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Sammanfattning

Inom J-pop är det vanligt förekommande med enstaka ord eller meningar på engelska, insprängda i 

en i övrigt japanskspråkig text. I den här uppsatsen undersöks texter tillhörande den japanska 

pop-gruppen KAT-TUN och engelskan i dem delas i fyra roller enligt vilken funktion de fyller. En 

kvantitativ undersökning visar att den vanligast förekommande formen av engelska är hela 

meningar eller satser. Vidare studeras fenomenet tvetydig kod och användningar av det i texterna 

presenteras. Ytterligare funktioner engelska ord och meningar kan fylla tas upp och det 

argumenteras för att engelska i J-pop används som emfas och för att påverka rytmen i texten.
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1. Inledning 

När den moderna japanska popmusiken, J-pop1, började spridas i Japan var den starkt influerad av 

den engelskspråkiga musik från England och USA som då var populär.2 Inspiration hämtades i form 

av musikstilar, instrument, sångtekniker, bandnamn, textinnehåll m.m.3 Japaner anser sig dock ofta 

vara dåliga på engelska som språk och japaner emellan sker det sällan kommunikation på engelska.4 

Andrew J. Moody tar i sin undersökning upp data insamlat mellan september 2005 och december 

2006 som visar på att snittpoängen för japaner som tog TOEFL5 under den perioden var lägst i 

Asien.6 Trots detta genomsyras det japanska samhället idag av engelskspråkiga inslag. Inte bara i 

musiksammanhang i form av engelska band- och artistnamn, engelska låt- och albumtitlar samt 

engelska ord och fraser insprängda i japanska låttexter, utan även i övrig media såsom TV, reklam 

och tidningar. Inslagen förekommer både i en mer integrerad form skriven med katakana7, ett 

japanskt fonetiskt alfabet använt i huvudsak för lånord och icke-japanska namn, och som mer eller 

mindre direkt importerade ord och uttryck skrivna med romaji, latinska bokstäver. 

I låttexter inom J-pop tycks bruket av engelskspråkiga inslag nå nya höjder. Det är inte 

ovanligt att se texter som till lika stor del består av engelska och japanska och där de två språken 

används växelvis inom samma vers eller mening. I vilken grad engelska inslag förekommer i 

texterna kan variera från artist till artist och från låt till låt. En och samma artist kan ha låtar både 

med mycket engelska i texterna och låtar helt utan inslag av engelska. I denna uppsats vill jag visa 

på hur engelskan används i en populär pop-grupps låttexter och på hur den integreras i japanskan i 

texten.

1 J-pop är den allmänna benämningen på den moderna japanska popmusiken. J-pop influerades under den tid då stilen 
utvecklades av västerländska artister och många anser fortfarande att stor inspiration hämtas ifrån väst. Texternas 
innehåll är dock ofta traditionellt japanska och berör i många fall liknande teman som äldre japansk musik.

2 Moody Andrew, “Englishization in Japanese popular culture: Representation of ethnicity” I Kwok-kan Tam (red.) 
Englishization in Asia, Language and Cultural Issues, Hong Kong, Open University of Hong Kong Press, 2009, s. 
183

3 Ibid., s. 184
4 Ibid., s. 185
5 TOEFL är ett internationellt prov för att bedöma nivå av engelskakunskaper. 
6 Moody 2009, s. 185
7 Japanska ord i uppsatsen transkriberas enligt det modifierade Hepburnsystemet med streck över lång vokal.
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1.1 Tidigare forskning

1.1.1 Utländska språk i japanska språket: Lånord (Gairaigo)

Det japanska språket har genom historien lånat en stor mängd ord från andra språk. Det 

tidigaste lånen kom från kinesiska, följt av ord från portugisiska och holländska och efter 

Meiji-restaurationen även från andra västerländska språk.8 Dessa lånade ord har i olika grad 

integrerats i det japanska språket och ord som härstammar från kinesiskan ses idag inte 

längre som lånade ord utan har blivit en naturlig del av det japanska språket. Därför delas 

generellt ord med icke-japansk härstamning in i flera kategorier när man diskuterar dem 

vetenskapligt. Den vanligaste termen för ord lånade från västerländska språk är gairaigo. 

Park delar in lånord i det japanska språket i tre kategorier:

There are at least three levels of loan words in Japanese; first foreign words 

that are fully integrated so that everybody uses them without feeling that they 

are loans, such as zubon 'trousers,' tabako 'cigarette,' etc.

Second, words that possibly are integrated, i.e. they are fully recognized by 

speakers as borrowings and understood by everyone.

Third, words that are not assimilated at all and used mostly for commercial 

purposes, in advertisements, etc. Perhaps this last category should be more 

properly known as foreign words.9

Den tredje kategorin har blivit allt mer vanlig på senare tid. Engelska lånord skrivs ofta med 

romaji snarare än med något av de japanska alfabeten vilka annars är norm att använda även 

för ord med icke-japanskt ursprung. Denna form av engelska används framför allt inom 

olika former av media och har i åtskilliga publikationer av bland annat Dowd och 

Kujiraoka10, Moody11 samt Seargeant12 undersökts och diskuterats. Det har presenterats olika 

8 Park, Whaja, Western loan-words in Japanese Stockholm, Stockholm University, Dept. Of Oriental Languages, 
1987, s. 1

9 Ibid, s. 2
10 Dowd, Norman Lee och Kujiraoka, Allison, English in Japanese Pop Music: Analyses and Perceptions 東日本国際
大学研究紀要 [Higashi nihon kokusai daigaku kenkyû kiyô] 7(1), 2002

