeln yo, hade den 

förmodligen uppfattats som mindre stark och övertygande om talaren ej skulle valt att 

lägga till en satsfinal partikel i sitt yttrande. 

 Som med personpronomen finns även maskulina samt feminina satsfinala 

partiklar: 

  

 

 
 
 
 

Na, sa, ze och zo är maskulina satsfinala partiklar, uppradade efter grad av “hård” 

maskulin användning, med na som det minst “hårda” och zo det “hårdaste”.  

 McGloin hävdar att främst zo och ze enbart används utav män. Hon poängterar 

att ze används mellan nära vänner, medan zo är det “mest beläggande”, det vill säga 

“hårdaste” och starkaste, av alla satsfinalpartiklar. Zo övertygar och visar på stark 

insistering, befogenhet, aggressivitet och en högre ståndpunkt än ens samtalspartner 

(1991). Na och sa anses också typsikt maskulina, samtidigt som tidigare nämnt, bör 

det uppmärksammas att fall då kvinnor kan använda sig av dessa två i situationer då 

de önskar visa sin aggressivitet samt auktoritet. Exempelvis kan detta ske då 

kvinnorna i fråga skäller på sina barn. 

 Nedan följer exempelmeningar där McGloin (1991) förklarar skillnaden 

mellan zo, ze och sa: 

 

 2) Kore kara issyookenmei yaru zo. 

                 från och med nu     ens bästa göra  satsfinalpartikel 

       “Jag ska göra mitt bästa från och med nu. Insisterar jag starkt.” 
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Neutral Feminin Maskulin 

yo no na 
ne wa sa 

  ze 

  zo 



 
 
 

 
 
 

 3) Kore kara issyookenmei yaru ze. 

           nu från       ens bästa   göra   satsfinalpartikel 

       “Jag ska göra mitt bästa från och med nu. Insisterar jag.” 

 

 4) Kore kara issyookenmei yaru sa. 

                nu från        ens bästa   göra    satsfinalpartikel 

       “Jag ska göra mitt bästa från och med nu. Det är så det är.”  

(McGloin 1991:27. Egen översättning) 

 

I mening (2) och (3) lägger talaren till insistering i sitt uttalande om att han skall göra 

sitt bästa. Zo och ze ger starka betoningar på talarens yttrande, även om ze är snäppet 

mildare än zo. Talaren uttrycker i mening (2) och (3), både sitt fasta beslutande över 

att göra sitt bästa samt även sitt ansvarstagande för uttalandet. Sa å andra sidan saknar 

denna förpliktelse och ger bilden av att talaren uttrycker en objektiv beskrivning. 

(1991) 

 I Strutz Sreetharans forskning om de starkt maskulina satsfinala partiklarna, 

framkommer att zo kan användas för att betona eller understryka något till en markant 

grad, och i samma stund får höraren att förstå den starka innebörden i den auktoritära 

undertonen, då det ligger en högre auktoritet i zo. (2004a, se konv. 001) 

 En intressant kontrast är gjort av Ide (1979) som har sammanställt en tabell 

som visar på hur pass förekommande användningarna av satsfinala partiklarna är av 

män respektive kvinnor. Bland annat visas hur zo förekommer i 94,4% av fallen, sa i 

86.2%, medan ze förekom 100%, alltså enbart av män. (Se tabell 8-9 i Ide 1979) 

 Efter den grundläggande introduceringen skall nu de olika faktorer som avgör 

hur männen använder sitt språk ses över.  
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3. Maskulina roller  

 

Det maskulina språket talas främst emellan nära vänner, dock är den nedtonad inom 

företag då det existerar strikta regler för hur språk samt adressering skall användas. De 

som är främst aktiva användare av den starkt maskulina formen är unga manliga 

studenter av den enkla anledningen att de förväntas att yttra sig på ett mer vulgärt och 

maskulint sätt enligt den “kulturella modellen” (Strutz Sreetharan 2004b). Vad som 

menas med den “kulturella modellen” kan eventuellt höra ihop med Okamotos och 

Satos (1992) undersökning där det visas att japanska män och kvinnor alltid 

identifierar sig själva samt sina samtalspartners i, antingen utanför eller inom, den 

traditionella könstrukturen i Japan. De gör detta genom att referera till de stereotypa 

maskulina, eller feminina språkbruken (1992). I denna uppsats kommer det senare 

kapitel som behandlar just den traditionella könsstrukturen i Japan, då den är på väg 

att suddas ut. Med detta tillkommer naturligtvis att även mäns och kvinnors språk blir 

allt mindre strikt uppdelade. (Tsujimura 2001) 

 Inom diverse grupper existerar regler för hur språket skall användas efter de 

roller som existerar. Inom en stor grupp av män, företagsgruppen, är männen alltid i 

position av underordnad, överordnad eller jämlika position. Därmed är språken 

noggrant anpassade efter dessa faktorer. Då hänsynen till artighet och respekt är så 

pass högt uppskattade inom arbetsplatser är språkanvändningarna strikt uppdelade 

därefter. Det här är något som har sin början redan i skolan. Detta kommer att 

behandlas i senare kapitel.  

 

 

3.1 Språkbruk inom företag 

 En företagsanställd, eller sarariiman (från det engelska order salaryman), är en 

vuxen man med ansvar och framförallt för alltid förknippad med sitt företag. Hans 

auktoritet och position beror helt på hans rank inom företaget. (Strutz Sreetharan 

2004b).  
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En sarariimans tal är därmed av stor vikt och betydelse, då han uttrycker sin lojalitet 

och hängivenhet till sina chefer och medarbetare på sin arbetsplats. När en man börjar 

sin anställning på ett företag, måste han först genomgå ett träningsprogram som 

innefattar socialt och språkligt beteende. (Shibamoto 1997) 

 Tidigare nämndes hur männen alltid är tilldelade roller. Detta kallas för 

Sempai - kohai (ordagrant överordnad - underordnad) normen, vilka starkt dominerar 

språkanvändningarna inom företagen. Då en överordnad ses som en storebror som 

skall lära, guida och ansvara för sin underordnad, är hans språk övervägande 

stereotypiskt maskulint och “hårt“. Detta är, som först kan tänkas, ej för att visa sin 

överordnade position eller låta nedvärderande. Tvärt om är det ett tecken på 

solidaritet, hierarki och familjaritet som är nödvändigt inom företagen i Japan. 

(Kiesling 2001, citerat från Strutz Sreetharan 2004b) 

 

 

3.1.1 Storebror - lillebror normen 

 Förutom sempai - kohai relationen, existerar även så kallade “inne” och “ute” 

grupper, eller uchi - soto på japanska, inom företagen i Japan. Inom uchi gruppen 

igenkännes en nära relation med de inomstående och här syns storebror - lillebror 

normen tydligt. I en interaktion med en man som anses tillhöra soto gruppen, används 

språk som skapar en märkbar distans till samtalspartnern.  

