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Abstract
   Japanese is being thought of as a heavily culture-laden language. In this thesis we will take a look 

into seven Japanese concepts that are said to reveal something extra about Japanese culture. These 

Japanese cultural key words are studied by a Polish linguist named Anna Wierzbicka and with the 

assistance of her research in Natural Semantic Metalanguage, she is trying to unlock these concepts 

to cultural outsiders. In order to gain some insight on how well Wierzbicka is describing these 

concepts, her interpretation of the Japanese cultural key words will be compared to the linguistic 

sense of the Japanese people. In addition to this review of how to unlock Japanese culture, it is said 

that no words or constructions of one language can have absolute equivalents in another. Many 

linguists agree that Western words are not appropriate for describing non-Western reality and 

therefor, no Japanese key word have direct equivalents in a Western language such as English. If 

there are no corresponding words to these Japanese cultural key words in a Western language then 

perhaps we may be able to find equivalents, or at least come closer to some sort of similarities, in 

another culturally close Asian language; Korean.
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1. Inledning

1.1 Introduktion

   Varje språk besitter egna 'kulturella nyckelord' – eller cultural key words på engelska. Det finns 

lingvister som menar att dessa nyckelord reflekterar en kulturs 'grundvärde' –  Core value 

(Wierzbicka 1991, s. 334) – och att man genom dessa kan studera, jämföra och förklara en kultur 

för utomstående. Det har frekvent påpekats att specifika viktiga drag inom till exempel den 

japanska kulturen och samhället reflekteras i specifika japanska ord och att det inte går att förstå 

Japan utan att förstå innebörden som är inkapslade i dessa nyckelord. Varje språk innehåller 

specifika med för karaktäristiska aspekter i kulturen, men det är ord som påstås sakna direkta 

motsvarigheter i andra språk med radikalt olika kulturer. Många lingvister är överens om att det inte 

lämpar sig att använda västerländska ord för att beskriva en icke-västerländsk kultur då varje 

västerländskt ord är laddat med västerländsk historia och kan på så sätt förvränga beskrivningen av 

den icke-västerländska kulturen. Om inte med en västerländsk kultur eller ett västerländskt språk, är 

det möjligt att jämföra en asiatisk kultur eller ett asiatiskt språk med ett annat? Skulle det då vara 

möjligt att hitta motsvarigheter till japanska kulturella nyckelord?     

1.2 Syfte och metodologi

   I den här uppsatsen kommer jag att redogöra för kulturella nyckelord i det japanska språket. Jag 

kommer att återge totalt sju japanska begrepp – amae, enryo, wa, on, giri , seishin och omoiyari – 

studerade av Cliff Goddard professor i lingvistik vid University of New England och Anna 

Wierzbicka lingvist vid Australian National University. Jag kommer att följa Goddard och 

Wierzbicka, med flera lingvister, i deras tolkningar och beskrivningar av de japanska koncepten. 

Utöver det kommer jag att med hjälp av tekniken semantic metalanguage – studerad av Goddard 

och Wierzbicka – försöka få kunskap om hur kulturella nyckelord kan beskrivas för kulturellt 

utomstående. Förhoppningsvis kommer denna teknik att förtydliga dessa sju japanska koncept och 

underlätta insynen i den japanska kulturen och samhället. 

   I min egen forskning kommer en analys i form av en enkätundersökning att jämföra Wierzbickas 

tolkningar med japaners egen språkkänsla för de sju japanska nyckelorden. Vad gäller påståendet att 

en icke-västerländsk kultur inte kan förklaras med ett västerländskt språk kommer jag även att 

analysera hur nära i motsvarighet dessa japanska nyckelord kan komma i ett annat närstående 

asiatiskt språk med en annan asiatisk kultur, nämligen koreanskan. 

   Totalt två enkätundersökningar har skickats ut till japaner och koreaner uppvuxna i Japan och 
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Sydkorea. Den första enkäten riktar sig till japaner och här har informanterna fått läsa ett antal 

uppställda beskrivningar, hämtade ur Wierzbickas forskning om semantiskt metaspråk, för varje 

japanskt nyckelord. De har fått välja bland nyckelorden och para ihop dem med den beskrivning 

som informanterna bedömt vara den mest passande för varje ord. För att undvika 

uteslutningsmetoden har jag lagt in en påhittad beskrivning. På detta sätt jämförs Wierzbicka och 

japaners tolkningar och vi får se hur väl japanerna anser att beskrivningarna stämmer överens med 

deras egen språkkänsla. 

   Den andra enkäten riktar sig till koreaner och liksom den första enkäten har jag här ställt upp 

beskrivningarna av de japanska nyckelorden. Utan att ha låtit informanterna se de japanska orden 

har de själva fått fylla i ett koreanskt ord som de anser stämmer in till varje beskrivning. Jag har 

hittat översättningar till det japanska nyckelorden på koreanska och mitt mål med denna 

undersökning är att se om de koreanska informanterna väljer något utav dessa koreanska ord när de 

fyller i enkäten. Fyller de koreanska informanterna i de översättningar jag redan har hittat? Hur nära 

kan vi komma att de koreanska orden motsvarar de japanska nyckelorden?

     

1.3 Disposition

   I kapitel 2 presenteras kulturella nyckelord. I avsnittet redogörs det även för tekniken semantiskt 

metaspråk. En inblick i semantiskt metaspråk ska förhoppningsvis vara förberedande och ge en 

förståelse för tekniken bakom beskrivningarna utav de japanska nyckelorden. 

   I kapitel 3, Kulturella nyckelord i japanska, kommer specifikt japanska nyckelord att beröras och 

vi kommer att gå in på det japanska kulturella nyckelorden i tur och ordning. Vidare, för kapitel 4, 

Japanska nyckelord med motsvarigheter i koreanska, kommer en kortfattad historisk och 

jämförande analys av de båda språken japanska och koreanska. Exempel på koreanska 

motsvarigheter för de japanska nyckelorden kommer att visas i tabellform.

   Kapitel 5 innehåller en presentation av den utförda undersökningen samt för den metod som har 

använts. En kort introduktion inleder kapitlet för att sedan gå över till att presentera utformningen 

av undersökningen samt information om de informanter som tagit sig tiden att utföra den.

   I kapitel 6 redovisas resultatet för undersökningen. Här presenteras och diskuteras de svar som 

informanterna har angett.

   Kapitel 7 avser diskussion och reflektion för resultatet av undersökningen och i kapitel 8, med 

rum för slutord, avrundas uppsatsen.

   Efter litteraturförteckningen följer två bilagor. Dessa två bilagor visar innehållet i de två 

enkätundersökningar som har distribuerats. I innehållet ingår semantiska formler, formade av Anna 

Wierzbicka. Båda enkätundersökningarna är formulerade på engelska.   
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2. Kulturella nyckelord 

2.1 Introduktion

    För att förmedla liknande känslor och åsikter mellan varandra sätter vi ord på dem men de ser 

naturligtvis annorlunda ut beroende på språk. Vad människor verkar ha svårt för att förstå är att ord 

för till synes ganska enkla och grundläggande föremål och handlingar också varierar i betydelse 

från språk till språk, vilket kan vara en fälla för språkstudenter, menar Goddard (2005). Wierzbicka 

(1991) menar att varje språk är ett självständigt system och att i viss mening, kan inga ord eller 

konstruktioner av ett språk ha absolut motsvarighet i ett annat. 

   Beträffande ord som har olika känslomässiga betydelser tar Wierzbicka (1991, s. 334-336) upp det 

engelska ordet sincerity – som på svenska översätts till ärlighet eller uppriktighet – som exempel. 

Västerlänningar tycks ofta blir förbryllade av den japanska användningen av sincerity, eftersom det 

japanska sincerity inte står för öppenhet och uppriktighet utan är en invecklad blandning av idéer. 

Wierzbicka menar att det japanska språket inte har ett ord som motsvarar betydelsen av engelskans 

sincerity och att det japanska ordet som ofta översätts till just sincerity egentligen har en annorlunda 

och specifik kulturell betydelse. Hon menar även att japaner inte använder sincerity över huvud 

taget då det är ett engelskt koncept, inte ett japanskt.

   På vilket sätt kan man avgöra om ett ord är ett kulturellt nyckelord? Enligt Wierzbicka (1997, s. 

16) skulle man till att börja med möjligen kunna påvisa att ordet i fråga är ett vanligt ord, inte ett 

marginellt. Man kan även tänka sig att ordet i fråga används mycket frekvent i ett specifikt 

semantiskt område, som till exempel för känslor eller moralisk bedömning. Vidare går det att påvisa 

att det föreslagna nyckelordet frekvent förekommer i ordspråk, populära sånger, i boktitlar och så 

vidare. Wierzbicka menar att genom att djupgående studera några av de utvalda nyckelorden kan 

man berätta någonting betydande och avslöjande angående kulturen.

2.2 Naturligt semantiskt metaspråk

   Kan man då med kulturella nyckelord studera, jämföra och förklara kulturer? Hur kan vi fånga 

betydelsen av kulturella nyckelord på ett tydligt och noggrant sätt utan att släppa in några kulturella 

influenser från vårat eget modersmål? Goddard (2005, s. 79) menar, att ana betydelseskillnaderna 

mellan två språk är en sak och att formulera dessa skillnader på ett objektivt sätt en annan. För att 

vara kapabel till att studera, jämföra och förklara kulturer, utan att ta med kulturella influenser från 

sitt modersmål, menar Wierzbicka (1991, s. 334) gällande kulturella nyckelord att vi behöver en 

kulturellt oberoende analytisk struktur och att en sådan struktur är försedd med ett naturligt sätt att 
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beskriva språk – ett naturligt semantiskt metaspråk (NSM).

   För det första, menar Wierzbicka (1997, s. 24), att om man antar att alla språk har en gemensam 

kärna (både i vokabulär och grammatik), för det andra, att denna gemensamma kärna är medfödd 

och för det tredje, att denna gemensamma kärna kan användas som en typ av ”mini-språk” för att 

säga vad helst vi vill säga, då kan vi se att en dörr som leder ut ”utanför språket” redan har öppnats. 

Även då denna gemensamma kärna endast kan bli identifierad och förstådd via språk, är den 

språkligt oberoende: den är bestämd av ett naturligt konceptuellt system och den är självständig från 

allt inrotat i alla individuella språks strukturer. Genom att identifiera en gemensam kärna hos alla 

språk kan vi få ut ett mini-språk i vilket språk som helst, vilket vi senare kan använda som ett 

metaspråk, till för att tala om språk och kulturer. Denna lingvistiska struktur är utvecklad av 

Wierzbicka tillsammans med kollegorna Goddard och Andrzej  Boguslawski under 1980- och 1990-

talet. 

   Tidigare nämnde jag påståendet att Japan, vad gäller dess kultur och samhälle, inte går att förstå 

såvida man inte har förstått koncepten i de japanska kulturella nyckelorden. Dock när 

kommentatorer eftersträvar att översätta dessa koncept med engelska som utgångspunkt, verkar det 

snarare uppstå förvirring än klarhet. Hur förklarar man dessa japanska nyckelkoncept för en 

kulturellt utomstående på ett sätt som ger klarhet? Enligt Goddard (2005, s. 79) är det nödvändigt 

att beskrivningen är förklarad på ett sådant sätt att det ska vara lättare att förstå beskrivningen än 

själva ordet som förklaras. Ju enklare och tydligare en mening är desto mer rimligt är det att ta del 

av andra språk. 