11 Moody, Andrew, English in Japanese popular culture and J-Pop music, World Englishes, Vol 25, No. 2, s. 209-222 
12 Seargeant, Philip, The idea of English in Japan: ideology and the evolution of a global language, Clevedon, 

Multilingual Matters, 2009
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förklaringar till varför det i Japan tenderar att i bland annat media förekomma enstaka fraser 

eller ord på engelska och hur detta påverkar de japaner som omges av det. Dowd och 

Kujiraoka skriver följande gällande japaners användande av engelska:

Characteristics of Japanese English include grammar and spelling non-native to 

either language; phrases and words have been created out of raw material from 

both languages.13

1.1.2 Engelska i japanska låttexter

En av dem som skrivit ett flertal publikationer specifikt kring japaners användning av 

engelska inom J-pop är Andrew J. Moody. I en serie studier diskuterar han användningen av 

engelska inom J-pop, något han benämner "J-pop English", det vill säga ”J-pop-engelska”. 

Moody undersöker i två studier engelskan i texter som under en specifik period låg på 

Oriconlistan14. Han tar till exempel upp begreppet tvetydig kod, som betecknar bruket att 

blanda två språk på ett sådant sätt att det inte längre är klart vilket av språkens grammatiska 

struktur som gäller.15 Moody anser att tvetydig kod är något unikt för J-pop och är skilt från 

kod-växling, vilket är benämningen på ett växelvist användande av flera språk inom 

utrymmet för ett och samma samtal.16 Moody visar på att den största gruppen engelska inom 

J-pop är i form av hela meningar och att de vanligast förekommande orden på grund av detta 

är pronomen.17 Han hävdar att J-pop-engelska används för att imitera engelskspråkig musik, 

för att uttrycka saker som riskerar att bli tafatta eller innehålla starka antydningar, för att få 

en mer stilistiskt och lättläst text eller för att visa på en internationell och modern image och 

på så sätt höja låten och artistens kommersiella värde.18

I ytterligare en studie samarbetar Moody med Matsumoto Yuko och vidareutvecklar 

då sina tidigare studier om tvetydig kod. Denna gång fokuserar studien på två specifika 

13 Dowd, Norman Lee och Kujiraoka, Allison, English in Japanese Pop Music: Analyses and Perceptions 東日本国際
大学研究紀要 [Higashi nihon kokusai daigaku kenkyû kiyô] vol . 7, nr. 1, 2002, s.12

14 Oriconlistan är en lista över mest sålda album respektive singlarna i Japan regelbundet sammanställd av 株式会社オ

リコン[Kabushiki kaisya orikon].
15 Se Moody 2000, 2001
16 Kodväxling. Nationalencyklopedin. 2012. http://www04.sub.su.se:2834/lang/kodväxling (hämtad 2012-05-17)
17 Moody, Andrew J,”J-pop English: Or, How to Write a Japanese Pop Song” Gengo Komyunikeeshon Kenkyuu  

[Language Communication Studies] 1. 2001, s. 100, 101
18 Ibid., s. 105
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J-pop artister och på vilket sätt de använder sig av tvetydig kod.19 Moody och Matsumoto 

anser att delar av den engelska som används inom J-pop är i syfte hylla stora västerländska 

artister. Detta påstående baserar de på faktumet att många engelska artistnamn och låttitlar 

förekommer i J-pop texter. De menar att det är ett medvetet grepp för att visa respekt för den 

artist eller den grupp som låttiteln eller artistnamnet ifråga tillhör. Moody och Matsumoto 

presenterar baserat på Moodys tidigare studier fyra roller J-pop-engelska fyller;

Tabell 1: Engelskans roller i J-pop20

Roll Beskrivning
Musikalisk 

utfyllnad

Ord såsom ”yeah” eller ”oh” skrivs med romaji och klassas därmed 

som engelska ord i materialet
Enstaka ord eller 

fraser

Ord såsom ”Jump” eller ”Kiss” kan stoppas in en text som i övrigt är 

japansk. De engelska orden stör inte den japanska grammatiska 

strukturen.
Satser eller 

meningar

Meningar eller satser stoppas in i en text, vanligtvis som en egen rad. 

Ofta är meningarna eller satserna engelska översättningar av 

japanskan i meningen framför.
Tvetydig kod Engelska ord (eller ord på annat utländskt språk) eller japanska ord 

används med möjliga meningar på båda språk. Denna blandning, eller 

tvetydighet av två olika koder görs ofta på den skrivna nivån, medan 

det på den muntliga nivån inte tyckts vara någon blandning. 

Moody och Matsumoto konstaterar att tvetydig kod i regel kräver snabbare musik eftersom 

orden då uttalas med ett högre tempo vilket underlättar för att göra dem tvetydiga.21 Det 

krävs också goda kunskaper i båda språken hos den som skriver texten. Moody och 

Matsumoto menar att tvetydig kod fyller två viktiga funktioner inom J-pop-engelska. Dels 

att tillföra en lekfull nivå till texterna då antydningar och ytterligare tolkningar bäddas in i 

dem, vilket mjukar upp stycken som annars skulle ha kunnat uppfattas som allt för skarpa 

eller stötande, och dels att tvetydig kod återknyter J-popen med dess rötter inom 

västerländsk pop och rock musik. 

19 Se Moody och Matsumoto
20 Moody och Matsumoto, s 10 – Översatt från engelska
21 Ibid., s. 15
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1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med den här uppsatsen är att visa på den påverkan inblandningen av engelska ord har på 

den populära pop-gruppen KAT-TUNs texters uttryck och rytm. Samt att visa på de olika 

användningarna av engelska som förekommer i texterna. Jag vill visa på hur blandningen av 

engelska och japanska påverkar texten genom att undersöka vilka delar av texten man väljer att 

använda engelska till, vilka man väljer att använda japanska till och på vilket sätt engelskan 

används i texten. 