 Talarens val av artig eller oartig form har att göra med dennes igenkännande 

av sin placering i detta förhållande. Tsujimura vill poängtera att denna igenkänning, 

som helt har övertag över talarens val av lingvistik form, främst existerar inom 

företagen. Mellan talare av samma rang och position inom en uchi grupp är språket 

oformellt och avslappnat, medan tal till en främling eller överordnad, som därmed är i 

en soto grupp, är noggrant och formellt. Dock talar en underordnad i samma uchi 

grupp som sin överordnad, ofta en chef, med ett språk innehållande respekt. Men den 

underordnad utesluter formell adressering då han talar om sin chef med en utestående, 

detta för att visa på att han och sin chef är medlemmar i samma uchi grupp (2001).  
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 I samma stund som den underordnade talar respektspråk till sin chef, talar 

chefen högst informellt till honom. Det har till och med dokumenterats i 

undersökningar framställda av Struz Sreetharan, att den överordnade kan adressera 

den underordnade med adresseringen ~chan, något som används av och till barn och 

flickor. Något som direkt ger den överordnade igenkännande av sin position och en 

viss storebror känsla, då det förvisso är oformellt men väldigt familjärt. (2004b) Detta 

är återigen, som poängterat ovan, ej en ovänlig gest, utan ett bevis på sin solidaritet 

och en familjär känsla mot sin underordnad samt uchi gruppen inom företaget.  

 Då den underordnade förväntas tala mer artigt till sin överordnade i företagets 

uchi grupp, är det fortfarande den familjära andan som bör upprätthållas. Av den 

anledningen är det med största sannolikhet så att den underordnade använder sig av 

förstapersonpronomen boku, som ej är för formellt i samma stund som det ej är lika 

vulgärt som ore, (se kap. 2.1) som i sin tur ej är ovanligt att yttras av den överordnade.  

 En parallell jämförelse mellan språket som talas av överordnade till 

underordnade inom företagen, kan dras med språket som används mot barn. Ett barn 

som åstadkommit något bra kan få beröm av sina föräldrar med ett specifikt ord (erai), 

som används just till duktiga barn av deras föräldrar (Strutz Sreetharan 2004a). 

Överordnade kan i sin tur yttra detta ord till de underordnade i företagen som han 

anser gjort ett bra jobb, klarat en uppgift och dylikt. Det bör pointeras att detta 

återigen ej är något nedlåtande, utan att faktum istället är att de underordnade söker 

just detta beröm av de i högre position, eftersom det är önskvärt att tillhöra uchi 

gruppen och dess storebror - lilleror norm (se Strutz Sreetharan 2004a, Konv. 001). 

 Då denna storebror - lillebror relation inom företagen är eftertraktade, används 

språkskiftningar frekvent av männen i företagen. Det strategiska användandet av boku 

av den underordnade innebär att han känner igen sig själv som medlem i uchi 

gruppen. På samma sätt kan detta användas helt tvärt om till att slå sig ur den skapade 

kategoriseringen. Blir en man tilltalad på detta vis av en annan man med högre, eller 

samlik position, kan han strategiskt använda sig av ett mer stereotypt maskulint tal, 

eller tillägga något utav de maskulina satsfinala partiklar eventuellt personpronomen,  
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just för att visa på att han ej identifierar sig som underordnad i förhållande till sin 

samtalspartner. (Strutz Sreetharan 2004a, se konv. 002) 

  

 

3.1.2 Psykologiskt perspektiv 
 De strategier som existerar inom männens språkanvändning är flertaliga, och 

används inte bara till att visa sin identitet som ovan nämnt. Att lägga ner det artiga 

talet i vänskapligt syfte och minska den psykologiska distansen, är en strategi till att 

visa empati och närhet i en önskan att få sin samtalspartner att öppna sig på det 

personliga planet. (Tsujimura 2001) I samma stund kan artighet användas för att öka 

den psykologiska distansen, exempelvis för att visa sitt ogillande till något. Detta 

kallas för ingin burei och översätts bokstavligen till “artig oartighet” (2001). Detta kan 

kombineras med det “hårda” stereotypa och oformella maskulina talet för att ge sitt 

ogillande en starkare klang. (exempel på detta i Strutz Sreetharan 2004b) 

 Brown och Levison har kommit fram till i sin forskning, att det finns två slags 

artiga strategier; positiv artighet och negativ artighet. Positiv artighet används då en 

kooperativ relation önskas behållas. Negativ artighet då talaren i fråga inte vill känna 

sig pressad eller undertryckt. Kvinnor kan också använda sig av denna strategi, 

antingen då de vill skapa en psykologisk distans i skällande på deras barn, men också 

då de vill be om dyrbarheter från deras män. (Brown & Levison 1978, citerat från 

Tsujimura 2001). Strutz Sreetharan har även hon hittat bevis på språkliga strategier. 

Om i en konversation en konflikt är på väg att uppkomma, använder männen de 

språkliga strategierna (ex. artighet, skämt) för att kunna ta sig förbi detta. (2004a) 
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3.2 Social status 

 Då Strutz Sreetharan (2004b) hävdar att ålder och livsställning har en större 

avgörande faktor än samhällsklasser, vill Peng motbevisa detta och lyfter fram att 

social status, det vill säga sysselsättning, titel och ansvar, är faktorn till olika 

språkförändringar. Vad Peng hävdar är att män och kvinnor spelar olika roller i 

samhället och språken anpassas och varieras därför därefter. (1982)  

I samma stund yttrar Strutz Sreetharan följande: 

 

Mönstret av användandet av förstaperson pronomen som avslöjas genom konversationer verkar vara 

bäst förklarade genom livsställning och medlemskap i samhället snarare än social status. Speciella 

mönster inom konversationer, och således inom livsställning, är bättre förklarade som villkor för en 

talare och hans samtalspartner gemensamt skapar en speciell uppsättning av positioner och/eller 

presentering av jaget - vilket, självklart, kan variera genom en enskild konversation.  

 

Strutz Sreetharan 2004a Egen översättning 

 

 Vad hon menar med livsställnings medlemskap kan förklaras med Milroy’s 

(1987) undersökning om språk och sociala nätverk. Han menar på att i en 

konversation mellan exempelvis två manliga studenter, som förmodligen har ett stort 

användande av det starkt maskulina talet, inte handlar om att studenterna är mer 

maskulina än de äldre talarna. Det är snarare så att de är bundna till att de är just 

studenter, och därmed bör använda sig av studenters språk, då de är förknippade med 

vad som förväntas av just manliga studenters språk. 

 

 

3.2.1 Maskulin artighet 

 Artighets språk är ett tryggt sätt att yttra sig i vardagliga interaktioner och 

skapar samtidigt en identitet av att vara en god medlem i det japanska samhället. Då 

det är, som vi förstått från tidigare kapitel, något som helt enkelt förväntas av den 

sociala normen.  
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Skulle en japansk man tilltala en okänd människa med mycket oformellt och starkt 

maskulint tal, skulle detta vara en väldigt stötande och extremt oartig gest, han skulle 

förmodligen också anses vara opartisk som medlem i det japanska samhället. Det är 

också väldigt ovanligt att detta skulle inträffa. I japanska mäns tal förekommer 

artighetsformer betydligt mindre än i japanska kvinnors tal. (Ide 1982) Utöver det 

använder de, som utpekat tidigare, mer direkt och bestämt tal. En man som använder 

artighets språk är en elegant gest, men han har också en frihet att ej använda sig utav 

det då det kan ses som ett tecken på vänlighet att tala oformellt, snarare än en oartig 

gest.  