   Goddard påstår att vid försök att beskriva betydelsen av andra ord än de ord som vårt modersmål 

besitter, uppstår ytterligare ett problem då de flesta ord inte har exakta översättningar; att variationer 

i betydelse genom språk skulle föra med sig faran för etnocentrism (kulturella fördomar). Här 

menas att om vi använder koncept utav västerländsk karaktär för att beskriva ett annat språk 

kommer vår beskrivning oundvikligen att bli förvrängd på grund av att vi kommer att påtvinga våra 

utländska konceptuella kategorier in i det andra språket. Det lämpar sig inte att använda 

västerländska ord för att beskriva en icke-västerländsk kultur då varje västerländskt ord är laddat 

med västerländsk historia och kan på så sätt förvränga beskrivningen av den icke-västerländska 

kulturen.

   Wierzbicka (1991, s. 336) menar dock att för en västerländsk person är ”västerländska ord” det 

enda vi har och är därför beroende av dem för att kunna beskriva en annan kultur. Om inte den 

japanska kulturen kan beskrivas för västerlänningar med västerländska ord, kan den inte beskrivas 

över huvud taget. Wierzbickas egen lösning på problemet är följande; Japansk – eller vilken annan 

icke västerländsk – kultur kan beskrivas för det västerländska folket, men inte uttryckt i specifika 
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kulturella västerländska ord, så som engelskans sincerity, harmony, dependence, och så vidare. Vad 

gäller engelska ord så menar Wierzbicka att vi behöver ord som har sina semantiska motsvarigheter 

i japanskan och i vilket annat språk i hela världen. Förslaget är att använda detta naturliga 

semantiska metaspråk som baseras på hypotetiska semantiska grundord så som engelskans 

someone, something, do, happen, want, say, know, think, good, bad och så vidare. Vad som menas 

med dessa engelska ord är koncepten inkapslade i dem, liksom de närmaste semantiska 

motsvarigheterna som finns i andra språk i världen. Vad gäller det japanska språket finns 

motsvarande ord så som dareka, nanika, suru, okoru, ii , warui och så vidare.

   Nedan ser vi en samling av vad Wierzbicka (1991, s. 337 – 338) anser vara de mest lämpliga 

kandidaterna som semantiska grundord och formler i engelskan respektive japanskan listade, grovt 

indelade i grupper: 

Engelska:

Pronomen: I, you, someone, something;

Determinanter: this, the same, two, all; 

Klassificerare: kind of, part of; 

Modalverb: can, if/imagine, don't want/no; 

Predikat: want, say, think, know, do, happen, good, bad, big, small; 

Tid och rum: place (where), time (when), after (under); 

Linkers: like, because; 

Förstärkningsord: very. 

Japanska: 

Pronomen: ore, kimi, dareka, nanika; 

Determinanter: kore/kono, onaji, ni futa, mina; 

Klassificerare: donna, bubun; 

Modalverb: dekiru/-rareru, V-eba, iie; 

Predikat: hoshii/-tai, iu, omou, shitte iru, suru, okoru, ii, warui, ookii, chiisai; 

Tid och rum: tokoro (doko), toki (itsu), (V-te) kara, shita; 

Linkers: doo/yoo, (V-) kara; 

Förstärkningsord: taihen.
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   Enligt Goddard (2005, s. 79) kan man se på semantiska grundord som en typ av atomer vilka 

bygger upp betydelsen, varpå alla de tusen på tusen av invecklade meningar är komponerade.

Med hjälp av detta neutrala semantiska metaspråk kan man garantera en kulturellt oberoende 

beskrivning av andra kulturers ord.
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3. Kulturella nyckelord i Japanskan

3.1 Introduktion

   Vad gäller nyckelord i ett språk har vi nu fått en tydligare förståelse för att de är viktiga och 

avslöjande i beskrivningar av kulturer och att man med dessa även kan förklara exempelvis 

japanska koncept för en kulturellt utomstående person. Det är många japaner som ser på den 

japanska kulturen som en unik kultur men vad gäller huruvida japansk kultur skulle vara unik eller 

inte så menar Goddard (2005, s. 89) att det finns mycket hos den japanska kulturen som kan 

betraktas som unikt japanskt men detta gör inte japansk kultur till sin egen värld som saknar likheter 

med alla andra kulturer i världen. Wierzbicka (1991, s. 382 ) menar på att man kan beskriva unika 

koncept av en kultur för utomstående, snarare än att påvisa att en kultur skulle skilja sig på ett unikt 

sätt från någon annan. Vi måste lämna föreställningar om unika, kultur-specifika koncept bakom oss 

för att försöka nå nivån av konceptuella grundord.

   Beträffande den japanska kulturen skriver Goddard (2005, s. 90) att man kan identifiera ett antal 

av dess breda teman som en stark känsla för gruppidentitet som drivs på olika nivåer av sociala 

organisationer (familj, arbete, nation). Detta är länkat med en känsla av plikt och skyldighet 

gentemot gruppen; ett starkt behov av social harmoni inom gruppen och en åtföljande tillit av 

varierade strategier för att minska öppna konflikter och missnöje; och en stark medvetenhet av den 

existerande hierarki av social status och ansvar.

   För att få en insikt i de sju tidigare nämnda japanska nyckelorden, kommer vi i detta kapitel att 

följa en redogörelse för var och ett utav dem. För varje nyckelord följer ett exempel på en semantisk 

formel, hämtad ur Wierzbickas Understanding cultures through their key words (1997, s. 278) 

baserad på tekniken för naturligt semantiskt metaspråk. Jag har översatt dessa formler till svenska 

då de ursprungligen skrivits på engelska. Utöver det har jag använt mig av ett japanskt uppslagsverk 

i ett försök att få en japansk synvinkel för innebörden av dessa sju koncept.

3.2 AMAE

   Vad gäller för sökning av ordet amae så hittar man verbet amaeru i Kenkyusha's New Japanese – 

English Dictionary (1974, s. 22). Amaeru beskrivs med två alternativ. Alternativ ett: persume upon 

(another's) love, behave like a spoilt child, play the baby (to), be coquettish och så vidare, medan 

alternativ två beskriver amaeru som to take advantage of (another's kindness). Alternativ ett verkar 

här syfta på 'bortskämdhet' och alternativ två att 'dra fördel av någon annans godhet' – med andra 

ord; att utnyttja någon. För en djupare förståelse av detta koncept går vi vidare med att få 
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experternas syn på amae.      

   En japansk psykiatriker Takeo Doi (1974) argumenterar för att 'den säregna japanska känslan' av 

amae är ett nyckelkoncept för förståelse, inte bara för den psykologiska masken av den japanska 

individen men också för strukturen av det japanska samhället som helhet. Doi är övertygad om att 

det inte finns ett enda ord i engelskan som motsvarar det japanska ordet amae. Liksom Doi menar 

Gibney (1975, s. 119) att det inte finns något motsvarande ord i något annat språk för att uttrycka 

detta extrema beroendeförhållande och han uttrycker sig genom att säga att ”amae-syndromet” 

präglar Japan. 

   Ordet (verbet) amaeru kommer från adjektivet amai som betyder söt (smak) på svenska. 

Bokstavligen betyder det, enligt Gibney, 'att förmoda tillgivenheten hos en nära anhörig.' Gibney tar 

upp ett exempel om att när en japan säger att någon är amaeteiru, eller i extrema fall, en amaembo, 

menar han att personen i fråga har ett omåttligt behov av att bli beskyddad eller bortskämd. Dock 

inte utav vem som helst. Den person man hyser tillit till, objektet för ens passiva amae är ständigt 

ens senior. Han må vara en familjemedlem som en far eller en äldre bror eller syster men kan lika 

väl vara en avdelningschef på ett kontor eller en elev som är några år före i sin utbildning. Men 

även då amae inte på något sätt är begränsat till familjerelationer uppfattas det generellt som en 

metafor baserat på relationen mellan föräldrar och deras barn.  

   Vad gäller anledningen till amaes position i det japanska samhället så länkas det generellt med en 

positiv attityd gentemot beroende eller beroendeförhållande, i motsats till betoningen på 

individuellt oberoende eller självständighet som finns i väst. Goddard (2005, s.95) menar att i 

kontrast till den så kallade 'ego-kulturen' i väst är Japan ofta karaktäriserad som en empati-kultur, 

eller sannerligen som en 'amae-kultur'. 

   Enligt Kenkyusha's New Japanese – English Dictionary från 1974 definieras amae (eller rättare 

sagt verbformen av amae som är amaeru) som 'att anta någon annans kärlek' och 'att ta någon 

annans godhet för given.' Kojima och Cranes Dictionary of Japanese Culture från 1987 förklarar 

det som 'att hänge sig åt en känsla av beskydd likt ett barn känner för sin kärleksfulle mor.' Här kan 

vi alltså enligt Goddard (2005, s. 90) påstå grovt att amae är en specifik känsla länkad med orden 

beroende eller beroendeförhållande. Enligt Doi, och de flesta kommentatorer verkar 

överensstämma, ligger det en psykologisk prototyp för konceptet amae i psykologin hos barnet i 

dess relation till modern; speciellt barnets känsla av att modern är någon oumbärlig, och det 

åtföljande begäret efter närhet. 

   Nedan följer en beskrivning av det japanska kulturella nyckelordet amae med hjälp av 

Wierzbickas semantiska uppdelning:
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       X känner amae gentemot Y

       X tänker detta om Y:

          när Y tänker på mig känner Y någonting bra

          Y vill göra goda saker för min skull

          Y kan göra goda saker för min skull

          när jag är med Y kan inget ont hända mig

          jag behöver inte göra någonting på grund av detta

          jag vill vara med Y

       X känner någonting bra på grund av detta

(Wierzbicka 1997, s. 278)

3.3 ENRYO

   Enryo beskrivs under två punkter i Kenkyusha's (1974, s. 238). Först ges en mängd olika 

alternativa översättningar så som reserve, reservation, restraint, constraint, diffidence, coyness, 

discretion, hesitation, deference och regard. Den andra beskrivningen av enryo ger exempel som 

forethought, longsightedness och prudence. Här ser vi att enryo verkar fylla någon sorts funktion av 

att hålla tillbaka i den första punkten och för den andra punkten att vara förutseende eller klok. Vi 

går vidare med att titta på flera lingvisters versioner.     

   Liksom det översättningar som finns med i Kenkyusha's New Japanese – English Dictionary tycks 

även Wierzbicka ha kommit över liknande alternativ. Hon menar att enryo är ett ord som uttrycker 

ett utav de största värdena inom japansk kultur. Det översätts frekvent till engelskans reserve eller 

restraint, men japansk-engelska ordlexikon ger bevisligen en förvirrande variation av andra 

engelska glosor. 