Följande frågor kommer jag att behandla;

1. Hur stor andel av texterna innehåller engelska inslag? 

2. Hur samverkar det engelska och japanska språket i texterna?

3. Vilka funktioner fyller engelskan i texterna?

1.3 Begrepp och anmärkningar

I den här sektionen förklaras ord och begrepp av relevans för uppsatsen. 

J-pop-engelska – Benämning för den engelska som används inom J-pop. I arbetet med denna 

uppsats har Moodys definition av begreppet använts; allt i textmaterialet skrivet med romaji har i 

undersökningen behandlats som engelska.22

Funktion – Ordet funktion används för att beskriva den språkliga funktion ett ord eller en sats 

fyller i en mening. 

Roll – Roll används för att beskriva en grupp av J-pop-engelska med liknande funktion.

KAT-TUN – Gruppen KAT-TUN är en av pop-grupperna tillhörande idol-agenturen ”Johnny & 

22 Moody, Andrew J, ”Beyond 'Shooby-Dooby-Doo-Wah': An examination of English Lyrics in Japanese Pop Music.” 
Gengo Bunka [Language and Culture] 8, 2000, s. 4
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Associates”.23 KAT-TUN bildades 200124 och debuterade i mars 2006 med albumet Best of KAT-

TUN25 och singeln Real Face26. Gruppens texter skrivs i de flesta fall av externa låtskrivare men 

det förekommer även att medlemmarna själva skriver texter. Av de sammanlagt 20 låtskrivare 

som skrivit texter till albumet Best of KAT-TUN är till exempel fyra stycken27 medlemmar i 

gruppen.28

Text – Ordet text används i den här uppsatsen i betydelsen låttext.

 Japanska ord kursiveras första gången de används och japanska egennamn skrivs enligt japanskt 

tradition med familjenamnet först. Artistnamn, låttitlar samt låttexter återges så som de står i 

respektive skivas folder. Samtliga översättningar från japanska till svenska är gjorda av mig och i 

översättningarna av låttexter har engelskans position samt meningens struktur i rimlig mån 

lämnats orörd för att tydligare kunna belysa vilken funktion J-pop-engelskan fyller.

2. Material, urval och metod

2.1 Metod

Jag har valt att i denna undersökning utgå från Moodys tidigare nämnda studier kring 

användningen av J-pop-engelska och applicera Moody och Matsumotos fyra roller på KAT-

TUNs texter. Materialet har gåtts igenom och J-pop-engelskan har kategoriserats och delats in i 

dessa fyra roller. Därefter har statistik sammanställts över antal förekomster av J-pop-engelska 

tillhörande respektive roll. På grund av den stora mängd J-pop-engelska som förekommer i KAT-

TUNs texter var det inte möjligt att inom ramen för den här studien använda sig av en ”corpus 

23 Johnny & Associates är på japanska känt som Johnny's 事務所 [jimusyo] vilket kan översättas till ungefär Johnnys 
kontor. 

24 http://www.johnnys-net.jp/page?id=bio&artist=14&year=2001   (hämtad 2012-05-24 kl. 11.05)
25 KAT-TUN verkade som en junior-grupp mellan 2001 och 2006 och hade under de här åren, trots att de var en 

odebuterad grupp, ett antal konserter och turnéer. Debutalbum ”Best of KAT-TUN” består i huvudsak av de 
populäraste låtarna från de här åren. 

26 http://www.johnnys-net.jp/page?id=disco&artist=14&category=2&page=1   (hämtad 2012-05-24 kl. 11.09)
27 Ytterligare en låtskrivares namn, ”K²”, anses allmänt vara en pseudonym tillhörande en av gruppens medlemmar, 

detta saknar dock officiell bekräftelse.
28 För vidare information se den officiella hemsidan http://www.j-storm.co.jp/
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compilation”29 på det sätt som Moody gjort i sina studier. I den kvantitativa undersökningen som 

genomförts har istället varje text behandlats som en enhet. Detta betyder att max en förekomst av 

respektive funktion av J-pop-engelska har registrerats per text, oberoende av om funktionen i 

fråga förekommer vid flera tillfällen i texten. Det vill säga att antalet texter en viss funktion av J-

pop-engelska förekommer i har registrerats, snarare än antalet totala gånger funktionen 

förekommer i materialet som helhet. Resultaten av denna undersökning presenteras i ”3.1 

Moodys fyra roller”.

 Vidare har texterna studerats närmare i sin helhet och särskild uppmärksamhet har lagts på 

märkbara mönster och tendenser kring J-pop-engelskan i dem och det sammanhang den 

förekommer i. Dessa mönster och tendenser har sedan satts i ett sociolingvistikt perspektiv och 

ytterligare funktioner J-pop-engelska fyller har synliggjorts. Dessa presenteras i ”3.3 Ytterligare 

funktioner”. 

2.2 Material och urval

Jag har valt att applicera Moodys forskning kring användningen av engelska inom J-pop på 

texterna till låtar framförda av den japanska pop-gruppen KAT-TUN. Detta då det i deras texter 

förekommer engelska i anmärkningsvärt stor utsträckning.30 Jag har valt att i undersökningen 

inkludera samtliga album släppta vid undersökningens början samt till albumen tillhörande 

singlar. Efter att ha plockat bort dubbletter i form av singlarnas titelspår vilka även förekommer 

på albumen, gav detta ett material bestående av sammanlagt 108 texter. Av dessa texter var 12 

texter helt på japanska, 3 texter helt på engelska och ytterligare 1 text innehöll inslag av spanska. 