 Dock är det viktigt att poängtera att detta endast sker mellan män inom företag 

eller dylika situationer. Att gå fram och tala oformellt till okänd äldre män på gatan, 

skulle alltså inte ses som något vänskapligt. Vidare är det också bara männen som har 

denna frihet, detta, menar Murakami är på grund av mannens högre sociala rang 

förhållande till kvinnans i det japanska samhället. (Murakami, år saknas) 

 Användandet förknippas med det formella talet, eller artighets talet, både för 

japanska män och kvinnor, med en bra uppfostran, högre utbildning och 

samhällsklass. (Strutz Sreetharan 2004b)   

 

 

3.2.2 Manligt språk och prestige 

 Som tidigare visats använder sig män av de språkliga strategierna för att skapa 

sig en identitet eller position i relation med deras samtalare. Eckert har sammanställt 

en undersökning som visar på att de flesta män endast har just språket som sin 

utmärkelse. Speciellt hos ekonomiskt instabila män, används det ”hårda” maskulina 

talet för att framföra sig själva och definiera sin plats. Det här gäller samtliga män 

världen över, och inte enbart de japanska männen (1989).  

 Tsujimua (2001) styrker denna teori med att framföra att japanska kvinnor 

sällan använder sig av vulgärt och maskulint tal för att visa sitt goda uppförande samt 

att de har fått en bra uppfostran. Det här kan även hittas hos japanska män.  
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Faktum är att enligt Strutz Sreetharans erfarenheter i ett fältarbete i Japan, talades det 

mycket om det starkt maskulina språket, men aldrig i förstaperson perspektiv. Med 

alla män hon talade med, var det alltid någon annan de kunde identifiera med detta 

vulgära språk, men aldrig sig själva. (2001) Detta förmodligen med anledning av just 

denna prestige samt att visa sitt goda uppförande. Att identifiera sig själv med någon 

som visar på ett sämre uppförande och är frekvent användande av vulgärt språk, är 

med stor sannolikhet ej något man berättar för en nyvunnen bekant, som dessutom är 

av kvinnligt kön. Kompletterande bevis till detta tillkommer senare med min egna 

undersökning. 

 

 

3.3 Avvikande språkanvändning 

 I all tidigare forskning som setts över, har alla gemensamt att undersöka en 

viss grupp av japanska män. Det är alltid kontorsarbetare, eller sarariiman som de 

främst känns igen som, som undersökts. Kanske för att japanska män generellt är just 

kontorsarbetare och därav ligger i mer intresse och relevans för forskarna. I den här 

uppsatsen har dock utomstående grupper av män valts till i forskningen, som skrivet 

ovan är det gruppen japanska homosexuella män som undersöks. Intresset för detta 

var stort då det är underbehandlat på den sociolingvistiska fronten, samt att fler 

infallsvinklar inom detta ämne bör uppmärksammas.   

 Då jag först trodde, lika som de flesta forskarna ansett, att japanska 

homosexuella mäns språk är förknippas med det feminina språket, undersöktes 

tidigare forskning om det så kallade onee kotoba, som är en väldigt feminin 

språkanvändning. Dock framkom det både genom viktig forskning om detta, samt 

information från min informant, att detta enbart är en stereotyp uppfattning som ej 

stämmer.  
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3.3.1 Onee kotoba 

 Onee kotoba betyder bokstavligen “storasyster språk” och är den term som 

används då en japansk man talar med en extremt feminin språkanvändning. Då 

tidigare forskning setts över, har jag hittat att en vanlig missbedömning många gör är 

att koppla samman onee kotoba med hur homosexuella japanska män talar. Jag har 

fått mycket ingående information om just de homosexuella japanska mäns tal i Japan, 

samt onee kotoba, av en informatör som har mycket kunskap om detta då han själv är 

homosexuell. Först bör tidigare forskning ses över. 

 I Ogawa & Shibamoto Smiths (1997) forskning hittas att japanska gay män 

och japanska kvinnor använder sig av samma språk. Japanska gay män väljer termer 

för att låta mindre heterosexuella, och därigenom återigen återskapa sig en identitet 

med hjälp av språket. De hävdar också att japanska gay män har en bred möjlighet att 

predika sin identitet genom fler val av lingvistik termer, inkluderat förstaperson 

pronomen, som förespråkar olika könsidentifieringar.  

 I Lunsing och Maree’s forskning hittas dock, att användandet av onee kotoba 

ogillas av japanska gay män, då det skapat en oerhört negativ stereotyp bild av deras 

samhällsställning. Att japanska gay män skulle använda sig av onee kotoba, eller stark 

feminin språkanvändning, är något som ej stämmer. (2004. Citerat från Murakami)  

 Vidare har min informant poängterat att gaykulturen i väst är markant olik den 

i Japan, då japanska män ej har sin identitet kopplad med sin sexuella läggning på 

samma sätt som i västvärlden. Intressant att belysa är det faktum att onee kotoba går 

att förknippas med föreställningen av homosexuella i Japan, däremot, som tidigare 

forskning ovan säger, är detta enbart en stereotyp bild. Onee kotoba används mer som 

ett verktyg för att skapa sig en slags “feminiserad roll”. Exempel går att finna i 

situationer där väldigt maskulina manliga komiker kan använda sig av onee kotoba för 

att skapa sig denna “feminiserade” rollen vid ett framträdande.  

 Feminina japanska män som använder sig av onee kotoba är ofta körknippade 

med homosexualitet, något som nu förstått är en stereotyp föreställning av det 

egentliga språkbruket hos japanska homosexuella män.  
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Onee kotoba bör därav behandlas mer som ett språk som går att förknippa till en 

“feminin roll” än sexualitet, då det ej är en medveten identifiering av talarens sexuella 

roll. 
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4. Olika faktorers inverkan 

 

Peng anser att den största anledningen till att skillnader uppstår mellan det feminina 

och maskulina språket, är på grund av de roller som utdelas till män och kvinnor i 

samhället beroende på deras sysselsättning och familjeansvar. Det vilar även ett 

ansvar hos denne då personen i fråga skall bestämma passande språkanvändning i 

diverse situationer (1982). 

 Ytterligare faktorer som skapar olikheter vad gällande mäns språkanvändning 

beror även på männens geografiska placering, alltså den dialektala faktorns inverkan. 

Likaså är åldern, både på talaren samt samtalspartnern, en stor anledning till hur 

språket kan anta olika former. 

 

 

4.1 Den dialektala faktorn 

 Dialektala inslag i språket anses vara oformellt och kan användas då, liksom 

med de oformella satsfinala partiklarna och personpronomen, en viss auktoritet och 

ståndpunkt markeras. Vidare kan det även anses som familjärt och solidariskt att tala 

dialektalt med en kollega eller dylikt Det kan även användas för att ”mjuka upp” en 

yttrad mening som annars kan uppfattas som argsint och hårt. (Strutz Sreetharan 

2004a) Det här kompletterar det som tidigare visats i kapitel 3.1.2 samt 3.2.1. 