   Enryo har även betydelsen av att en person förväntas att dra så lite uppmärksamhet till sig själv 

som möjligt. I Wierzbicka (1991, s.347), kommenterar Smith (1983, s.44) att japanerna undviker att 

uttrycka åsikter och konfrontationer. Smith menar att mycket av definitionen för vad som är en ”bra 

person” involverar behärskning när det kommer till personliga viljor och åsikter. För att visa enryo 

förväntas det utöver att hålla tillbaka egna åsikter, även att stå över val som erbjuds. Faktum är, 

menar Smith (1983, s.87), att val erbjuds mer sällan i Japan än i västvärlden. 

   Doi berättar om sina erfarenheter under sin vistelse i Amerika, då han hela tiden ställdes inför 

valmöjligheter:
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              Another thing that made me nervous was the custom whereby an American host will ask a guest,

              before a meal, whether he would prefer a strong or a soft drink. Then, if the guest asks for liquor, 

              he will ask him whether, for example, he prefers scotch or bourbon. When the guest has made 

              this decision, he next has to give instructions as to how much he wishes to drink, and how he 

              wants it served. With the main meal, fortunately, one has only to eat what one is served, but once 

              it is over one has to choose whether to take coffee or tea, and - in greater detail - whether one wants 

              it with sugar, milk, and so on . . . I couldn't care less. (Doi 1981, s.12)

  Dialoger  av  denna  sort  strider  emot  den  japanska  kulturens  normer  på  grund  av  att  de  är 

inkonsekventa med enryo. Wierzbicka (1991, s.349) menar att eftersom japansk kultur placerar en 

tabu över direkta uttryck av egna önskningar så är det kulturellt opassande att direkt fråga andra 

människor om vad de vill ha. Vad som anses vara brutala, direkta frågor i Japan, så som vill du ha X 

eller Y? resulterar alltså i att den tilltalade tvingas att bryta mot enryo. Enryo, eller att hålla tillbaka, 

är en form av artighet, ett knep för att upprätthålla en viss distans från dem man inte känner särskilt 

väl eller för att behandla någon som sin överordnad. 

    Det tycks enligt Wierzbicka (1991, s.352) som att enryo som nyckelord varken är negativt eller 

positivt och att det lånar ut sig själv till både negativ och positiv användning. Samtidigt presenteras 

enryo som ett enat japanskt koncept och det visar tydligt hur det är relaterat till några grundliga 

särdrag av japansk kultur och samhälle. 

   För att redogöra för alla dessa olika drag av enryo, följer här en semantisk formel: 

       när X är med person Y, tänker X någonting sådant här:

              jag kan inte säga till den här personen:

              ”Jag vill det här, jag vill inte det här”

              ”Jag tycker så här, jag tycker inte såhär”

              om jag gjorde det här så kan någon komma att känna någonting dåligt på grund av det

              någon kan tänka någonting dåligt om mig på grund av det

       på grund av det här säger inte X sådana saker

       på grund av det här gör inte X vissa saker

       folk tycker: det här är bra

(Wierzbicka 1997, s. 279) 

3.4 WA

   I Kenkyusha's (1974, s. 1937) ges tre olika förklaringar av ordet wa: för det första beskrivs wa 

som the sum (total) eller the total (amount). Här tas exempel på summan av matematiska ekvationer 
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upp vilket leder till slutsatsen att wa i detta sammanhang verkar ha en matematisk betydelse. För det 

andra översätts wa till peace och för det tredje till harmony, concord, unity och union. Den enda 

exempelmening som visas här avser harmoni mellan hustru och make; äktenskaplig harmoni. För att 

få en mer varierande beskrivning, går jag vidare med att titta på hur flera lingvister väljer att 

beskriva wa. 

   För wa som kulturellt nyckelord verkar översättningen harmony ligga i fokus. I Wierzbicka (1991, 

s.354) uttalar sig Reischauer (1988, s.136) att enligt alla som studerar om Japan så är nyckeln till 

det japanska värdet harmoni och enligt Honna och Hoffer (1989, s.122) är det ingen tvekan om att 

harmoni inom gruppen är ett nyckelvärde i det japanska samhället. Men med harmoni menar de 

egentligen inte harmoni utan wa. Vad än wa betyder så är forskare som studerar Japan överens om 

dess avgörande betydelse i japansk kultur. Detta pekar på en av skillnaderna mellan det engelska 

konceptet harmony och det japanska konceptet wa. Wierzbicka tycks instämma i att det inte är 

någon tvekan om att harmoni inom gruppen är ett nyckelvärde i det japanska samhället, och menar 

på att det japanska folket tenderar att tänka och uppföra sig som en grupp. Eftertrycket på gruppen 

orsakar ofta att en japan får avhålla från att stå upp för sig själv och följa gruppen istället.

   På detta sätt har wa – till skillnad från harmony -  en tydlig innebörd av gruppering och anti-

individualism. Konformism, förklarar Honna och Hoffer (1989), främjar ett sorts sinne för enighet 

delad av alla i samma grupp. En medlem som frångår gruppens normer eller stör gruppens 

samstämmighet måste eventuellt ta risken att bli utesluten ur gruppen. Det finns ett japanskt talesätt, 

hämtat ur Wierzbicka (1991, s. 354) som går The nail that stands up will be pounded down på 

engelska, vilket översatt till svenska skulle vara någonting i stil med att man kommer att slå ner den 

spik som sticker ut. 

   Socialpsykologen De Vos (1985, s.170) menar att japanska organisationer delar samma mål och 

har liknande outtalade interpersonella känslomönster vilka tillåter dem att arbeta ihop i harmoni 

utan någon form av individualistiska eller främmande idéer som skulle bryta upp gruppens 

grundande förenande harmoni. De Vos idé av en sammanslagning av gruppmedlemmar reflekteras i 

beståndsdelen av Wierzbickas semantiska beskrivning; ”vi är alla som ett” och idén om att 

gruppmedlemmarna delar samma mål reflekteras i beståndsdelen ”vi vill alla samma sak”. 

   Dock tror inte Wierzbicka (1991, s. 355) att konformism är ett särskilt hjälpsamt ord i denna 

kontext då hon menar att det är ett kulturladdat koncept i sig självt vilket påtvingar ett fullständigt 

icke-japanskt perspektiv på ett japanskt koncept. Ordet konsensus är mer hjälpsamt eftersom det 

ersätts mer gärna med en kultur-fri formel liknande den vi redan har föreslagit för enryo: Vi vill inte 

detta: en av oss säger: ”Jag vill det här” en annan säger: ”Jag vill inte det här”.  

   Hon menar att det är värt att nämna (s.356) i anknytning till detta att ordlexikon inte alltid 

14



översätter wa till enbart harmoni utan även som fred och enhet. Fred innebär en frånvaro av öppen 

konflikt och konfrontation (alltså en avsaknad av en situation där en person säger, ”Jag vill det här,” 

och en annan ”Jag vill inte det här”). Enhet innebär då att ”vi är alla som ett” och ”vi vill alla det 

samma.”

   I Wierzbicka (1991, s.358) kommenterar Whiting (1979, s.61) att om man skulle fråga en japansk 

VD vad han skulle anse vara den allra viktigaste ingrediensen i ett vinnande team skulle han mest 

sannolikt svara wa. Om frågan vore hur man slår ut wa från ett team skulle han troligtvis svara 

”Anställ en amerikan”.

   Så vad exakt är wa? Rohlen (1974, s.47) ger följande beskrivning av detta viktiga koncept i 

Wierzbicka (1991). Han menar att wa inte är en metafor. Inte heller är det någon abstrakt eller 

logisk del i ett system av skillnader. Snarare är det en relations kvalitet, särskilt inom arbetsgrupper 

och det syftar till samarbete, tillit, delning, värme, moral och effektivt hårt arbete, angenäm och 

meningsfull gemenskap. Teamwork kommer som en passande översiktsbild. Det är 

sammansättningen av kvalitéer som gör arbetsrelationer lyckade och trivsamma. På detta sätt är wa 

långt ifrån ett koncept av statisk harmoni. Det är en direkt påtaglig sak som med lätthet anpassar 

mänskliga svagheter och olikheter så länge deltagare delar en hängivenhet till framgång som 

kommer utav allmän ansträngning och en respekt för varandra som partners på företaget.

   Nedan kommer den semantiska formel som ger en beskrivning för wa:

       dessa personer tänker någonting sådant här:

              vi är inte en sak

              vi vill vara som en sak

              vi vill alla samma sak

              vi vill göra något på grund av detta

              vi vill inte det här:

                   en av oss säger: ”Jag vill det här”

                   en annan säger: ”Jag vill inte det här”

              vi vill inte säga:

                    ”en av oss gjorde någonting bra,

                      en av oss gjorde någonting dåligt”

               de känner alla någonting bra på grund av det här

               de kan göra någonting bra på grund av det här

               folk tycker att det är bra

(Wierzbicka 1997, s. 279)
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3.5 ON

   Av beskrivningen i Kenkyusha's (1974, s.1305) att döma är on översatt till a favor, a benefit, an 

obligation, a debt of gratitude, kindness och goodness. Här tar man upp exempel som den kärlek 

föräldrar ger till sina barn, sin herres tjänst och ens skuld till sin lärare; vad man är skyldig sin 

lärare. On beskrivs som skyldigheten att betala tillbaka en tjänst till någon som har ställt upp för 

dig; att vara i skuld till någon. Ordet verkar innefatta en förväntad tacksamhet till den person man 

står i skuld till. Jag går vidare med bland andra Wierzbickas tolkning av ordet on. 

   Det har sagts av Kawashima I967, att samhällen kan delas in i två typer: de upptagna av 

rättigheter och de upptagna av förpliktelser och att västvärlden är mycket rättighetsinriktat medan 

Japan är ett pliktorienterat land. Ordlexikon innehåller ofta långa listor på alternativa glosor, vilka 

kan tyckas vara ganska olika för en utomstående enligt Wierzbicka (1991, s.359). Mitsubishi (1987) 

ger en beskrivning av on som en akt av att skänka något till en annan person (vanligtvis varor) vilka 

får mottagaren att känna sig tacksam och en känsla av plikt väcks. Mitsubishi menar att ursprunget 

till konceptet on finns tydligt i samurai-etiken. Förr i tiden när en feodal samurai tog emot on av en 

härskare betalar han tillbaka genom att erbjuda militär tjänst. Enligt Lebra (1974, s.194) sägs 

termen i modern användning referera direkt till att en tjänst är beviljad av A till B och till en 

resulterande skuld som B är skyldig A. En on måste accepteras med tacksamhet eftersom det är ett 

bevis på givarens generositet eller givmildhet. Samtidigt måste det bäras som en börda därför att 

on, en gång beviljad, gör mottagaren till en gäldenär och tvingar honom att besvara tjänsten.

   Wierzbicka (1991, s.360) tar upp ett exempel av Benedict (1947, s.100) som beskriver on. En son 

som bryr sig mycket om sin mor kan prata om att inte glömma den on han fått av henne, allt som 

hans mor gjorde för honom, alla uppoffringar, under hans uppväxt fram till att bli en vuxen 

människa. Allt han är skyldig henne för det faktum att hon existerar. 