Efter att dessa 16 texter uteslutits ur undersökningen kvarstod ett material på totalt 93 texter som 

användes för den vidare undersökningen. Texterna har hämtats från respektive albums och 

singels medföljande folder där den officiella texten finns tryckt. I fallen av dubbletter har texten 

som förekommer i albumets folder genomgående använts. Vid enstaka tillfällen har även den 

inspelade låten används för att kontrollera uttal eller betoningar.

29 Corpus compilation är en metod där en databas skapas av materialet och som den vidare undersökningen sedan utgår 
ifrån.

30 86.1 % av de texter aktuella för den här studien innehåller inslag av engelska. Motsvarande siffra i Moodys studie är 
62 %. Se Moody 2001 
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3. Dataanalys

I presentationen av undersökningen och dess resultat presenteras samtliga exempel tagna ur låttexter 

i fyra delar: den japanska originalformen markerad med fetstil, transkribering av den japanska 

texten, en morfematisk översättning samt en svensk översättning. Engelska ord eller fraser har inte 

översatts. För att underlätta förståelsen av engelskans funktion har engelskan och meningens 

struktur i största möjliga mån lämnats orörd såvida inget annat anges. Vid rader helt på engelska har 

endast originaltexten återgivits. 

3.1 Moodys fyra roller 

Moody och Matsumoto delar såsom nämnt ovan, baserat på Moodys tidigare studier,31 in J-pop-

engelska i fyra roller. Tabellen som återgavs i 1.1.2 återges här ytterligare en gång. 

Tabell 1: Engelskans roller i J-pop32

Roll Beskrivning
Musikalisk utfyllnad Ord såsom ”yeah” eller ”oh” skrivs in romaji och klassas därmed som 

engelska ord i materialet
Enstaka ord eller 

fraser

Ord såsom ”Jump” eller ”Kiss” kan stoppas in en text som i övrigt är 

japansk. De engelska orden stör inte den japanska grammatiska 

strukturen.
Satser eller meningar Meningar eller satser stoppas in i en text, vanligtvis som en egen rad. 

Ofta är meningarna eller satserna engelska översättningar av 

japanskan i meningen framför.
Tvetydig kod Engelska ord (eller ord på annat utländskt språk) eller japanska ord 

används med möjliga meningar på båda språk. Denna blandning, eller 

tvetydighet av två olika koder görs ofta på den skrivna nivån, medan 

på den muntliga tyckts det inte vara någon blandning. 

I kommande delar, 3.1.1 till och med 3.1.4, appliceras dessa fyra roller på exempel funna i KAT-

TUNs texter och olika användningar av dem diskuteras. 

31 Se Moody 2000, 2001
32 Moody och Matsumoto, s 10 
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3.1.1 Musikalisk utfyllnad

De ord som skrivs med romaji men saknar egentlig betydelse, så som till exempel ”oh” eller 

”yeah” klassas som "musikalisk utfyllnad".

(1)

言葉 じゃ 足りない 今 は Beautiful time I like it

Kotoba ja tarinai ima wa Beautiful time I like it

ord HV  räcka-till NEG nu TOP Beautiful time I like it

Orden räcker inte till Nu är Beautiful time I like it

Fu fu fu33

34

Frasen "fu fu fu" är i (1) skriven med romaji. Detta trots att det inte är engelska utan ett 

japanskt onomatopoetiskt uttryck som vanligtvis skrivs med kana, japanska tecken. Att det 

trots detta skrivits ut med romaji är troligtvis av stilistiska orsaker.35 Musikalisk utfyllnad så 

som ”fu fu fu” skrivs enligt Moody ofta med romaji för att lätta upp en text som annars 

skulle kunna te sig tung eller svårläst om den uteslutande hade skrivits med japanska 

skrivtecken36. Musikalisk utfyllnad uttalas i regel som japanska ord utan att visa hänsyn till 

det engelska uttalet.

3.1.2 Enstaka ord eller fraser

En vanligt förekommande användning av J-pop-engelska är enstaka ord eller fraser. Dessa 

ersätter i regel ett motsvarande japanskt ord och används i texten på samma sätt som det 

japanska ordet skulle ha gjort. I många fall är detta ord som existerar som ett gairaigo och 

som vid framförande av texten uttalas på japanska. Att de trots detta skrivs med romaji är 

ofta av stilistiska orsaker eller för att lägga särskild betoning på ett specifikt ord.

33 'Fu fu fu' är ett onomatopoetiskt japanskt uttryck för småskratt eller hummande. 
34 KAT-TUN. I Like it, Best of KAT-TUN. J-One Records, JACA-5038, 2006, CD-skiva, spår 3. Text skriven av SPIN 

och Sean Thomas,
35 Moody 2001, s. 105
36
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(2)

誰も 知らない Story 話して よ Slowly うまく 言えない けど 一人 じゃない

Daremo shiranai Story hanashite yo Slowly umaku ienai kedo hitori janai

Ingen veta NEG Story berätta CONJ EMPH Slowly Skickligt säga NEG men ensam NEG

En okänd Story Berätta för mig Slowly [jag] kan inte säga det skickligt men [du] är inte ensam
37

 I (2) har två av orden i meningen bytts ut mot motsvarande ord på engelska. I det första 

fallet, "Story", finns motsvarade ord på japanska nämligen ストーリー　[sutôrii] och 

uttalsmässigt är det detta ord som används snarare än det engelska som står skrivet. Det 

senare ordet, "Slowly", skulle kunna skrivas med sin japanska motsvarighet, ゆっくり

[yukkuri], och det skulle inte påverka meningen varken betydelsemässigt eller grammatiskt. 