 De geografiska placeringarna och inverkan på språken i Japan är relativt 

markanta. En populär uppfattning är att männen i Kansai regionen  ska vara mer 

maskulina i sitt sätt och tal än männen i Kanto regionen. (Ootani 1994. Citerat från 

Strutz Sreetharan 2004a) I Tokyo området har dessa manliga och kvinnliga linjer allt 

eftersom gjorts mindre skarpa. Män och kvinnor använder idag de mer maskulina 

uttrycken mer gemensamt (Schonfeld 1999). I kontrast har en ökad klyfta mellan 

männen i Tamamachi och de i Imado uppkommit. Peng visar en tabell över hur män i 

Tamamachi är mer kapabla att skapa fler meningar än de i Imado. Samtidigt visas hur 

kvinnor i Imado är mer talaktiva än de i Tamamachi. (1982 se tabell s. 20) 
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 Den relativt jämställda språkanvändningen av män och kvinnor delas inte av 

alla i Japan. I vissa områden i Kyushu existerar fortfarande den konservativa synen på 

mannens och kvinnans roll sedan gamla tider. Faktum är att termen “kyushuudanji”, 

som översätts Kyushu man, är en benämning för en man som är gammaldags i sina 

värderingar och nedsättande mot kvinnor (Schonfeld 1999) 

 En förklaring till hur dessa geografiska olikheter kan skilja sig så pass mycket 

beror på, menar Peng, att folket i de konservativa områden är födda och uppvuxna där 

och därmed aldrig fått andra inflytanden. Medan de mer jämställda områdena oftast är 

befolkade av utomstående, som exempelvis flyttat dit på grund av jobb eller giftermål, 

och därför har ett större perspektiv (1982).  

 Det existerar kvarlevande spår av historiska influenser i de olikheter inom 

dialekter samt språken som används i de olika platserna i Japan. Då det undersöktes 

vart dessa spår har sin uppkomst, hittades mycket relevanta fenomen som existerar än 

idag i modern språkanvändning, i gammal japansk historia. 

 

 

4.1.1 Historiska influenser 

  Satoshi Kinsui (2003) har i sin bok om rollspråk sammanställt ett kapitel om 

mäns språk och dess historia. Med hjälp av en historisk komplettering kan en analys 

av språkets härkomst samt de dåvarande språkgrupperna, ge ytterligare perspektiv av 

japanska mäns språk och dess härkomst. Det är likaså intressant att se hur pass 

helomvändande det faktiskt blivit då gammal historisk sociolingvistik följs direkt av 

modern. 

 Angående modern tids språk, finns det en växande trend, där japanska mäns 

språk gör en modern anpassning. Detta, hävdar Miller, beror på anpassningen efter 

kvinnors nya idel av män som förändrats kraftigt från de gamla erornas till nutidens. 

(1998. Citerat från Strutz Sreetharan 2004b) 

 Förutom att mycket av det som hittas i tidig historia har stark sammanknytning 

till de dialektala olikheterna, finns även intressanta kontraster till dagens uppsättning 

av regler vad gällande artighetsgrad av personpronomen och dylikt.  
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I likhet till idag, har även samhällsklasser en betydande roll huruvida en man väljer att 

tala.  

 

 

4.1.1.1 Meiji- och Edoperioderna 

 Det karaktäristiska talet för Kyushudialekten har sitt ursprung från Kina. 

Under Meiji perioden var dessa inräknat i dåtidens artighetsspråk. Den stereotypiskt 

maskulina Kansai dialekten är, som ovan nämnt, formellt sett en oartig 

språkanvändning. Under tidiga år användes det av  män som tillhörde samuraj klassen. 

Även äldre män talade med detta språk. Det var först under början av Edo perioden 

som ökändheten som ”svindlar” typernas språk tog fart, och redan då var det 

stereotypt maskulina och oformella talare som använde detta språk. (Kinsui 2003) 

 En intressant invändning tas även upp av Kinsui, angående 

förstapersonpronomen boku, samt det mycket oartiga andrapersonpronomen temae (se 

kap. 2.2.2 denna uppsats). Under Edo perioden användes boku, som det gör idag, i 

oformella sammanhang med en mildare ton. Dock var det under Edo perioden, ett 

”lärt” sätt att yttra sig och det användes även för att uttrycka en stark ödmjukhet. Det 

väldigt oartiga andrapersonpronomen Temae, som ursprungligen var känt som tamae, 

var under Edo perioden något som användes utav män som tillhörde samuraj klassen. 

Tittar vi ännu längre bakåt i historien hittas detta återigen i antik litteratur, då stavades 

det tamau. Något som är i mycket stark kontrast till idag, är att detta 

andrapersonpronomen under denna tid, användes för att yttra respekt. (2003) Mer 

ingående information om detta kan tas del av i Jack Holmberg Forsyths (2010) 

kandidatuppsats som behandlar ämnet andrapersonpronomens utveckling från gammal 

japansk historia till nutid. 

 

 

4.1.1.2 Nutid  

 Med ett stort kliv från Japans mycket tidiga historia, tar vi nu en närmare titt 

på hur männens språk har förändrats från hur det var under dessa eror till nutid.  
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Då uppsatsen behandlar ämnet japanska mäns språk i samhället, syftar detta på 

samhället idag. Därför har ej en djupare historisk analys än den föregående utförts, då 

Meiji och Edo perioderna är de med främst betydelse vad gällande uppkomsten av 

språket i samhället. 

 Idag är japanska mäns och kvinnors språk närmare varandra i jämförelse med 

hur det var under de tidiga erorna. Då det förr ansågs otänkbart för en kvinna att 

använda sig av maskulina språkanvändningar, sker detta idag utan större dispyter (se 

Ekdal 2010). En uppenbar faktor till detta är japanska ungdomars ekonomiska frihet 

att röra sig över havs och ta med sig inspiration av västvärldens starkare 

kvinnomodell. (Schonfield 1999) 

 Detta började ske runt 60 talet och under 80 talet hade detta utvecklats med en 

väldig fart. Medan kvinnor skaffar sig en starkare och mer självständig roll, har 

männen i sin tur effeminerats. I reklam, media, mode och skönhets salonger som riktar 

sig mot män, framställs ett mer vackert ideal för män. Det här är en väldigt stark 

kontrast till det dåtidens starka och maskulina manliga ideal. Vad som då ansågs 

attraktivt var en man av ”ren vilja och ärlighet” och som tog prioritet i sin familj, 

samhälle och kejsare. Utseendet var av ytterst liten betydelse i jämförelse med lojalitet 

och ekonomisk trygghet. (Miller 1998)  

 Idag värdesätts en mans skönhet och ungdom. I flera mediala sammanhang 

som serier, musikvideor, reklam och dylikt är de medverkande männen ofta mer 

vackra till utseendet och igen är ungdom att prioritera. Huruvida detta har påverkat 

dessa mäns språk eller ej finns inga konkreta uppgifter om. Dock är det relativt vanligt 

att fortfarande kunna hitta de starkt maskulina formerna hos män. Så om just det 

manliga språket har förändras från den medeltida historiens språkanvändning, går inte 

att dra några säkra slutsatser om. Det maskulina språket är fortfarande maskulint och 

dess användning existerar fortfarande, även om det manliga idealet, till utseendet, 

förändrats. Det som istället har genomgått en markant förändring är den stora 

distansen mellan vad manligt och kvinnligt språk är, samt vilka som får använda det 

och inte.   
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När avståndet mellan maskulinitet och femininitet minskat i samhällsfunktion, gör 

även de båda parternas språk lika så, åtminstone den strikta uppdelningen av manligt 

och kvinnligt språk. Det här hävdar Schonfield (1999), är den främsta skillnaden till 

att linjen maskulint och feminint språk suddats ut allt mer. 