   Ordet för förpliktelse vilket täcker en persons minsta skuld är on. I japansk användning är det 

översatt till engelska med en rad ord från obligations och loyalty till kindness och love, men dessa 

ord förvränger betydelsen enligt Benedict (1947). Om det verkligen betydde kärlek eller till och 

med förpliktelse skulle japanerna sannolikt kunna tala av on till sina barn men det är en omöjlig 

användning av ordet. Inte heller betyder det lojalitet, vilket yttrycks av andra japanska ord, och som 

inte på något sätt är synonymer till on. On är i hela sin användning en belastning, en skuld, en 

börda, vilken man bär på så gott man kan. En man tar emot on från en överordnad och akten av att 

acceptera on från vem som helst, inte nödvändigtvis ens egen överordnad eller åtminstone jämlike, 

ger en en obekväm känsla av underlägsenhet.

   Låt oss återgå till gäldenärens förväntade tacksamhet. Wierzbicka (1991, s.362) är benägen att 

tycka att ordet helt enkelt är dåligt utvalt. Hon tror att vad som egentligen menas är inte tacksamhet 
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utan någonting annat. Att den verkliga poängen inte handlar om gäldenärens känslor utan hennes 

minnen och tankar.

   Den prototypiska on-situationen är utan tvekan hierarkisk. Den involverar, som tidigare nämnts, 

relationen mellan en samurai och en härskare; härskaren skänker en samurai ett maktområde och 

samuraien återgäldar det genom livslång tjänst. Vi bär möjligen upp våra föräldrar på våra axlar och 

även om vi under hundra år på varje möjliga sätt kroppsligen tjänar dem: ändå kommer de tjänster 

vi har fått från våra föräldrar att vara långt ifrån återgäldade, menar Wierzbicka (1991, s.364).

   Nedan följer en beskrivning av det japanska nyckelordet on med hjälp av Wierzbickas semantiska 

uppdelning:

       X tänker någonting sådant här:

            den här personen gjorde någonting bra för mig

            jag skulle inte kunna göra någonting sådant för den här personen

            jag måste alltid tänka på det här   

            jag måste göra bra saker för den här personen på grund av detta.

            Om den här personen vill att jag ska göra någonting, måste jag göra det

       X känner någonting dåligt på grund av det här

 (Wierzbicka 1997, s. 279)

3.6 GIRI

   Studerande av Japan verkar vara överens om att giri  är ett kraftfullt koncept men även att det är 

ett unikt japanskt koncept, fylld med kultur, även den utan en motsvarighet i engelskan eller i något 

annat västerländskt språk. Dock översätts giri  i Kenkyusha's (1974, s. 338-39) med ord som justice, 

(a sence of) duty, obligation, a debt of gratitude, (a sence of) honor, respectabillity, decency och 

courtesy. Här beskrivs giri  som 'en social hövlighet; sedvana'. Att utföra en plikt för artighetens 

skull och att göra någonting utav respekt för en annan person. Att vara lojal och trogen. Liksom on 

ter sig giri att handla om förpliktelse och skuld, men till skillnad från on verkar giri  användas mer 

specifikt i en relation mellan två personer. Exempelmeningarna I ought to see him this time even for  

mere decency's sake, I cannot, in honor, accept this money och I'm working from a sense of  

obligation, though I don't like it antyder om att en motvilja verkar finnas. Låt oss återigen gå vidare 

med flera lingvisters tolkningar.

   Roberts (1974, s.339) menar att giri  är en makt som stabiliserar hela det japanska samhället och 

beskrivs av Befu (1986, s.162) som en moralisk befallning för att utföra ens plikter mot andra 

medlemmar av sin egen grupp och Dore (1958, s. 254) kommenterar att det är en typ av relation, 
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vanligen mellan två människor som står i skuld till varandra. Giri -relationer förekommer i vilket 

släktskap, vilken gemenskap eller ekonomisk organisation som helst. Även i relationer mellan 

släktingar, relationer mellan arbetsgivaren och de anställda, mellan hyresvärden och hyresgästen, 

mellan grannar eller arbetskamrater. 

   Den mest vanliga översättningen till engelska ter sig vara duty eller obligation. Dock menar 

Wierzbicka att vad som är väsentligt är att engelsk-japanska ordböcker översätter aldrig något utav 

dessa ord till giri . Enligt Benedict (1947, s.137) är inte enspråkiga lexikon till någon större hjälp för 

att uppnå klarhet. Benedicts egen tolkning av ordet är i stil med 'rättskaffens väg'; den väg som 

människan borde följa, någonting som någon gör ofrivilligt för att be om förlåtelse till omvärlden. 

   Ett givande av gåvor faller väl in i sfären för giri ; det är ens moraliska plikt att ge en gåva när 

seder begär det. Giri  är även bunden till ett vidtagande av att ge gåvor på ett annat sätt, nämligen 

ömsesidighet. Då ett givande av gåvor är en akt av giri  och eftersom giri  begär ömsesidighet, är det 

naturligt att en gåva besvaras med en gåva i retur. 

   Även Benedcit påstår att det inte finns någon möjlig engelsk motsvarighet till giri  och att det inte 

är möjligt att förstå japaners handlingar utan att ha med det i beräkningen, att ingen japan kan tala 

om motivation eller gott rykte eller om de dilemman vilka konfronterar män och kvinnor i sitt 

hemland utan att konstant prata om giri .  

   Wierzbicka (1991, s. 376) påstår att fraser som konstant används i Japan idag är fulla av 

förargelse och av eftertryck från trycket av allmänna åsikter vilka tvingar en person att utföra giri  

emot hans vilja. Fraser som, ”Jag arrangerar detta giftermål endast på grund av giri .”; ”Endast på 

grund av giri  tvingades jag att ge honom jobbet”; ”Endast på grund av giri  måste jag träffa honom.” 

Wierzbicka menar att det konstant talas om att vara 'snärjd av giri' , något som det i ordlexikon 

översätts till 'Jag är tvingad till det'. Hon menar att ”Han tvingade mig med giri ” eller ”han trängde 

in mig i ett hörn med giri ” är fraser som vanligen förekommer och med dessa, liksom de andra ovan 

nämnda användningarna, betyder det att någon har övertalat talaren in i en oönskad akt genom att ta 

upp någon återbetalningsskyldighet, med uppkomsten av on.

   Kommentarer av detta slag föreslår att giri  ovillkorligen uttrycker ovilja och enligt Wierzbicka 

(1991, s. 375) är det självklart att man kan säga att konceptet av förpliktelse indikerar en grad av 

ovilja. Dock behöver inte förpliktelse alltid vara någonting 'betungande' eller 'svårt att bära på'. Giri , 

å andra sidan, verkar föreslå att 'naturlig dragning' och 'plikt' går i motsatt riktning. De traditionella 

motsatserna plikt (giri ) och mänskliga känslor (ninjo), reflekterar denna ”oönskade” karaktär av vad 

giri än begär.

   För en västerländsk person kan giri  tyckas innefatta en olikartad mängd förpliktelser, varierande 

allt ifrån tacksamheten för gammal vänlighet till plikten av hämnd. Av denna anledning menar 
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Benedict (1947, s.139) att det inte är konstigt att japaner inte har försökt att förklara begreppet giri 

för västerlänningar. Alltsedan Benedicts uttalande om att japaner inte har rett ut giri  på grund av 

dess förvirrande variationer, har åtskilliga japanska forskare försökt att förklara konceptet för 

kulturellt utomstående i väst. Dock var framgångarna begränsade, då förklaringarna mest tycks ha 

skapat förvirring. 

   Enligt Benedict (1947, s.133) i Wierzbicka (1991, s.375) finns det ett vanligt japanskt talesätt som 

säger att giri är svårast att bära och att en japan uttryckt en liknelse med att om en vuxen son 

tänker på sin mor är det på grund av att han älskar henne och därför kan det inte vara giri : ”...You 

don't work for giri  when you act from the heart...”. 

   Enligt Lebra (1976, s. 93) anses Kawashima (1951) ge ut den mest lämpliga förklaringen av giri :  

           Giri refers to a social order consisting of a set of social norms that assign every status holder a certain

           role to be carried out. More specifically, giri is generated by and in turn maintains gemeinschaft 

           relationships between particular individuals. The gemeinschaft relationship involving giri can be 

           characterized by: (1) duration . . . , (2) total involvement . . . ,(3) an imposition on the individual 

           by virtue of his status . . . , (4) a personal, particularistic relationship involving face-to-face interaction 

           in a physical sense, (5) emotional ties, and (6) a hierarchical relationship involving an unequal 

           distribution of obligations. 

   Wierzbicka (1991, s. 369) medger att detta är en mycket hjälpsam förklaring men påstår dock att 

det skulle vara svårt att upprätthålla att det verkligen klargör konceptet giri  för västerlänningar. 

Wierzbicka summerar beskrivningen nedan med att den reflekterar vikten av personliga plikter i 

japansk kultur, länken emellan förpliktelse och permanenta band, den avgörande rollen för att visa 

hänsyn till andra och förväntan av andra människors känslor. Hon hoppas på att uppnå en större 

klarhet genom att bryta ner detta koncept i enkla beståndsdelar. Nedan följer nästa semantiska 

formel som ger en beskrivning av giri :

       X tänker någonting sådant här:

          jag måste göra någonting bra för person Y

          om jag inte gör det kommer det att gå dåligt

          Y kan känna någonting dåligt på grund av detta

          man kommer att säga dåliga saker om mig

          om jag gör detta gör jag det inte för att jag vill göra det

          jag kommer att göra det därför att jag inte vill att man ska säga dåliga saker om mig

          jag kan aldrig säga: ”Jag vill inte tänka på den här personen”
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 (Wierzbicka 1997, s. 279) 

3.7 SEISHIN

     Seishin översätts med tre punkter i Kenkyusha's (1974, s. 1469). Punkt ett: mind, spirit, soul, 

genius och ethos. Punkt två: an intention, a motive. Punkt tre: the spirit. För punkt ett dyker 

beskrivningarna a patriotic spirit och the spirit of independence upp. Seishin verkar innefatta 

psykologi och det mentala tillståndet då ord som mental, spiritual, psychical och moral förekommer 

i flera av exempelmeningarna. I Seishin verkar det även finnas plats för betydelsen av att lägga ner 

själ och hjärta i sitt arbete; att helt och fullt viga sig själv åt ett arbete. Av talesätten Nothing is 

impossible once you set your mind to it och Where there's a will, there's a way, att döma antyder de 

att envishet och en kämparglöd finns med i uttrycket, i Kenkyushas beskrivning av seishin.

   Vad gäller för punkt två och tre finns ingen lika detaljerad beskrivning som för punkt ett, mer än 

de översättningar till engelska som redan noterats ovan. Vidare följer fler beskrivningar av seishin: 

”...Ett nyckelelement i japanska nationella sedvänjor...”, som Austin (1976, s.255) uttrycker det. I 

japansk litteratur tolkas seishin vanligtvis med det engelska ordet spirit. Dock enligt Wierzbicka 

(1991, s.378) är även seishin ett unikt japanskt koncept och kan inte tillfredsställande förklaras 

genom att sammanföra det med något engelskt ord som förväntas vara motsvarande.

   I grund och botten handlar seishin främst på en individuell nivå. Ändå kan det användas för att 

främja positiva samspel inom en grupp. Vidare, genom konceptet seishin kan man även bättre förstå 

gruppers funktion.