Dock bidrar det japanska uttalet av "Slowly", スローリー [surôrii], till att det liknar det för 

"Story". Valet av engelska får i det här fallet de två orden att rimma vilket de inte skulle ha 

gjort om de varit på japanska eller uttalats korrekt på engelska.

3.1.3 Satser eller meningar

Ytterligare en vanligt förekommande variant av J-pop-engelska är i form av satser eller 

meningar. Dessa kan vara enstaka rader som betydelsemässigt är knutna till de 

omkringliggande raderna men är ofta fristående och bara löst knutna till det allmänna temat 

och därmed möjliga att ta bort utan att resterande text påverkas i större grad, så som i (3) 

nedan.

37 KAT-TUN. Don't U Ever Stop, KAT-TUN III: Queen of Pirates [Regular Edition]. J-One Records, JACA-5101, 
2008, CD-skiva, spår 1. Text skriven av SPIN och JOKER,
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(3)

あなた の ため に 生きて いい かな・・・

Anata no tame ni ikite ii kana...

Du GEN skull ALL leva CONJ bra EMPH

Skulle det gå bra om [jag] levde för din skull...

あなた を 好き に なって いい かな・・・

Anata o suki ni natte ii kana...

Du DO gilla REF bli CONJ bra EMPH

Skulle det gå bra om [jag] började gilla dig...

I wanna be your lover
38

I de fall då satsen är en del av en längre rad uppstår ett användande som liknar kod-växling. 

Det skiljer sig dock på så sätt att kod-växling i regel är spontant medan växlandet mellan de 

två språken i en låttext är planerat.39 De enstaka satserna kan vara knutna till den 

omkringliggande japanskan i olika grad. Allt ifrån att de tillsammans skapar en mening, så 

som i (4), till att de endast löst hålls samman av ett gemensamt tema och inte direkt påverkar 

varandra, så som i (5).

(4)

I don't want to be all alone 切なくて

I don't want to be all alone setsunakute

I don't want to be all alone smärtsamt CONJ

I don't want to be all alone det är smärtsamt
40

(5)

守りたい 一雫 ONLY LONELY YOUR TEARDROP

Mamoritai hitoshizuku ONLY LONELY YOUR TEARDROP

Beskydda vill-HV droppe ONLY LONELY YOUR TEARDROP

Droppen [jag] vill beskydda ONLY LONELY YOUR TEARDROP
41

Trots att både den engelska delen i (4) och den i (5) i princip fungerar fristående så förlorar 

38 KAT-TUN. You, Cartoon KAT-TUN II You [Regular Edition]. J-One Records, JACA-5057, 2007, CD-skiva, CD 1 
spår 14. Text skriven av Kenko-p och JOKER

39 Moody 2000, s. 1
40 KAT-TUN. Precious One , Best of KAT-TUN. J-One Records, JACA-5038, 2006, CD-skiva, spår 9. Text skriven av 

Niimi Kaori och Shirai Yûki
41 KAT-TUN. One Drop, Break the Records - by you & for you - [Regular Edition]. J-One Records, JACA-5143 , 2009, 

CD-skiva, spår 5. Text skriven av SPIN och JOKER
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den japanska delen i (4) sitt sammanhang om den skulle stå ensam. I (4) är de två satserna 

beroende av varandra och skapar gemensamt en mening, men i (5) är de två satserna 

självständiga. Även om de tillsammans skapar en mening, på så sätt att kopplingen mellan 

dem är tydlig, fungerar de snarast som två självständiga satser. I både (3), (4) och (5) skulle 

det dock vara möjligt att ersätta den engelska delen med en motsvarande japansk utan att 

meningens struktur skulle behöva ändras märkbart.

3.1.4 Tvetydig kod

En av de mer kompicerade användningarna av engelska inom J-pop är tvetydig kod.42 

Tvetydig kod är att blanda två språk på ett sådant sätt att det blir svårt att avgöra vilket av 

språken som gäller, eller så att meningen får en betydelse på vartdera språket. Det finns flera 

sätt att göra detta på, både muntligt och lexikalt vilket Moody och Matsumoto visar på i sin 

studie.43

(6)

その 赤く 染まる くちびる

Lips
Sono akaku somaru kuchibiru

Lips
De rött färgade läppar

Lips
De rött färgande Lips

44

Något som är karaktäriserande för tvetydig kod är att det vanligtvis bara märks vid läsning 

av texten. Frasen visad i (6) slutar med det engelska ordet "Lips". Dock står furigana, ordets 

läsning, utskriven på det sätt som använts för kanjiord, ord skrivna med kinesiska tecken, 

och där anges att ordet skall läsas som くちびる[kuchibiru] vilket är det japanska ordet för 

läppar. Det här gör att meningen i (6) för en lyssnare uppfattas som en komplett japansk 

mening medan den för läsaren innehåller element av två olika språk. 

En annan användning av tvetydig kod är att integrera delar av de två språken på ett 

sådant sätt att det inte är möjligt att separera eller enkelt ersätta dem utan att det påverkar 

42 Moody 2001, s. 103
43 Se Moody och Matsumoto 
44 KAT-TUN. Lips, KAT-TUN III: Queen of Pirates [Regular Edition]. J-One Records, JACA-5101, 2008, CD-skiva, 

spår 7. Text skriven av Alex-G och JOKER
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meningens struktur. 

(7)

I REMEMBER 君 が 残した MESSAGE LIKE THIS

I REMEMBER kimi ga nokoshita MESSAGE LIKE THIS

I REMEMBER du  SBJ kvarlämnat MESSAGE LIKE THIS

I REMEMBER Ditt kvarlämnade MESSAGE LIKE THIS
45

Ett borttagande av ett av språkens delar i (7) skulle leda till att meningen blir obegriplig och 

det är inte möjligt att översätta de engelska delarna till japanska utan att meningen behöver 

struktureras om. Inte heller går något av de respektive språkens delar att sätta i ett 

sammanhang om bara de delarna skulle användas. Meningens språkliga struktur gör det 

svårt att säga huruvida strukturen i den är engelsk eller japansk.