 

 

4.2 Åldersgrupper 

 Som tidigare framkommit är inte bara kön och social status en avgörande 

faktor till männens strategiska val av språk, utan även ålder har en stor inverkan på 

hur valet av språk görs. Talarens ålder har lika stor betydelse som åhörarens, då man 

alltid tar hänsyn till vart man befinner sig (under, över eller i samma position) i 

relation till samtalspartnernas ålder.  

 I min egna undersökning tillkommer information och bevis på hur japanska 

män anpassar sitt språk efter åldersfaktorn, men innan det bör tidigare forskning ses 

över. 

 

 

4.2.1 Yngre åren 

 Barn lär sig i tidiga åldrar skilja på de olika pronomen och dess innebörd. 

Dessförinnan använder de sig förmodligen relativt jämställt av de olika genusspråken. 

Peng har visat på hur flickor kan använda boku istället för deras standard 

förstapersonpronomen atashi, i samma stund som pojkar kan använda anata istället 

för kimi, som låter mer naturligt för en pojke. Då de senare blir äldre lär de sig 

ytterligare pronomen men också skillnaden mellan de, exempelvis skillnaden mellan 

boku och ore samt kimi och omae vad gällande pojkar, likaså atashi och watashi samt 

anata och kimi vad gällande flickors tal. (1982)  

 Förstapersonpronomen watashi har, som tidigare visats, en högre 

artighetsfaktor om denne yttras av en man än av en kvinna. Dock saknar pojkar i tidig 

ålder denna motsvarighet.  
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Tsujimura (2001) har en teori om att detta ger flickor en bättre känsla för den formella 

attityden mot vuxna. På samma sätt lär sig pojkar den nedsättande attityd som de 

vuxna män har vad gällande ore och omae användningen, då det ej finns en sådan 

motsvarighet hos kvinnor och flickor (2001). 

 Ju tidigare åldrar, å andra sidan, desto mindre språkliga skillnader existerar 

mellan pojkar och flickor. För det första har de förmodligen en mindre utsträckning av 

pronomen än vad de får i senare ålder. Boku och atashi samt kimi och anata är 

antagligen de enda de har i sina vokabulär. Peng menar dock att dessa fyra, trots tidig 

ålder, ändå åtskiljs och används “korrekt” av pojkar respektive flickor.  

Men håller senare med om att ju yngre åldrar desto svagare skillnad på genusspråken. 

(Peng 1982) 

 

 

4.2.2 Tonåren och mellanåren 

 Då pojkar och flickor talar relativt lika under de yngre åren, händer något 

drastiskt med pojkars tal då grundskolan börjar. Medan flickor fortsätter hålla sig 

relativt stabila i sin språkanvändning, får pojkar nya influenser av pronomen. (Peng 

1982) Skolpojkars tal påverkas främst av normen som råder inom de indelade 

åldersgrupparna. Som nämnt i kapitlet om företagsspråket, har normen om anpassning 

av språk efter de över samt underordnade, sin grund här. Pojkar som vanligtvis 

använder sig av ore använder förmodligen ej detta förstapersonpronomen då han talar 

med en äldre, då den äldre i fråga kan avvisa detta med att ore helt enkelt är för 

maskulint för de yngre pojkarna, och på det sättet används boku strategiskt då en viss 

rädsla för denna avvisning existerar. (Strutz Sreetharan 2004a) Pojkarna tilltalar 

dessutom jämngamla flickor betydligt mer respektfullt än hur de tilltalar de 

jämngamla pojkarna, medan flickorna i samma stund behandlar de jämngamla 

pojkarna i stortsätt lika som vad de gör med de jämngamla av samma kön. Då pojkar 

använder det högst oformella omae mot en yngre pojke, känner han sig förmodligen 

skyldig till att använda kimi om den yngre är en flicka. Detta tyder på att inte bara kön, 

utan även ålder har en stark inverkan på hur språket används.  
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Peng vill understryka detta med att den stereotypa bilden av att japanska män ser ner 

på och tilltalar kvinnor på ett nedvärderande sätt, därmed inte stämmer (1982).  

 Yngre män, som generellt befinner sig i gymnasieåldrar, rapporteras ha högst 

antal användande av den starkt maskulina formen, i samma stund som 

kontorsarbetarmännen, eller sarariiman, har det minsta antalet. Det har förmodligen 

att göra med att unga män skapar sig en auktoritet och social identitet, det vill säga 

maskulinitet, mellan sina vänner samt andra japanska män. Användandet av stereotypt 

maskulin form får de yngre männen att skapa en ideologisk distants från äldre 

japanska män (Strutz Sreetharan 2004b).  

Pengs undersökning visar också på att pojkar i yngre åldrar måste tidigt identifiera sig 

själva, medan flickor måste göra det motsatta:   

 

Om barnet är en pojke, måste han lära sig att identifiera sig själv, sedan att koda enbart det första 

elementet av varje pronomen, men på samma gång lära sig att avkoda det andra elementet samt aldrig 

koda det; men om barnet är en flicka, måste hon lära sig det motsatta, det vill säga, att koda det andra  

elementet och avkoda det första elementet av varje par.  

 

Peng 1982, egen översättning. 

 

 Överordnad - underordnad normen, eller sempai - kohai på japanska, som 

antas i högskoleåren, är en introduktion till arbetsvärlden, där den fortsätter. I 

skolåren, där denna norm har sin början, tilltalar de yngre eleverna de äldre med 

mycket mer respekt i sitt tal, och brukar alltid artig och formell form. De äldre i sin tur 

använder en betydligt mindre artig form och identifierar sig med sempai - kohai 

systemet. Detta system fortsätter därmed in i arbetsvärlden. De som har högre position 

inom ett företag, som dessutom vanligtvist är äldre, kan utan problem tilltala de yngre, 

med lägre position, vulgärt, oartigt och starkt maskulint. Detta har vi tagit del av i kap. 

3.1.2 i denna uppsats. Därmed spelar alla sin roll i det sociala spelet som existerar 

inom arbetsvärlden, som också har sin början i de tidiga skolåren. (Strutz Sreetharan 

2004b)  
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4.2.3 Äldre åren 

 Äldre män, i pensionsåldern, talar betydligt mindre formellt och korrekt, då 

den strikta sociala normen är mer avslappnad mot de äldre i Japan. (Strutz Sreetharan 

2004b) I jämförelse med medelålders män, talar äldre män anmärkningsvärt sällan 

artighets tal och använder sig mycket mer av andrapersonpronomen, något som 

tidigare nämnt medelåldersmannen gärna undviker. Dock spelar de pensionerades 

yrkesbakgrund en markant roll för dennes språkanvändning. Exempelvis talar en 

pensionerad lärare förmodligen mer formellt än de med annan yrkesbakgrund. (2004b) 

Detta eftersom lärare mycket noggrant väljer sitt språk och artighet värderas högt då 

lärare är ett yrke med hög status. Likaså är lärare sedda som förebilder och skall 

påverka elevernas språk på ett positivt sätt.  