   Morsbach definierar genom Wierzbicka (1991, s.379), seishin som att japaner ser på det som 

motsatsen till materialism och egen bekvämlighet. Det involverar målmedvetenhet och har ofta 

praktiska syften: en person med en stark vilja kan besegra fysisk sjukdom, själviska begär och kan 

acceptera vad som än kommer, inklusive orimliga krav av sin överordnad och pressen av livet i 

grupp.

   ”...Hur kan vi definiera termen seishin?...” undrar Rohlen (1986, s.328). Rohlen menar att om 

ramen för referenser är mycket generell och kontrasteras av fysiskt och mentalt så skulle konceptet 

för seishin högst troligt placeras in under kolumnen för mentalt. Attityder, viljekraft, koncentration, 

och många andra mentala kvalitéer är viktiga aspekter för spirituell kraft. Men denna typ av 

distinktion skymmer undan mer än vad den förtydligar menar Rohlen, därför att det fysiska/mentala 

inte är centralt för konceptet. 

   Standarden för vilken spirituell styrka (seishinryoku) mäts är genomförandet. De yttre 

manifestationerna av styrka är sådant som förmågan att utstå problem och smärta, ett kyligt hot rakt 

i ansiktet, tålamod, pålitlighet, envishet, självtillit, och intensiv personlig motivation; kvalitéer som 
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vi skulle associera med någon som har en stark personlig karaktär. Dock menar Wierzbicka (1991, 

s.379) att sedan slutet av Andra Världskriget verkar det som att den japanska tron på seishin har 

försvagats och att själva konceptet förlorat något utav sin attraktionskraft i det japanska samhället.

   Här nedan ser vi nästa semantiska beskrivning utav seishin:

       X tänker någonting sådant här:

            jag vill göra någonting bra (Y)

            jag vet: Jag kan inte göra det nu

            jag tänker: jag kan göra det efter nu om jag gör andra saker nu

            jag vet: jag måste göra dessa andra saker under en lång tid 

            jag vet: jag kommer att känna någonting dåligt på grund av det här

            jag vill göra dessa andra saker

       X gör dessa andra saker på grund av det här

       X kan göra någonting bra (Y) på grund av det här

       X kan göra andra bra saker på grund av det här

 (Wierzbicka 1997, s. 280)

3.8 OMOIYARI

   Konceptet för ordet omoiyari har identifierats av omfattande kommentatorer inom kultur som ett 

utav de huvudpersonliga fördelarna i Japan. I Kenkyusha's (1974, s.1299) finner vi översättningarna 

sympathy, fellow feeling, compassion, mutual consideration, delicacy, considerateness, sympathetic 

understanding med flera. Här menas att en person som inte har omoiyari är en person som är 'kall' 

och som inte kan visa medlidande med andra människor. Substantiv så som empati, sympati, 

medlidande eller hänsyn och adjektiv så som omtänksam eller känslig verkar vara vanliga 

översättningar. 

   Enligt Goddard (2005, s. 91) refererar omoiyari till förmågan och villigheten att kunna känna vad 

andra känner, att i någon annans ställe erfara njutning eller smärta som denne går igenom och att 

hjälpa dem med att uppfylla sina önskningar, utan att bli verbalt underrättad.

   För närvarande kan vi alltså fritt karaktärisera omoiyari som en förmåga till att 'läsa någon annans 

tankar' och en villighet till att besvara andra människors osagda känslor, viljor och behov. Vad som 

behöver betonas enligt Wierzbicka (1997, s. 275) är omoiyaris kulturella utmärkande. Omoiyari är 

inte bara ett vanligt förekommande ord som används dagligen utan även ett utav de högst rankade 

bland de ord citerade av japanska informanter som refererar till särskilt önskvärda mänskliga 

karaktärer.           
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   Lebra (1976, s. 38) väljer att beskriva den japanska kulturen som en omoiyari kultur. Detta menar 

hon, är på grund av att för japaner så rankas empati (omoiyari) högt bland de fördelar som övervägs 

vara nödvändiga för att vara riktigt mänsklig, moraliskt mogen och att vara värdig respekt. Goddard 

(2005, s. 92) menar att det finns bevis för att stödja denna teori. I en senpai/koohai (senior/junior) 

relation på japanska företag spelar omoiyari en nyckelroll. Senioren förväntas kunna förutse 

juniorens behov och att tillfredsställa dem. Genom att göra detta blir senioren belönad med absolut 

lojalitet. Vidare påpekar Nakatsugawa (1992) att omoiyari spelar en viktig roll i undervisningen för 

lärare; omoiyari no kokoro-o taisetsu-ni shimashoo vilket betyder ungefär 'Låt oss hålla sinnet av 

omoiyari kärt'.

   Attityden reflekterad i detta ord är självklart inte okänt för Anglo-kultur. Det faktum att engelskan 

inte har något motsvarande ord föreslår att det inte är så framträdande som det är i japansk kultur. 

   Av alla de japanska kulturella nyckelord som har återgivits i denna uppsats kommer här nedan en 

sista semantisk formel för omoiyari:

       X har omoiyari

       X tänker ofta så här om andra människor:

          jag kan veta vad den här personen känner

          jag kan veta vad den här personen vill ha

          jag kan göra någonting bra för den här personen på grund av detta

          jag vill göra detta

          den här personen behöver inte säga någonting

       på grund av detta gör X någonting

       andra människor tycker att det här är bra

 (Wierzbicka 1997, s. 280) 
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4. Japanska nyckelord med motsvarigheter i koreanska

4.1 Introduktion

   Det finns betydelseskillnader i ord mellan alla språk. På grund av språkens historia kan ord ha 

olika känslomässiga betydelser för olika folkslag. Goddard (2005, s.72) påstår att alla vet att varje 

språk har specifika ord för karaktäristiska aspekter i kulturen, ord som saknar direkt motsvarighet i 

andra språk med radikalt olika kulturer. Detta gäller för ting av den materiella kulturen så som mat, 

kläder, beskydd och vapen. Goddard tar upp ett exempel med att man i japanskan har ett ord, sake, 

för en alkoholdryck som är gjord av ris. Detta ord existerar inte i engelskan då det är specifikt för 

japansk kultur, inte för den engelska. Detta ter sig dock vara samma för människors känslor, värden 

och livsideal, vilka kan avvika avsevärt från kultur till kultur. 

   Wierzbicka (1991, s.340) påstår att om det finns forskare som – liksom en vanlig enspråkig person 

– tror att de flesta ord i ett språk har exakta semantiska motsvarigheter i andra språk, finns det även 

de som tror att inga ord i något språk i hela världen kan ha exakta motsvarigheter. Bolle (1979, 

s.219-58) kommenterar att alla översättare vet att varje språk innehåller ord som inte har några 

semantiska motsvarigheter i andra språk och drar semantiska distinktioner andra språk inte drar. Till 

exempel i översättningar av klassiska texter om kulturella traditioner inom Hindu till europeiska 

språk, måste man inse det faktum att dessa språk inte har ord som ens kommer i närheten i 

betydelse till Sanskrit-termer så som nirvana eller karma. Wierzbicka menar att varje element i ett 

språk tillhör ett unikt nätverk av element och ockuperar en särskild plats i ett unikt nätverk av 

relationer. När vi jämför två eller fler språk kan vi inte förvänta oss att finna liknande nätverk av 

relationer men, vi kan förvänta oss att finna särskilda överensstämmelser. 

   I den här uppsatsen ligger fokus på kulturella nyckelord i det japanska språket samt att ta reda på 

hur väl Wierzbickas beskrivningar av nyckelorden stämmer överens med japanernas uppfattning. 

Dock kommer även möjligheten att finna överensstämmande koncept i ett språk ur ett annat att 

undersökas. Finns kanske möjligheten att hitta motsvarande koncept till dessa japanska nyckelord – 

om inte i ett västerländskt språk så möjligen i ett annat asiatiskt språk? Under 4.2 kommer jag kort 

att jämföra de japanska och koreanska språken inom historiska influenser och lingvistiska likheter.

4.2 Japanska och Koreanska – delade historiska influenser och lingvistiska likheter 

   Japanska och Koreanska antas räknas in i samma språkfamilj. Huruvida dessa två är besläktade 

eller inte är fortfarande oklart för lingvister men att det finns stora likheter mellan japanskan och 

koreanskan är man överens om. Till exempel är de båda språken agglutinerade och har SOV 
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ordföljd. Dessutom delar de många relaterade ord då båda språken har ett gemensamt ursprung i det 

kinesiska språket.

   Goddard (s.59) menar att de koreanska och japanska språken är genomsyrade av kinesiska 

influenser. Under historiens gång långt tillbaka till antiken har influenser från Kinas språk och 

kultur hämtats in, och via Korea förts vidare till Japan. Ett historiskt datum är år 552 e. Kr då 

Buddhismen officiellt adopterades in i Japan av Yamato hovet. Över de passerande århundradena 

har Japan inte bara lånat religiös terminologi utan även termer inom politik, konst, arkitektur, 

musik, medicin, djur och växter, kläder och mat. Liksom kinesisk kultur generellt, har kinesisk 

skrift haft en viktig och förlängd influens utanför Kinas gränser, särskilt i Korea och Japan. Vidare, 

utan någon särskilt avgörande betydelse för kulturella nyckelord kan det som kuriosa nämnas att 

koreanskans skriftspråk Hangeul, kan jämföras med japanskans Hiragana då båda dessa skriftspråk 

är baserade på stavelsetecken. Vågor av kinesiska influenser återkom under olika perioder i Japan- 

och Koreas historia. 

   Om där finns en genetisk relation mellan japanska och koreanska, måste det sträcka sig långt 

tillbaka i tiden, menar Goddard (2005, s.39). Det finns lingvister som räknar in ett eller båda 

språken i den Altaiska språkfamiljen, vilken även innehåller mongoliska, manchuriska och (mer 

avlägset) turkiska men experter är fortfarande oense om denna teori. 

4.3 Koreanska översättningar av de japanska nyckelorden

   Nedan ser vi tre tabeller. I den första har jag försökt att ställa upp de japanska kulturella 

nyckelorden med tillhörande engelska översättningar som vanligen förekommer i japansk-engelska 

ordlexikon. I den andra är koreanska översättningar uppställda, även dem med engelska 

översättningar som jag har tagit fram med hjälp av internetsökmotorn Google translate.  Den tredje 

tabellen innehåller de japanska nyckelorden samt de koreanska översättningarna. De koreanska 

översättningarna har jag tagit fram med ett japanskt-koreanskt ordlexikon på internet. Vad gäller för 

uttal har jag använt mig av en koreansk parlör samt lyssnat på inspelningar som uttalat orden. 