Det tydligaste exemplet av tvetydig kod i det studerade materialet visas i (8). Då 

meningen inte är grammatiskt korrekt är svensk översättning inte möjlig att ge varför enbart 

originaltext, transkribering och morfematisk översättning anges.

(8)

これ 以上 泣いって くらい

Cry
の 痛み は 必ず 力 に 変わる

Kore ijô naitte kurai

Cry
no itami wa kanarazu chikara ni kawaru

Det-här mer-än gråta CONJ46 kurai

Cry
GEN smärta TOP garanterat styrka TRNSF förändras-till

47

Likt ordet "Lips" i (6) har "Cry" i (8) markerats med furigana. Till skillnad från "Lips", där 

både ord och furigana har samma betydelse, skiljer sig dock "Cry" och den furigana som står 

ovanför i betydelse. I och med att ”Cry” furigana skriven med hiragana, japanskt fonetiskt 

alfabet, och inte katakana, som är brukligt att använda för lånord, är det inte troligt att det är 

en anvisning om uttal av det faktiska ordet "Cry" utan snarare ett separat ord. Ordet 泣いっ

て [naitte] är också anmärkningsvärt då det är en felaktigt böjd form av verbet 泣く [naku], 

att gråta. En korrekt böjning av ordet skulle vara 泣いて [naite] snarare än 泣いって [naitte]. 

Det extra tecken som är inkluderat i texten gör att uttalet av ordet leder lyssnaren att uppfatta 

det som två ord, ない[nai] och って [tte]. ない[nai] i det här fallet har betydelsen "Inget" och 

45 KAT-TUN. She said, Best of KAT-TUN. J-One Records, JACA-5038, 2006, CD-skiva, spår 1. Text skriven av 
Taguchi Ryo och Alex-G

46 Felaktig konjugering
47 KAT-TUN. Distance, KAT-TUN III: Queen of Pirates [Regular Edition]. J-One Records, JACA-5101, 2008, CD-

skiva, spår 5. Text skriven av Gin.K
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って [tte] fungerar som en förkortning för という[to iu] som har en citerande funktion. Det 

här betyder att vad lyssnaren och läsaren uppfattar är två skilda meningar. Meningen för en 

läsare är näst intill omöjlig att översätta men en möjlig tolkning av vad lyssnaren uppfattar 

skulle kunna vara följande:

(9)

これ 以上 ない って くらい の 痛み は 必ず 力 に 変わる

Kore ijô nai tte kurai no itami wa kanarazu chikara ni kawaru

Inget mer än det här så mycket som GEN smärta TOP garanterat styrka TRNSF förändras-till

Den bottenlösa smärtan kommer säkerligen förändras till styrka

I den här tolkningen behandlas これ以上ない[kore ijô nai] som ett fast uttryck med 

betydelsen "Inget mer än det här" som って[tte] binder ihop med くらい [kurai] som får 

betydelsen "så mycket som". På det här sättet blir meningen, som för läsaren saknar en klar 

betydelse, fullkomligt begriplig för lyssnaren. 

Valet att skriva ut ない [nai], med tecknet för gråt, 泣 [na], och くらい [kurai] som 

"Cry" är troligtvis för att förstärka bilden av smärta som den första satsen i meningen 

förmedlar. Men för att det egentliga budskapet inte ska riskera att bli otydligt har även 

furigana satts ut för "Cry". På detta sätt är fraser innehållande tvetydig kod i sin skrivna form 

ofta svårlästa eller svårtolkade och betydelsen oklar.48 

3.2 Diskussion

Den uppdelning av J-pop-engelska som Moody och Matsumoto49 gör grundar sig i huvudsak 

på Moodys tidigare studier.50 Vid tillfället för dessa studier var de fyra rollerna ännu inte 

fastställda, varför vissa saknas i de resultat Moody presenterar. Men eftersom det är en 

omfattande undersökning genomförd på ett stort antal texter tagna från Oricons top-50-lista 

är den trots detta värd att ta upp. 

I tabell 2 nedan presenteras det totala antalet texter i undersökningsmaterialet där J-

pop-engelska tillhörande Moody och Matsumotos fyra roller förekommer. Observera dock 

att grupperna vid många tillfällen överlappar varandra eftersom J-pop-engelska av flera 

funktioner ofta förekommer i en och samma text. 

48 Moody och Matsumoto, s. 16
49 Se Moody och Matsumoto
50 Se Moody 2000, 2001
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Tabell 2: Antalet texter respektive funktion av J-pop-engelska förekommer i.