 En specifik förstapersonpronomen, washi, är en stereotyp användning för en 

man i pensionsåldern. Detta syns användas, inte bara av män med lärarbakgrund, utan 

överläggande av de flesta äldre män. Vidare är detta även karaktäristiskt för 

professorer i mangor samt tecknade serier i Japan. (Kinsui 2003) 
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5. Metod och material 

 

Efter förståelse om maskulin japanska och dess grunder, dess användning inom olika 

grupper av män och dess påverkan av geografi samt historia, ställer vi nu oss frågan 

hur en japansk man yttrar sig i det sociala samhället. Förekommer dessa starkt 

maskulina personpronomen samt satsfinala partiklar som så markant urskiljer en 

japansk mans tal från en kvinnas, i det verkliga talet hos en man? Vilka är i sådana fall 

faktorerna till att han skulle yttra sig maskulint respektive respektfullt? 

 Syftet med denna undersökning är, som tidigare förståtts, att ge en uppfattning 

om nutidens japanska mäns språkliga anpassning efter sociala faktorer. Med detta 

menas samtalspartnerns kön, ålder, status samt bekantskap eller ej. Likaså har 

situationernas betydelse undersökts. Informatörernas ålder, sysselsättning och 

geografiska placering har också tagits värde av, då ett eventuellt samband mellan 

dessa faktorer och individens val av språk, undersöks.  

 Då de satsfinala partiklarna, personpronomen samt de andra stereotypt 

maskulina språkanvändningarna önskas genomgå en direkt undersökning, har dock 

indirekta frågor ställts. Detta för att undvika att informatörerna skall påverkas allt för 

mycket av den stereotypa åsikten om hur vissa män bör tala, samt att en indelning av 

pronomen och partiklar görs med de maskulina stereotyperna i åtanke. Frågorna 

behandlar istället fiktiva situationer där informanten får tänka sig in i dessa situationer 

som involverar interaktioner med män, kvinnor, äldre, yngre, okända samt kända 

samtalspartner för informanten. En emotionell del ingår också då dessa situationer 

ställer informanten i irritation, hjälpande samt ursäktande läge. 

 

 

5.1 Metod 

 Undersökningen är i form av en enkät och innehåller 15 situationer. Dessa 

situationer har jag själv iscensatt. Flera situationer upprepas flera gånger, endast 

samtalspartnern har bytts ut.  
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Detta för att eventuellt kunna urskilja om samtalspartnerns kön och ålder har betydelse 

för männens språkanvändning.  

 Efter varje situation kommer frågan om vad informanten säger till den fiktiva 

samtalspartnern. Här har jag valt att ge informanterna helt fritt utrymme att skriva vad 

de skulle säga till dessa interaktörer i olika situationer, utan ledsagande hjälp eller 

alternativ till olika yttranden. Jag har också skrivit situationerna samt frågorna i en 

formell, neutral form. Också det för att undvika influering och påverkan av 

samtalspartnernas tal eller framträdande.  

 Informanterna är män i åldrarna 25-32 med japanska som modersmål. Med en 

kontakt inom ett japanskt företag i Japan kunde jag via mail skicka ut enkäten till män 

inom detta företag. Vidare har jag även vänt mig, med hjälp av det sociala nätverket 

Facebook, till japanska män som ej är en del av ett företag. Dessa män studerar eller är 

arbetslösa. Syftet med detta är att få en större helhet och inte enbart ägna fokus åt en 

grupp män. Jag har även bett de att ange sin ålder, sysselsättning samt vilken region de 

bor i. 

 

 

5.2 Material och begränsningar 

 Jag bad 10 män att delta i min undersökning. Min önskan var 5 män arbetande 

inom ett företag och 5 män som antingen studerar eller är arbetslösa. Av de 10 män 

jag bad, kunde endast 7 delta. Av dessa är 6 män anställda inom ett företag och endast 

1 är studerande. 

 En märkbar begränsning av informanter har ägt rum. Den största anledningen 

har varit den katastrof som inträffade vid Japans östkust och skapade ofantlig 

förödelse. På grund av detta har mina informanter drabbats av stora personliga kriser 

och därmed har antalet delaktiga i undersökningen minskat kraftigt.  
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Dock kan en mindre spekulation genomföras då svaren är väldigt detaljerade och ett 

mönster samt skiljaktigheter i informanternas respektive språkbruk kan urskiljas trots 

avgränsningarna. För att kunna säkerställa en slutgiltig slutsats bör dock vidare 

forskning utföras.  
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6. Resultat av undersökning 

 

Igen har det få antalet informanter påverkat undersökningen, framförallt analysen 

angående informanternas ålder samt sysselsättning. Vidare var min tanke att kunna 

överse om informanternas geografiska placering har betydelse för deras 

språkanvändning. Detta kan, med största sannolikhet ha att göra med informanter 

personligheterna i fråga, snarare än att deras ålder och placering är inspelande 

faktorer. Då detta trots allt har ägnats fokus åt, krävs en mer övergripande 

undersökning om män från olika regioner, och framförallt mer informanter från olika 

platser. 

 Ytterligare noteringar bör göras angående informanternas höga antal formellt 

språkanvändande i situationer då informanterna är i en ursäktande position. Då de 

befinner sig i en sådan position, är det större sannolikhet att de använder sig av mer 

formellt tal än oformellt och maskulint, som de kanske skulle göra i en situation då de 

ej behöver ursäkta eller neka någon något. Vidare spekuleringar i detta kommer i den 

löpande texten. 

 De olika graderna av artighet, maskulint tal samt neutralt tal i svaren, kommer 

att presenteras i tabeller. Likaså sammanställs en tabell över vilken informant (dennes 

geografiska placering, ålder samt sysselsättning) som mest frekvent använder formellt 

tal, respektive den mesta användare av maskulint och oformellt tal. Ytterligare 

kommentarer samt troliga faktorer till detta, kommer att kunna tas del av med de 

presenterade resultaten.  

 De frågor, eller situationer som informanterna fick sätta sig in i går att ta del av 

i bilagorna i slutet på denna uppsats. Situationerna har översatts från japanska till 

svenska av mig. 
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6.1 Analys av språkanvändning 

 Först skall svaren på meningarna ses över. Framförallt skall det ses om 

specifika maskulina mönster kan urskiljas. De lingvistiska mönster som letats efter i 

svaren är om mannen talar dialektalt, starkt maskulint, neutralt samt formellt.  

 Svaren presenteras i tabell där siffrorna symboliserar antalet dialektala, 

maskulina, neutrala eller formella yttrande männen gjort i respektive situation samt 

mot de olika samtalspartnerna. Värdena visar på samtliga språkbruk som 

informanterna använt, det vill säga personliga pronomen, satsfinala partiklar, 

verbböjningar etc. 

 

 

6.1.1 Män i irritation 

 Informanterna fick först ta del av en situation där de befann sig i ett läge av 

irritation. Situationen specifikt var ett möte som samtalspartnern var mycket försenad 

till. Vidare upprepas situationen 3 gånger då endast samtalspartnern bytts ut.  

Informanterna ställs framför är en manlig vän i samma ålder, en kvinnlig vän i samma 

ålder samt en flickvän. Nedan följer en tabell över resultaten av männens 

språkanvändning efter de olika samtalspartnerna. 