Google translate har även bistått mig med transkribering. 
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4.3.1 Tabell – japanska nyckelord med engelska översättningar

Japanska Engelska 

恩

on
obligation; debt of gratitude 

甘え

amae
depending on other's kindness; spoiled 

義理

giri
duty; social obligation 

遠慮

enryo
restraint; reserve; discretion 

思いやり

omoiyari
consideration; sympathy 

和

wa
harmony; peace 

精神

seishin
mind; soul; heart; spirit; intention 
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4.3.2 Tabell – koreanska översättningar (till de japanska nyckelorden) med engelska 

översättningar

Koreanska Engelska 

은혜
eunhye

grace; benefits; indebtedness; indulgence; 
obligations; benignity; odd; odds

응석부려 
eungseog
bulyeo

pamper; pampered

의리
uili

loyalty

사양
sayang

specifications 

배려해 
baelyeohae

premises 

화(화합) 
hwa (hwahab)

harmony 

정신 
jeongshin

Mental; spirit; soul; esprit; volunteering; wit; 
boat's length
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4.3.3 Tabell – japanska nyckelord med koreanska översättningar

Japanska Koreanska 

恩

on
은혜

eunhye

甘え

amae
응석부려 
eungseog
bulyeo

義理

giri
의리
uili

遠慮

enryo
사양

sayang

思いやり

omoiyari
배려해 

baelyeohae

和

wa
화(화합) 

hwa (hwahab)

精神

seishin
정신 

jeongshin

   Då de koreanska orden översätts till engelska i Google translate kan vi notera att de engelska 

översättningarna hos både de koreanska och japanska orden verkar stämma relativt bra överens. Av 

alla ord här verkar japanskans omoiyari  och koreanskans baelyeohae skilja sig åt mest i betydelse.
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5. Undersökning

5.1 Introduktion

   Hur väl stämmer egentligen Anna Wierzbickas semantiska beskrivningar av de japanska kulturella 

nyckelorden överens med japanernas egen känsla för orden? Stämmer det verkligen att de japanska 

kulturella nyckelorden, som är redovisade i den här uppsatsen, inte har några motsvarigheter i något 

annat språk i världen? Vad gäller huruvida västerländska språk besitter kulturella motsvarigheter 

eller ej kan vi nu konstatera att många lingvister har en pessimistisk inställning. Finns det då en 

möjlighet att upptäcka motsvarigheter i ett annat asiatiskt språk?  

   I denna undersökning jämförs Wierzbickas tolkningar av de japanska nyckelorden med japaners 

egen språkkänsla. Vidare kommer vi förhoppningsvis att ledas in på ett spår i jakten om kulturella 

motsvarigheter för de japanska nyckelorden i ett annat språk, nämligen koreanskan. Med hjälp av 

Wierzbickas semantiska beskrivningar utav varje japanskt nyckelord har japanska och koreanska 

informanter utefter sin egen språkförmåga fått analysera varje nyckelord för att försöka nå ett så 

trovärdigt resultat som möjligt. Vad gäller för de japanska ordens motsvarigheter i ett annat språk 

har koreanskan av alla asiatiska språk valts ut på grund av gemensamma kulturella och språkliga 

likheter. Dessa likheter skulle möjligen kunna leda oss i rätt riktning mot ett tillfredsställande 

resultat. 

5.2 Metod

   Min undersökning har gjorts i form av två enkätundersökningar. Den första är avsedd för 

japanska informanter och den andra för koreaner. Undersökningarna är baserade på Anna 

Wierzbickas semantiska formler av de japanska nyckelorden redovisade i denna uppsats. Varje 

formel har bevarats på originalspråket engelska och därav har hela undersökningen utformats på 

engelska. Formlerna som har radats upp ger en beskrivning för vart och ett av alla de sju 

nyckelorden. 

   Vi inleder med den japanska enkätundersökningen. Med denna del i undersökningen testas 

Wierzbickas tolkning av de japanska nyckelorden mot inhemska talare av det japanska språkets 

språkkänsla. Syftet är att ta reda på hur väl japaners och Wierzbickas tolkningar av nyckelorden 

stämmer överens. 

   Undersökningen har delats in i två delar där del ett innehåller de sju nyckelorden instoppade i en 

ruta ovan beskrivningarna. Här har informanterna ombetts att para ihop varje ord med vad de själva 

anser vara den rätta beskrivningen av ordet. Utöver dessa sju beskrivningar har det här även lagts in 
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en åttonde, påhittad, formel för att medvetet skapa en förvirring bland de japanska informanterna 

och att undvika uteslutningsmetoden. Informanterna har fått fylla i ett kryss vid den beskrivning 

som de ansett inte passa ihop med något utav orden i rutan. 

   Del två avser en analys av hur väl Wierzbickas beskrivningar stämmer överens med japanernas 

egen känsla för orden. Under varje beskrivning finns en skala från 1 till 5 för bedömningen av hur 

väl beskrivningen stämmer med det valda ordet. 1 motsvarar det minsta och 5 det mest 

överensstämmande. Efter hur japanerna själva väljer att para ihop orden med beskrivningarna kan vi 

kanske se en skillnad i detta val och att detta kanske tyder på brister i Wierzbickas forskning.

   Vidare för den koreanska enkätundersökningen så är den, till skillnad från den japanska, gjord i 

endast en del. Här har även Wierzbickas sju originalbeskrivningar radats upp. Då syftet här är att 

försöka ta reda på om det finns liknande motsvarigheter till de japanska nyckelorden i koreanskan, 

kan den åttonde påhittade beskrivningen samt de japanska glosorna uteslutas. 

   Koreanska översättningar av de japanska nyckelorden har tagits fram med hjälp av japansk-

koreanska ordlexikon på internet. Utan att visa vare sig dessa koreanska ord eller de japanska orden 

i enkäten har de koreanska informanterna ombetts att läsa varje uppställd beskrivning. För ett mer 

pålitligt resultat har informanterna själva efter egen språkkänsla i koreanska fått fylla i ett koreanskt 

ord de anser passa bäst för varje beskrivning. Fyller de i de ord som redan tagits fram eller väljer de 

andra ord att para ihop beskrivningarna med? 

   I de båda undersökningarna har det funnits utrymme för övriga kommentarer där bland annat 

utformandet av de semantiska beskrivningarna har diskuterats. Målgruppen hos informanterna är 

övervägande universitetsstudenter i åldrarna mellan 20 och 30 år med japanska och koreanska som 

modersmål. Jag har via e-post och det sociala nätverket Facebook skickat ut min undersökning till 

bekanta och utbytesstudenter på Lunds Universitet. Då undersökningen är skriven på engelska är de 

flesta informanterna utbytesstudenter med kunskaper i språket.   

       

5.3 Material och begränsningar

   Insamling av material har skett mellan den 12 april och den 6 maj 2011. Av deltagarna i mina 

undersökningar är antalet övervägande koreanska informanter. Enkäterna har skickats ut till ett 30 

tal personer varav totalt 6 gav svar. Av dessa 6 personer besvarade 4 den koreanska delen och de 

övriga 2 den japanska delen. Informanterna är i åldrarna mellan 20 och 26 varav 5 fortfarande är 

universitetsstudenter och 4 av dem är utbytesstudenter vid Lunds Universitet.

   Enkätundersökningarna är tämligen tidskrävande med ca 15 – 30 minuter per enkät vilket troligen 

har hållit deltagarantalet nere. Då så många synvinklar som möjligt skulle behövas för att kunna 

jämföra Wierzbickas och japaners tolkningar av de japanska nyckelorden, är troligen 2 informanter 
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inte tillräckligt för att undersökningen ska vara tillförlitlig. Det samma gäller för undersökningen av 

de japanska nyckelordens motsvarigheter i koreanskan. Med enbart 4 informanter är det svårt att dra 

någon slutsats för huruvida eventuella motsvarigheter skulle finnas eller inte. För en tillförlitlig 

undersökning med trovärdiga resultat krävs vidare kunskaper i det koreanska språket samt fler 

informanter än de som har medverkat i undersökningen. Vidare forskning är nödvändig. 
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6. Resultat av undersökning

6.1 Introduktion

   I detta kapitel presenteras informanternas svar från enkätundersökningarna delvis i form av 

kortfattade analyser. Svaren anges i tabellformat för att bli mer överskådliga och analyserna 

presenteras i den löpande texten.

   Under presentationen för japanernas enkätundersökning jämförs informanternas olika val till att 

para ihop de japanska nyckelorden med Wierzbickas beskrivningar. De två deltagarnas 

uppfattningar av ordens betydelse verkar generellt skilja sig både från varandra och Wierzbickas 

tolkningar, med undantag för vissa gemensamma nämnare. 

   Vad gäller för koreanernas enkätundersökning jämförs informanternas koreanska ordval för varje 

beskrivning med de koreanska översättningar som jag själv har tagit fram. Även här ser vi markanta 

skillnader mellan de fyra deltagarnas alternativ och de som jag har slagit upp.      

   Då antalet informanter varit färre än jag hoppats på är det nödvändigt att ta hänsyn till att mina 

enkätundersökningar fått en relativt kortfattad presentation av resultatet. 

6.2 Enkät för japanska informanter

   Jag har nedan sammanställt svaren från de två informanter som ställde upp i enkätundersökningen 

för talare med japanska som modersmål i en tabell. Deltagarna är benämnda som Person 1 och 

Person 2. Tabellen är indelad i tre kolumner. Den första innefattar facit till beskrivningarna i 

enkäten samt de övriga två kolumnerna visar på hur Person 1 och 2 har valt att para ihop 

nyckelorden med beskrivningarna.

   Låt oss nu analysera valen för Person 1. Till att börja med kan vi lägga märke till att av åtta 

möjliga alternativ stämmer endast två av svaren överens med originalbeskrivningarna; enryo och 

wa. Informanten har även valt att fylla i ett X – 'inget ord passar in i beskrivningen' – vid amae 

istället för beskrivning nummer 4, vilken är påhittad.    

   Vi går vidare med Person 2 som liksom Person 1 har valt att para ihop enryo och wa med sina 

originalbeskrivningar. Här har informanten även fyllt i seishin vid sin ursprungliga plats samt fyllt i 

ett X vid den beskrivning som verkligen är påhittad. Wierzbickas tolkningar för vad nyckelorden 

står för, ter sig här mer överensstämmande med Person 2 än för Person 1. 
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AW:s beskrivningar Person 1 Person 2

Beskrivning 1: amae X omoiyari

Beskrivning 2: enryo enryo enryo

Beskrivning 3: wa wa wa

Beskrivning 4: X omoiyari X

Beskrivning 5: on amae giri

Beskrivning 6: giri on on

Beskrivning 7: seishin giri seishin

Beskrivning 8: omoiyari seishin amae

6.3 Enkät för koreanska informanter

   Längre ner under detta kapitel ser vi en sammanställning för de fyra informanternas svar. 

Deltagarna är benämnda som Person 1, Person 2, Person 3 och Person 4. Under spalterna Japanska 

nyckelord och Koreanska översättningar i tabellen ser vi, som rubrikerna beskriver, de japanska 

nyckelorden respektive de koreanska översättningar som jag har tagit fram. I spalterna för varje 

person ser vi vilka svar var och en har kommit fram till. 