Totalt 
antal 
texter

Antal texter med 
förekomst av 
"musikalisk utfyllnad"

Antal texter med 
förekomst av "enstaka 
ord eller fraser"

Antal texter med 
förekomst av 
meningar eller satser

Antal texter med 
förekomst av tvetydig 
kod

93 44 (47.3 %51) 64 (68.8 %) 75 (80.6 %) 6 (6.4 %)

Resultatet av undersökningen visar att den vanligaste formen av J-pop-engelska är den tredje 

gruppen, "satser eller meningar", som förekommer i 80.6 % av de totalt 93 texterna som 

undersökts. Även den andra gruppen, ”enstaka ord eller fraser”, är vanligt förekommande, 

68.8 % av texterna innehåller den här formen av J-pop-engelska. J-pop-engelska ur den 

första gruppen, "musikalisk utfyllnad", innehåller mindre än hälften av texterna. Enbart 47.3 

% har inslag av den här sorten. Ovanligast är dock användning av tvetydig kod, som 

förekommer i totalt 

6.4 % av texterna, vilket är väntat i och med att det är en mer komplicerad användning av 

språken. Detta skiljer sig lite ifrån de resultat Moody presenterar i sin studie. I hans 

undersökning är endast 46 % av den totala mängden J-pop-engelska i form av meningar och 

bara 8 % klassas som musikalisk utfyllnad.52 Även om studierna skiljer sig i hur de har 

genomförts är det avsevärt lägre siffror. Viktigt att ta med i beräkningen är dock att Moody i 

sin studie har satt J-pop-engelskans olika roller i relation till varandra. Det vill säga hur stor 

del av den totala mängden J-pop-engelska i materialet som har en viss funktion,53 medan i 

denna undersökning antalet texter innehållande en funktion av J-pop engelska har jämförts 

med den totala mängden texter materialet består av. Vidare skiljer sig även undersökningarna 

på så vis att J-pop-engelskan i detta fall har studerats i det japanska sammanhang den 

förekommer i, vilket Moody inte gjorde i samma grad, i och med att han till stor del utgick 

från en databas bestående enbart av J-pop-engelska. 

3.3 Ytterligare funktioner

I arbetet med den här undersökningen framkom även andra funktioner J-pop-engelskan fyller i 

texterna. Dessa är i de flesta fall möjliga att placera in i en av de fyra rollerna som presenterats 

ovan, men går även att dela in i mer specifika funktionsgrupper vilka tas upp i de kommande 
51 Procentsatser anges i samtliga tabeller med en marginal. 
52 Moody 2001, s. 100
53 Ibid., s. 98
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delarna 3.3.1 till och med 3.3.5.

3.3.1 Partiklar

Det är inte enbart bitar av engelska som blandas in i japanska meningar utan även det 

omvända förekommer: japanska ord eller partiklar som blandas in i en mening i huvudsak på 

engelska. 

(10)

(WHAT KIND OF DANGEROUS) FLAVOR SO SWEET TASTE も SO SWEET

(WHAT KIND OF DANGEROUS) FLAVOR SO SWEET TASTE mo SO SWEET

(WHAT KIND OF DANGEROUS) FLAVOR SO SWEET TASTE också SO SWEET

(WHAT KIND OF DANGEROUS) FLAVOR SO SWEET TASTE också SO SWEET
54

(11)

迷わないで 幾千 の 人混み に (YO INNOCENT? GUILTY な CROSS？）

mayowanaide ikusen no hitogomi ni (YO INNOCENT? GUILTY na CROSS？）

Tveka NEG tusentals GEN folkmassa ALL (YO INNOCENT? GUILTY ADJ CROSS？）
Tveka inte I en folkmassa på tusentals personer (YO INNOCENT? GUILTY CROSS？）

希望の 痛み を 胸 に 刻む

kibô no itami o mune ni kizamu
hoppGEN smärta DO bröst ALL inrista

ristas hoppets smärta in i bröstet
55

Den här användningen av engelska kan fungera på två olika sätt. I (10) har partikeln も [mo] 

satts in. Den här partikeln fyller funktion av "också" eller "även". I (11) däremot 

förekommer partikeln な [na]. Den markerar adjektiv och då den saknas i det engelska 

språket är den inte möjlig att översätta. Värt att notera är dock att i båda meningarna saknas 

predikat vilket gör dem ofullständiga som engelska meningar. 

54 KAT-TUN. Water Dance, Break the Records - by you & for you - [Regular Edition]. J-One Records, JACA-5143 , 
2009, CD-skiva, spår 4. Text skriven av MASANCO och JOKER

55 KAT-TUN. N.M.P, NO MORE PAIN [Regular Edition]. J-One Records, JACA-5226, 2010, CD-skiva, spår 1. Text 
skriven av MASANCO m.fl. 
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3.3.2 Verb

En vanligt förekommande, intressant användning av J-pop-engelska är den av engelska verb, 

eller i vissa fall hela verbfraser, som japanska verb. 

(12)

SHOW ME 愛 の 海 で HOLD ME 壊れる まで

SHOW ME ai no umi de HOLD ME kowareru made

SHOW ME kärlek GEN hav ADESS HOLD ME gå-sönder  tills

SHOW ME Vid kärlekens hav HOLD ME Tills [jag] går sönder

TELL ME 裸 の まま LOVE ME 真実 なら

TELL ME hadaka no mama LOVE ME shinjitsu nara

TELL ME naket GEN vis LOVE ME sanning om

TELL ME oförställt LOVE ME om [det] är sanningen
56

Fraserna i (12) innehåller engelska verbfraser följda av en japansk del. Den engelska 

verbfrasen behandlas i samtliga fall som ett japanskt verb. De kan utan att strukturen 

förändras bytas ut till motsvarande japanska verb exempelvis på det sätt som visas i (13), 

och skapar då en sammanhängde sats med den efterföljande delen.

(13)

見せて 愛 の 海 で 抱きしめて 壊れる まで

misete ai no umi de dakishimete kowareru made

visa CONJ kärlek GEN hav ADESS håll-om CONJ gå-sönder  tills

Visa [mig] Vid kärlekens hav håll om [mig] Tills [jag] går sönder

教えて 裸 の まま 愛して 真実 なら

oshiete hadaka no mama aishite shinjitsu nara

berätta CONJ naket GEN vis älska CONJ sanning om

berätta för [mig] oförställd älska [mig] om [det] är sanningen

Detta skulle göra meningen till en helt japanskspråkig mening, men den skulle då förlora 

den rytmiska effekt som de upprepade engelska inslagen ger. Nyansen mellan de två 

språken, mellan verben och de efterföljande japanska delarna, och emfasen på predikaten 

som användningen av J-pop-engelska bidrar till, skulle även i en sådan situation gå förlorad.