 

 

 
 
 

Tabell nr1 

 

Som visas är graderna av oformellt tal högst då samtalspartnern är informantens 

flickvän. Och minst då samtalspartnern är en manlig vän.  
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 Dialektalt Starkt mask. Neutralt Formellt 

Manlig vän 1  5 1 
Kvinnlig vän 2 1 3 1 

Flickvän  2 5  

     



 
 
 

 
 
 

Då det till synes verkar vara mindre formellt emot den kvinnliga samtalspartnern, 

visar informanternas svar att innehållet av talet visar det motsatta.  

I svaren syntes informanterna använda sig av mer maskulint och oformellt tal mot 

kvinnan, dock syntes inte bevis av irritation mot kvinnan i talen, något som fanns i 

talen mot de manliga samtalspartnerna, trots formellt tal. Detta kan knytas an med 

kapitlet angående artig oartighet (se kap. 3.1.2 psykologisk roll). 

 

 

6.1.2 Män i ursäktning  

 I nästa situation befann sig informanterna i läge då de utsätts för ett bedjande, 

men måste avböja. Igen upprepas situationen med olika samtalspartner, denna gång 

ställs informanten mot en manlig vän i samma ålder, en kvinnlig vän i samma ålder, 

en manlig vän som är 5 år äldre, en man i samma ålder de ej känner, sin chef, sin fru 

samt sin far. 

 Informanternas svar var följande; 

 

 
 
 

 Tabell nr2 

 

Samtliga informanter använde uteslutande formellt tal mot en äldre manlig vän samt 

mot sin chef. Likaså valde samtliga en informell neutral form då interaktion med sin 

fru. Mest användande av starkt maskulint tal var då interaktören var en manlig vän i 

samma ålder, tätt följt av då tal skedde med sin far.  
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 Dialektalt Starkt mask. Neutralt Formellt 

Manlig vän  2 4 1 

Kvinnlig vän   4 3 

Äldre vän (man)    7 

Okänd man   2 5 

Chef    7 

Fru   7  

Far  1 5 1 



 
 
 

 
 
 

Intressant vad gällande den senare samtalspartnern är, då den neutrala formen är 

dominerande, är både starkt maskulint samt det formella talet brukade lika mycket. En 

trolig faktor till detta är förmodligen de olika informanternas personliga relation till 

sin far. Vidare, då antalet informanter för just detta ämne är för lite för en säker 

sammanställning, krävs ytterligare forskning om just detta ämne specifikt.  

 En annan notering är att formellt tal sker oftare då samtalspartnern är en 

kvinnlig vän i samma ålder, än om denne skulle vara en man. 3 informanter hade valt 

ett formellt tal medan resten håller sig neutrala. Det är en markant skillnad mot den 

enstaka informant som talar formellt, 4 talar neutralt och 2 män använder den 

oformella starkt maskulina formen, då samtalspartnern är en manlig vän i samma 

ålder. 

 Också kan det märkas här hur betydande samtalspartnern ålder är. Vid 

interaktion med en okänd man i samma ålder, använder 5 informanter formellt tal och 

2 det oformella neutrala talet. Vid interaktion med en 5 år äldre manlig vän talar alla 

informanter med formellt tal, trots bekantskapen. Igen visas hur stark betydelse åldern 

har. 

 

 

6.1.3 Män och empati 

 I det sista situationsblocket blev det dags för informanterna att visa sin 

hjälpande och empatiska sida. Situationen infattade informanternas nödvändighet att 

hjälpa någon, i detta fall guida bortkomna samtalspartnern till deras rätta ställe. 5 

gånger byttes samtalspartnerna ut mot en manlig vän i samma ålder, en okänd man i 

samma ålder, en okänd kvinna i samma ålder, en okänd pojke i åldern 7 år samt en 

okänd äldre man i pensionsåldern.  

 

 

 

 

 

39 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

Tabell nr3 

 

Ledande situation vad gällande användandet av den starkt maskulina formen skedde 

då samtalspartnern var en manlig vän i samma ålder samt en okänd 7 årig pojke. Igen 

visar ålderns betydelse starkt då interaktion med en äldre man i pensionsåldern skedde 

med enbart mycket formellt tal. Intressant är att ingen betydelse visas i denna 

situation, om den okända samtalspartnern i samma ålder är en man eller kvinna. 

 Som förmodligen pointerat har antalet dialektal användning lyst med sin 

frånvaro. Tanken var, från början, att selektera ut män från olika regioner och 

undersöka männens användning av respektive dialekt beroende på situation och 

samtalspartner. Dock har påverkan på antalet delaktiga igen haft inverkan på just det 

avsnittet då endast en informant är från västra delen av Japan. Dialektalt tal är trots 

detta med i undersökningen på en kant, men, som tidigare förståtts, krävs en djupare 

forskning inom detta, och med mer informanter från olika regioner. 

 

 

6.2 Analys av informanterna 

 Trots avgränsningarna som tidigare utmärkts skall en statistik av 

informanternas tal ändå tas del av. Dock bör denna statistik tas med en nypa salt då 

informanternas olikheter vad gällande geografiska placering, ålder samt sysselsättning 

har för liten utsträckning för att en konkret redovisning och analysering skall kunna 

säkerställas helt.  

 Nedan följer ett diagram som visar informanternas statistik över formell 

respektive maskulin språkanvändning.  

40 

 Dialektalt Starkt mask. Neutralt Formellt 

Manlig vän  3 4  

Okänd man   2 5 

Okänd kvinna   2 5 

Okänd pojke  2 5  

Okänd äldre    7 



 
 
 

 
 
 

Vänster axel visar antalet formellt eller maskulint yttrande som gjorts under hela 

undersökningen, vågrät axel nämner informanterna efter deras geografiska placering 

samt ålder. Då samtliga arbetar inom ett företag, förutom informanten från Osaka, 

ålder 25, som är student, har sysselsättning ej setts som nödvändigt att skrivas ut. 

 

 

 
Tabell nr4 

 

 

Mest frekvent användare av maskulint tal är informanten från Hiroshima, ålder 27. 

Näst mest användare av detta följer informanten från Chiba, ålder 31. Mest frekvent 

användare av formellt tal är informanten från Chiba, ålder 30. Vidare är den näst mest 

användare av detta informanten från Tokyo, ålder 30. De övriga informanterna höll 

sitt tal i en relativt jämn användning av det neutrala talet.  
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7. Diskussion 

 

Uppsatsens mål var att undersöka hur japanska män i det moderna japanska samhället 

använder sitt språk och vilka faktorer som avgör för hur män anpassar sig 

språkmässigt. Myten om japanska män som använder ett förtryckande språk mot yngre 

samt mot kvinnor har kunnat omvändas med hjälp av sammanställning av tidigare 

forskning. Likaså har vi nu förstått, tack vare min undersökning, att kvinnor inte alls 

talas ned av män utan att män mycket noga har sammanställt en uppsättning 

lingvistiska mönster som plockas fram beroende på samtalspartnern.  

 Då informanter i föregående kapitel visat detta, finns dock en markant skillnad 

inom gruppen av män där vissa utmärker sig med att tala med en mer maskulin form 

än andra. Då önskan finns om att fråga informanterna personligen anledning till detta, 

har en direkt konfrontering undvikts. Som tidigare nämnts i kap 3.2.2 har det faktum 

att intervjuaren dels är en kvinna, samt att undvikningen att tala om sig själv, har en 

stark betydelse. Detta kan även visas i resultaten av undersökningen hur männen yttrar 

sig efter informant. Av dessa anledningar kan svaren på detta missledas och bli svåra 

att göra en konkret analys av.  