   Vi inleder med att analysera valen för person 1. Till att börja med kan vi se att inget utav de 

översättningar som jag har tagit fram valts ut. Personen har valt att sätta in orden uimu (duty,  

obligation) och shinloe (trust, faith, reliance, dependence) för on, salang (love) för amae, uimu, 

shinloe och gidae (expectation) för giri , ujeong (friendship) för omoiyari och för orden enryo, wa 

och seishin har Person 1 valt att sätta ett X. Vi kan notera att Person 1 vid två tillfällen har valt flera 

alternativ än att ge ett ord; både för on och giri  har uimu och shinloe valts ut. Då både on och giri , 

liksom uimu och shinloe, översätts med duty; obligation till engelska, antyder detta möjligen om att 

vi är de motsvarande kulturella likheterna på spåren.

   Person 2 har liksom Person 1 inte fyllt i ett enda utav de översättningar som jag har funnit utan 

lagt till egna alternativ. Dessa är bo-eun (gratitude) för on, salang (love) för amae, gashig 

(affectation) för giri , yeui (courtesy; amenities; etiquette) för enryo, jamanshim (conceit) för 

omoiyari och jibdan (groups; community) för wa. Ytterligare gemensamt med Person 1 är att även 

Person 2 har valt att fylla i ordet salang för amae samt att sätta X i beskrivningen för seishin. 

Seishin verkar hittills vara det japanska nyckelord som minst motsvaras i det koreanska språket.

   Vi fortsätter med Person 3 som likt de två ovan nämnda informanterna har valt att fylla i egna 

förslag på ord. Jawonbongsaja (volunteer) har valts för on, aein (lover) för amae, soshimhansalam 

(a timid person) för giri , seong-gyeog patanja (personality disorder) för enryo, jeomjaeng-i  
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(fortune-teller) för omoiyari, dasugyeol (majority) eller igijuuija (egoist) för wa och

nagcheonjuuija (optimist) för seishin. Till skillnad från de övriga informanterna har Person 3 inte 

fyllt i ett X i någon av beskrivningarna. Vad som skulle kunna vara värt att notera är att alla 

informanterna hittills verkar förknippa amae med begreppet kärlek. Dock har Person 3 valt att fylla 

i det koreanska ordet för älskare i beskrivningen och inte salang (kärlek) som valts ut av Person 1 

och 2. 

   Till sist har vi Person 4 som har valt att ge följande alternativ; uimu (duty; obligation) för on, 

moseong-ae (motherhood; mother's affection) för amae, pyeongpan (reputation) för giri , gyeogshig 

(informal) för enryo och miso (smile) för omoiyari. För wa och seishin har Person 4 valt att fylla i 

ett X. Vi kan även notera att Person 4 har liksom Person 1 valt att fyllt i ordet uimu för on. 

Japanska 
nyckeolord

Koreanska 
översättningar

Person 1 Person 2 Person 3 Person 4

恩

on
은혜 
eunhye 

의무
uimu        
신뢰
shinloe

보은
bo-eun  

자원봉사자
jawonbongsaja 

의무
uimu 

甘え

amae
응석부려  
eungseog
bulyeo

사랑
salang

사랑 
salang

애인
aein 

모성애
moseong-ae  

義理

giri
의리
uili

의무
uimu 
신뢰
shinloe 
기대
gidae

가식
gashig 

소심한사람
soshimhansalam

평판
pyeongpan

遠慮        
enryo

사양
sayang X

예의 
yeui

성격파탄자 
seong-gyeog 
patanja 

격식
gyeogshig  

思い遣り 
omoiyari

배려해 
baelyeohae 

우정
ujeong 

자만심 
jamanshim

점쟁이
jeomjaeng-i 

미소
miso

和 
wa

화(화합) 
hwa (hwahab)
 

X
집단
jibdan

다수결
dasugyeol 
이기주의자
igijuuija

X

精神 
seishin

정신 
jeongshin X X

낙천주의자
nagcheonjuuija X

33



7. Diskussion
   Huvudfokus i min uppsats var från början att genomföra en undersökning med en jämförande 

analys mellan Anna Wierzbickas beskrivningar och japanska talares uppfattningar av de japanska 

kulturella nyckelorden. Vad som emellertid skulle vara en undersökning övergick i två. Ett sidospår 

växte fram ur påståenden om att det inte går att finna motsvarigheter till de japanska kulturella 

nyckelorden i ett västerländskt språk som engelskan. I denna uppsats har jag även försökt att hitta 

motsvarigheter till de japanska nyckelorden i ett annat asiatiskt språk.   

   Först genomfördes undersökningen med syftet att jämföra Wierzbickas semantiska beskrivningar 

av totalt sju japanska nyckelord med japaners egen språkkänsla för orden. Sedan genomfördes en 

andra undersökning där jag har försökt att ta reda på hur nära i motsvarighet det går att komma de 

japanska kulturella nyckelorden i ett annat asiatiskt språk med en närliggande kultur.

   Utöver mina undersökningar har det även redogjorts för metoder att studera, förklara och beskriva 

huvudsakligen den japanska kulturen för utomstående med hjälp av semantiskt metaspråk, 

semantiska grundord och formler, studerade av Goddard och Wierzbicka. Genom bland andra 

Wierzbicka och Goddards djupgående studier har jag även redogjort för vart och ett utav de sju 

japanska nyckelorden. 

   Deltagarna i mina undersökningar har bidragit med intressanta kommentarer angående innehållet 

för båda enkätundersökningarna. Trotts Wierzbickas försök att beskriva varje japanskt nyckelord, i 

semantiska formler med ”så enkelt formulerade meningar som möjligt” på engelska, för att en 

kulturellt utomstående person ska kunna förstå koncepten, verkar både de japanska och koreanska 

informanterna i mina undersökningar vara överens om att beskrivningarna är förvirrande och 

otydliga. Detta skulle dock kunna bero på att endast formlerna, utan de tillhörande nyckelorden 

utplacerade, har visats i mina enkätundersökningar och på så sätt skulle förvirring ha kunnat uppstå.

   Vad gäller enkätundersökningen för japanska informanter har dock de tillhörande orden visats 

med syftet att välja mellan dessa och att para ihop dem med beskrivningarna. Av vad jag förstår bör 

Wierzbickas semantiska beskrivningar vara så pass tydliga för en japan att han eller hon kan klara 

av att para ihop rätt ord med rätt formel utan att se svaret. 

   Den varierande indelningen av nyckelorden mellan de båda japanska informanterna är tämligen 

intressant. Utav deras svar att döma verkar de flesta av Wierzbickas beskrivningar tolkas som 

svårbegripliga. En annan gemensam nämnare ter sig vara det faktum att både Person 1 och Person 2 

valde att para ihop enryo och wa med dess ursprungliga beskrivningar. Detta kunde tyda på att av 

Wierzbickas beskrivningar, skulle dessa två för enryo och wa vara de som stämmer mest överens 

med informanternas egen språkkänsla för orden. 
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   En intressant notis är att båda informanterna har valt att placera on vid beskrivningen för giri . 

Detta skulle kunna bero på en förvirring mellan de tämligen liknande betydelserna hos både giri  och 

on. På grund av dessa likheter, borde Wierzbicka ha varit tydligare i sina semantiska beskrivningar 

av on och giri med att skilja dem åt? 

   Del två av min enkätundersökning för japanska informanter innehåller skalor från 1 till 5 under 

varje beskrivning, där informanterna ombedes att bedöma hur väl beskrivningen stämmer överens 

med det valda ordet. Dock var det ingen utav de två informanterna som fullföljde denna del vilket 

har försvårat bedömningen av resultaten.       

   Två informanter är inte tillräckligt för att göra denna undersökning tillförlitlig. Även om antalet 

informanter vore större, skulle brister i Wierzbickas semantiska beskrivningar kunna vara orsaken 

till att det finns en stor variation i hur japanerna väljer att para ihop nyckelorden med 

beskrivningarna. Dessa brister skulle möjligen vara att Wierzbickas beskrivningar trotts allt är 

förvirrande och otydliga samt att hennes tolkningar av orden skulle skilja sig från hur en talare med 

japanska som modersmål uppfattar dem. Likväl skulle förvirringen kunna bero på bristande 

kunskaper i det engelska språket hos informanterna. Flera informanters synvinklar är nödvändig för 

att komma närmare en förståelse av hur väl Wierzbickas tolkningar av de japanska nyckelorden 

stämmer överens med japanernas egen tolkning.   

   Då de japanska nyckelorden har översatts till koreanska skulle man kunna anta att de koreanska 

översättningarna som jag har tagit fram och de ord som de koreanska informanterna har valt att fylla 

i för varje beskrivning, bör vara de samma. Dock ter det sig finnas en skillnad i ordvalen mellan 

oss. 

   Ingen av de fyra informanterna i min enkätundersökning för koreaner har valt något utav de 

koreanska översättningarna som jag har slagit upp. Vi kan emellertid se att både Person 1 och 4 har 

valt att fylla i samma ord i beskrivningen för on samt att Person 1 och 2 fyllde i samma ord i 

beskrivningen för amae. Detta skulle kunna tyda på att vi hittills har kommit de japanska begreppen 

on och amae närmast i motsvarighet. 

   Vi har dock Person 4 som kanske kommer närmast i motsvarighet med alternativet moseong-ae 

(motherhood; mother's affection) för amae. Av tabellen att döma kan vi se att uimu kommer nära i 

motsvarighet med on:s känsla av plikt och att vi genom salang (kärlek) kommer relativt nära 

amae:s känsla av beroende och ömhet. Dock mycket närmare än så verkar vi inte komma någon 

motsvarighet till dessa japanska nyckelord i det koreanska språket. Inte i den här undersökningen.

   De översättningar som jag funnit med ett ordlexikon på internet, skulle kunna ha gett irrelevanta 

alternativ för Wierzbickas beskrivningar. Eftersom de koreanska informanterna har valt att fylla i 

andra alternativ än de ord som jag har slagit upp verkar detta tyda på att de koreanska orden som 

35



slagits upp med lexikon inte har den kulturella innebörd som Wierzbickas beskrivningar anger för 

de japanska kulturella nyckelorden. Det betyder dock inte att informanternas koreanska ordval 

exakt motsvarar de japanska nyckelorden. 

   Vad man bör ta hänsyn till är att de koreanska informanterna har utgått från Wierzbickas 

beskrivningar för varje nyckelord, i okunskap om hennes forskning och utan att se några alternativ 

på ord att fylla i som i enkäten för japanska informanter. Beskrivningarna är troligtvis inte 

tillräckligt starka i betydelse för koreansk kultur som för den japanska för att de ska kunna välja ett 

givet motsvarande alternativ.

   I slutändan ter sig jakten på motsvarigheter till dessa japanska kulturella nyckelord i det 

koreanska språket tagit över något i fokus. Orsaken till detta är delvis på grund av bristen i antalet 

informanter, då fler koreanska än japanska informanter har deltagit i mina undersökningar. Detta har 

lett till att en utförligare diskussion och presentation av min undersökning för just koreanska 

informanter har kunnat genomföras. 
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8. Slutord
   I den här uppsatsen har det redogjorts för japanska kulturella nyckelord. Efter en genomgång av 

sju japanska kulturella koncept kan vi komma fram till att de alla verkar ha en koppling till 

mänskliga relationer eller känslor. Detta kan vi se på beskrivningar så som ”att vara beroende av en 

annan person”, ”att stå i skuld till någon” och ”att visa medkänsla gentemot andra människor”.Vi 

har konstaterat att fler än två japanska informanters synvinklar krävs för att kunna göra en 

tillförlitlig jämförelse med Anna Wierzbickas tolkningar av nyckelorden. 