 I undersökningen kan vi se att män använder det maskulina talet främst till 

närstående vänner samt till okända barn. Viktigt är att samtalspartnern är i samma 

ålder eller yngre. I tabell 1 kan vi se att maskulin form förekom oftast, lika så 

användes även dialektalt tal. De två som använde formellt tal i denna situation, 

önskade yttra sitt missnöje med hjälp av artig form, då analysering av de specifika 

sagda meningarna undersöktes. I tabell 2 syntes en stark variation av maskulint samt 

formellt tal, som styrdes helt av samtalspartnerns ålder samt status. Då informanternas 

5 år äldre vän var samtalspartnern, användes formellt tal, något som är intressant då 

talet var liknande det som användes till chefen. Här visas hur samtalspartnerns ålder 

har en stark inverkan på val av språk. Ett annat exempel som styrker detta är följande 

tabell 3. Då samtalspartnern var bestående av en okänd man, kvinna, manlig vän samt 

pojke, skiljde sig språkanvändningarna mellan informanterna till en viss grad.  
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Dock var samtliga överens om en uteslutande användning av det formella talet då 

interkören var betydligt äldre. Förståelse för detta kan vi få om vi tittar tillbaka på 

föregående kapitel 4.2 och 3.2. I kapitlet om mäns språkanvändning och ålder ser vi 

att medelålders män är den gruppen som är noggrannast med att använda korrekt språk 

efter samtalspartnern, medans den yngre och äldre gruppen är mindre noggrann med 

detta. Liknande i kap 3.2 om social status, där det visas tydligt hur social status samt 

ålder har stark inverkan på det yttrande talet.  

 En mindre sammanställning av informanterna i fråga, gjordes trots allt i 

diagramform. Då informanternas ålder samt sysselsättning i denna undersökning 

skiljde sig för lite, undveks att sammanställa konceptet rörande ålderns, 

sysselsättningen och geografiska placeringens relation till stereotypiskt maskulint tal. 

Istället var denna sammanställning en lättare översikt över hur informanterna svarat, 

samt huruvida svaren innehöll maskulinitet samt formalitet.  

 Att män önskar låta maskulina i situationer som exempelvis irritation (tabell 1) 

som beskrevs i kap 3.2, visades även i undersökningen. Dock var den ej lika 

utmärkande och stark som innan antogs. Mycket intressant är att ingen av 

informanterna använde satsfinal partiklarna ze, zo eller sa en endaste gång. Kanske 

kan anledningen till detta vara att ingen av situationerna eller samtalspartnern var 

provocerande nog för att informanterna skulle använda sig av partiklarna, eller så är 

utsträckningen av män som använder sig av dessa starkt maskulina partiklarna inte 

lika stor som tidigare hävdats. För att undersöka detta ytterligare bör informanter i mer 

varierande åldrar och sysselsättning delta, samt att situationerna vidgas och varieras 

ytterligare.  
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8. Slutord 

 

Vi har nu följt japanska mäns språk från dess normer och historia till användningen i 

det sociala samhället. Det har konstaterats att mäns normer är starka faktorer till hur 

en man väljer sitt språk, och det finns till och med en specifik uppsättning regler för 

hur språket används inom företag. Vidare kan det även visas på att männens starkt 

maskulina språkanvändningar ofta är uteslutna i vardagliga interaktioner.  

 Mäns språk har länge setts som hårt och oartigt. Förmodligen grundar detta 

dels i historien då det generella manliga idealet var, i kontrast mot idag, hårdare och 

mer maskulint., och dels från dagens stereotypa föreställning av mycket maskulina 

män med starkt maskulint tal i serier och filmer. Men om nutida män i det riktiga 

samhället använder sig av dessa starkt stereotypa användningar, har hittills hittats i 

ytterst sällsynta sammanhang då samtalspartnerna är mycket nära vänner, män och i 

samma åldrar.  

 Ytterligare forskning krävs för att komplettera undersökningen ovan. Den har 

dock gett ett bidragande till att ge insikt för hur mäns språk ofta är neutralt och inte 

alls det starkt och oartiga maskulina språket som män så länge förknippats med.  
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Bilagor 
 

 
a) Män i irritation 
 
Situation 1 
 
Din manlige vän i samma ålder som du känt sedan länge  är försenad till ert möte. 

När han väl anländer en halvtimme sen säger du: 

 

Situation 2 
 
Din kvinnlige vän i samma ålder som du känt sedan länge är försenad till ert möte. 

När han väl anländer en halvtimme sen säger du: 

 
Situation 3 
 
Din flickvän tillbaka är försenad till ert möte. När han väl anländer en halvtimme sen 

säger du: 

 

b) Män i ursäktning 
 
Situation 1 
 
Din manlige vän i samma ålder som du känt sedan länge vill låna pengar av dig. Du 

har inte en sådan summa pengar och måste avböja. Du säger: 

 

Situation 2 
 
Din kvinnlige vän i samma ålder som du känt sedan länge vill låna pengar av dig. Du 

har inte en sådan summa pengar och måste avböja. Du säger: 

 
Situation 3 
 
Din manlige vän som är 5 år äldre än du och som du känt sedan länge vill låna 

pengar av dig. Du har inte en sådan summa pengar och måste avböja. Du säger: 

 
Situation 4 
 
En man du ej känner så väl som är i samma ålder som du, vill låna pengar av dig. Du 

har inte en sådan summa pengar och måste avböja. Du säger: 

 
Situation 5 
 
Din chef vill låna pengar av dig. Du har inte en sådan summa pengar och måste 



 
 
 

 
 
 

avböja. Du säger: 

 
Situation 6 
 
Din fru vill låna pengar av dig. Du har inte en sådan summa pengar och måste 

avböja. Du säger: 

 
Situation 7 
 
Din far vill låna pengar av dig. Du har inte en sådan summa pengar och måste 

avböja. Du säger: 

 
c) Män och empati 
 
Situation 1 
 
När du är på stan springer på en manlig vän i samma ålder. Din vän är ny i stan och 

är alldeles förtvivlad eftersom han inte kan hitta vägen hem. Till honom säger du: 

 

Situation 2 
 
När du är på stan springer på en man du ej känner som är samma ålder. Han är ny i 

stan och är alldeles förtvivlad eftersom han inte kan hitta vägen hem. Till honom 

säger du: 

 
Situation 3 
 
När du är på stan springer på en kvinna du ej känner som är i samma ålder. Hon är 

ny i stan och är alldeles förtvivlad eftersom han inte kan hitta vägen hem. Till henne 

säger du: 

 
Situation 4 
 
När du är på stan springer på en pojke som du ej känner som är i 7 års åldern. Han 

är ny i stan och är alldeles förtvivlad eftersom han inte kan hitta vägen hem. Till 

honom säger du: 

 
Situation 5 
 
När du är på stan springer på en äldre man i pensions åldern som du ej känner. Han 

är ny i stan och är alldeles förtvivlad eftersom han inte kan hitta vägen hem. Till 

honom säger du: 