   Tidigare i denna uppsats diskuterades huruvida det går att förklara japanska koncept för en 

kulturellt utomstående eller inte. Med hjälp av tekniken i semantiskt metaspråk har vi sett att de sju 

exemplen på japanska nyckelord går att låsa upp för en större precision och klarhet i beskrivning 

och jämförelse mellan kulturer.   

   Vi har även kommit fram till att motsvarigheter hos dessa japanska nyckelord är svåra att finna, 

till och med i ett annat asiatiskt språk. De japanska kulturella nyckelorden är sannolikt inte några 

nyckelord för den koreanska kulturen men av min undersökning att döma kan det möjligen finnas 

spår av likheter. Då antalet informanter varit färre än jag hoppats på har resultaten i mina 

enkätundersökningar varit tämligen ofullständiga. För tillförlitliga resultat är vidare forskning 

nödvändig.

   Ett intressant förslag för vidare forskning skulle vara att ytterligare reda ut skillnaderna mellan on 

och giri , då betydelserna av dessa två nyckelord är mycket snarlika och tämligen förvirrande, till 

och med för japanerna själva.
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Bilaga 1

This survey will take about 30 minutes and will be performed in two steps; 

1. Below I have listed seven Japanese words. After the words follow descriptions of the meaning of
each word. The meaning of each word is described by several sentences. Please choose between the 
words from the list and match each of them with the description that you think is correct. 
     Please see the example below for how to fill in your answer. 

Ex. 1. (  Friend  )

everyone knows: many people think about some other people like this: 
       I know this person well
       I want to be with this person often 
       I want to do things with this person often
       when I am with this person, I feel something good
       I think this person thinks the same about me
I think like this about this person

甘え　　恩　　思いやり　　精神　　 遠慮　　義理　 和      
(Amae)          (On)             (Omoiyari)               (Seishin)            (Enryo)            (Giri)            (Wa) 

1. (            )

X thinks something like this about someone (Y):

     when Y thinks about me, Y feels something good

     Y wants to do good things for me

     Y can do good things for me

     when I am with Y nothing bad can happen to me 

     I don't have to do anything because of this

     I want to be with Y

X feels something good because of this

2. (            )

when X is with person Y, X thinks something like this:

      I can't say to this person:

           ”I want this, I don't want this”

           ”I think this, I don't think this”
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      if I did this, someone could feel something bad because of this

      someone could think something bad about me because of this

 because of this X doesn't say things like this

 because of this X doesn't do some things 

 people think: this is good

3. (            )

these people want to be like one thing

  they all want the same

  they want to do some things because of this 

  they don't want this:

         one of them says: ”I want this”

         another one says: ”I don't want this”

  they don't want to say about some of them: 

         ”these people did something good,

           these people did something bad”

   they don't want to say about one of them:

           ”this person did something very good”

   they all feel something good because of this

   they can do some good things because of this

   they couldn't do these things if they didn't all want the same

 people think this is very good

4. (            )

X thinks something like this about someone:

       this person doesn't have to say anything

X does these other things because of this      

        I don't want not to do these other things because of this         

        I have to do good things for this person because of this

X can do other good things because of this

        if I don't do this it will be bad

        I have to think about this always
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        people think this is very good

X feels something good because of this

5. (            )

X thinks something like this about someone:

     this person did something very good for me

     I couldn't do something like this for this person

     I have to think about this always

     I have to do good things for this person because of this

     if this person wants me to do something I have to do it

 X feels something bad because of this

6. (            )

X thinks something like this about someone:

     I have to do good things for person Y

     if I don't do this it will be bad

     if I don't do this, Y can feel something bad

     people will say bad things about me because of this

     I don't want this

     because of this, I have to do good things for Y  

     I have to think about this

7. (            )

X thinks something like this:

     I want to do something very good (Y)

     I know: I can't do it know

     I can do it after now if I do other things now

     I know: I will have to do these other things for a long time 

     I know: I will feel something bad because of this

     I don't want not to do these other things because of this  

     I want to do these other things
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 X does these other things because of this      

 X can do something very good (Y) because of this

 X can do other good things because of this

8. (            )

X often thinks something like this about other people:

     I think I can know what this person feels

     I think I can know what this person wants

     I can do something good for this person because of this

     I want to do this

     this person doesn't have to say anything

     because of this, X does something

people think: this is good

2. In this second step I would like you to rank the following descriptions of how well you think that 
they are describing each word. Below each description there is a ranking scale from 1 to 5 of good 
or bad description. Please write an X in the scale next to the wished level. 

Ex.   Bad   1 ….. 2 ….. 3 ..X.. 4 ….. 5 ….. Good

1.

X thinks something like this about someone (Y):

     when Y thinks about me, Y feels something good

     Y wants to do good things for me

     Y can do good things for me

     when I am with Y nothing bad can happen to me 

     I don't have to do anything because of this

     I want to be with Y

X feels something good because of this

Now please think of this word. How well do you think this formula describes the word? 

Bad   1 ….. 2 ….. 3 ….. 4 ….. 5 ….. Good
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2.

when X is with person Y, X thinks something like this:

      I can't say to this person:

           ”I want this, I don't want this”

           ”I think this, I don't think this”

      if I did this, someone could feel something bad because of this

      someone could think something bad about me because of this

because of this X doesn't say things like this

because of this X doesn't do some things 

people think: this is good

Now please think of this word. How well do you think this formula describes the word? 

Bad   1 ….. 2 ….. 3 ….. 4 ….. 5 ….. Good

3.

  these people want to be like one thing

  they all want the same

  they want to do some things because of this 

  they don't want this:

         one of them says: ”I want this”

         another one says: ”I don't want this”

  they don't want to say about some of them: 

         ”these people did something good,

           these people did something bad”

   they don't want to say about one of them:

              ”this person did something very good”

  they all feel something good because of this

  they can do some good things because of this

  they couldn't do these things if they didn't all want the same

  people think this is very good

Now please think of this word. How well do you think this formula describes the word? 

Bad   1 ….. 2 ….. 3 ….. 4 ….. 5 ….. Good
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4.

X thinks something like this about someone:

       this person doesn't have to say anything

X does these other things because of this      

        I don't want not to do these other things because of this         

        I have to do good things for this person because of this

X can do other good things because of this

        if I don't do this it will be bad

        I have to think about this always

         people think this is very good

X feels something good because of this

Now please think of this word. How well do you think this formula describes the word? 

Bad   1 ….. 2 ….. 3 ….. 4 ….. 5 ….. Good

5.

 X thinks something like this about someone:

     this person did something very good for me

     I couldn't do something like this for this person

     I have to think about this always

     I have to do good things for this person because of this

     if this person wants me to do something I have to do it

 X feels something bad because of this

Now please think of this word. How well do you think this formula describes the word? 

Bad   1 ….. 2 ….. 3 ….. 4 ….. 5 ….. Good

6.

X thinks something like this about someone:

     I have to do good things for person Y

     if I don't do this it will be bad

     if I don't do this, Y can feel something bad
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     people will say bad things about me because of this

     I don't want this

     because of this, I have to do good things for Y  

     I have to think about this

Now please think of this word. How well do you think this formula describes the word? 

Bad   1 ….. 2 ….. 3 ….. 4 ….. 5 ….. Good

7.

X thinks something like this:

     I want to do something very good (Y)

     I know: I can't do it know

     I can do it after now if I do other things now

     I know: I will have to do these other things for a long time 

     I know: I will feel something bad because of this

     I don't want not to do these other things because of this  

     I want to do these other things

X does these other things because of this      

X can do something very good (Y) because of this

X can do other good things because of this

Now please think of this word. How well do you think this formula describes the word? 

Bad   1 ….. 2 ….. 3 ….. 4 ….. 5 ….. Good

8.

X often thinks something like this about other people:

    I think I can know what this person feels

    I think I can know what this person wants

    I can do something good for this person because of this

    I want to do this

    this person doesn't have to say anything

    because of this, X does something

45



people think: this is good

Now please think of this word. How well do you think this formula describes the word? 

Bad   1 ….. 2 ….. 3 ….. 4 ….. 5 ….. Good

If you have any comments please write them down below.

Comments:
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Bilaga 2
This survey will take about 15 minutes. 

   Below I have listed seven descriptions in English of seven Korean words. Every word has a 
connection to human emotions and relationships. X and Y, in some of the descriptions, represent 
people that feels these emotions and relationships between each other.

   Please read the descriptions. Fill in a Korean word in each description that you think is correct. 
Please see the example below for how to fill in your answer.Observe that the answer in the example 
is given in English. If possible, please write your answer in Hangul ( 한국어 ). If you think that 
these descriptions does not match with any Korean word, please write an X in the field for your 
answer.

Example: (the description is describing the word that I am looking for)

1. ( Friend )

Everyone knows: many people think about some other people like this:

    I know this person well

    I want to be with this person often

    I want to do things with this person often

    when I am with this person, I feel something good

    I think this person thinks the same about me

I think like this about this person

1. (            )

X thinks something like this about someone (Y):

   when Y thinks about me, Y feels something good

   Y wants to do good things for me

   Y can do good things for me

   when I am with Y nothing bad can happen to me

   I don't have to do anything because of this

   I want to be with Y

X feels something good because of this
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2. (            )

when X is with person Y, X thinks something like this:

   I can't say to this person:

     ”I want this, I don't want this”

     ”I think this, I don't think this”

   if I did this, someone could feel something bad because of this

   someone could think something bad about me because of this

because of this X doesn't say things like this

because of this X doesn't do some things

people think: this is good

3. (            )

these people want to be like one thing

they all want the same

they want to do some things because of this

they don't want this:

    one of them says: ”I want this”

    another one says: ”I don't want this”

they don't want to say about some of them:

    ”these people did something good,

     these people did something bad”

they don't want to say about one of them:

     ”this person did something very good”

they all feel something good because of this

they can do some good things because of this

they couldn't do these things if they didn't all want the same

people think this is very good

4. (            )

X thinks something like this about someone:

    this person did something very good for me
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    I couldn't do something like this for this person

    I have to think about this always

    I have to do good things for this person because of this

    if this person wants me to do something I have to do it

X feels something bad because of this

5. (             )

X thinks something like this about someone:

    I have to do good things for person Y

    if I don't do this it will be bad

    if I don't do this, Y can feel something bad

    people will say bad things about me because of this

    I don't want this

    because of this, I have to do good things for Y

    I have to think about this

6. (           )

X thinks something like this:

    I want to do something very good (Y)

    I know: I can't do it know

    I can do it after now if I do other things now

    I know: I will have to do these other things for a long time

    I know: I will feel something bad because of this

    I don't want not to do these other things because of this

    I want to do these other things

X does these other things because of this

X can do something very good (Y) because of this

X can do other good things because of this

7. (            )

X often thinks something like this about other people:

    I think I can know what this person feels
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    I think I can know what this person wants

    I can do something good for this person because of this

    I want to do this

    this person doesn't have to say anything

    because of this, X does something

people think: this is good

If you have any comments please write them down below.

Comments:
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