56 KAT-TUN. Water Dance, Break the Records - by you & for you - [Regular Edition]. J-One Records, JACA-5143 , 
2009, CD-skiva, spår 4. Text skriven av MASANCO och JOKER
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(14)

いつか RING 買って I PROMISE YOU した のに

Itsuka RING katte I PROMISE YOU shita noni

En-dag RING köpa CONJ I PROMISE YOU PRT trots

Trots att [jag] en gång köpte en ring och lovade dig [att alltid vara tillsammans]57

58

I (14) behandlas hela frasen "I promise you" som ett sammansatt verb och ges även den 

japanska verbändelsen した[shita]. Detta gör verbet till preteritum trots att det engelska 

verbet är i presens. Frasen "I promise you" går att byta ut mot den japanska motsvarigheten 

約束[yakusoku], löfte, som i kombination med den efterföljande verbändelsen した[shita] 

skapar verbet ”lovade”. Skulle dessutom "Ring" bytas ut mot den japanska motsvarigheten 

リング [ringu] skulle frasen kunna göras om enligt (15) och bli en helt japanskspråkig 

mening.

(15)

いつか リング 買って 約束した のに

Itsuka ringu katte yakusokushita noni

En-dag ring köpa CONJ lovade trots

Trots att [jag] en gång köpte en ring och lovade [dig] [att alltid vara tillsammans]

I både (13) och (14) innehåller den engelska verbfrasen pronomen. Ett rimligt antagande är 

att orsaken till att dessa, framför allt i (14), inte passar in i den övriga språkstrukturen är att 

japaner ofta utelämnar pronomen på japanska och låter det vara underförstått. Det är därför 

möjligt att de ser engelska pronomen som en del av det verb de tillhör. 

 

3.3.3 Upprepningar

En funktion J-pop-engelska fyller är upprepning. Denna funktion placerar Moody och 

Matsumoto i "satser eller meningar".59 Inom materialet som behandlas i denna undersökning 

användes upprepning i de flesta fall dock i form av enstaka ord eller fraser, snarare än i 

satser eller meningar.

57 Då denna mening inte är möjlig att översätta genom att enbart översätta japanskan har även engelskan översatts. 
58 KAT-TUN. 春夏秋冬 [Syunkasyûtô], Break the Records - by you & for you - [Regular Edition]. J-One Records, 

JACA-5143 , 2009, CD-skiva, spår 13. Text skriven av ECO och JOKER
59 Moody och Matsumoto, s. 10
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(16)

One day いつ の 日 に か 見つかる さ precious one

One day itsu no hi ni ka mitsukaru sa precious one

One day när GEN dag ALL EMPH hitta EMPH precious one

One day En dag ska [du] se att [du] finner precious one
60

Upprepning av ord på det här sättet sker oftast i början av meningen och används för att ge 

extra betoning åt ordet eller frasen i fråga. I (16) upprepas "En dag", i det här fallet i 

betydelsen "En dag kommer du finna vad du letar efter". 

3.3.4 Tilltal

Det händer även att J-pop-engelska används för namn eller annan form av tilltal, såsom 

ordet "Baby" gör i (17).

(17)

腫れた 目蓋 に 口付ける Baby

Hareta mabuta ni kuchidukeru Baby

Svält ögonlock ALL kyssa Baby

[Jag] kysser de svullna ögonlocken Baby
61

I (17) fyller ordet ”Baby” ingen funktion annat än att fungera som tilltal och skulle utan 

problem kunna ersättas med en japansk motsvarighet.

3.3.5 Rytm

En användning av J-pop-engelska som förekommer, både med hela satser och med enstaka 

ord, är en systematisk upprepning som åstadkommer ett mönster i den fullständiga texten. 

Ofta framförs det på ett sådant sätt att de engelska delarna görs av en kör eller grupp av 

röster medan de japanska delarna, vilka i många fall fungerar som huvudspår i texten, 

60 KAT-TUN. Precious One, Best of KAT-TUN. J-One Records, JACA-5038, 2006, CD-skiva, spår 9. Text skriven av 
Niimi Kaori och Shirai Yûki

61 KAT-TUN. Never Again, Best of KAT-TUN. J-One Records, JACA-5038, 2006, CD-skiva, spår 2. Text skriven av 
SPIN och JOKER
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framförs av en ensam röst. Detta har även Moody observerat i en av sina tidigare studier.62

(18)
FARAWAY この 風 に 乗せて 君 だけ に 届けたい 言葉達
FARAWAY kono kase ni nosete kimi dake ni todokitai kotobatachi
FARAWAY denna vind ALL låta-åka CONJ du enbart ALL meddela vill-HV orden
FARAWAY låt [dem] åka på den här vinden Orden [jag] vill skicka till bara dig

聞こえるかい？ あの 日 と 変わらない 途切れない 小さな メロディ
kikoeru kai? Ano hi to kawarani togirenai chiisana merodei
höra INT? Den dag COMP förändra NEG avbryta NEG liten melodi
Hör du [den]? Oförändrat från den dagen En oavbruten lite melodi

FAREWELL 別々 の 道 で 同じ 色 の 花 を また 探そう よ
FAREWELL betsubetsu no michi de onaji iro no hana o mata sagasô yo
FAREWELL olika GEN väg ADESS samma färg GEN blomma DO igen söka EMPH
FAREWELL Låt oss på olika vägar återigen söka efter blommor med färg

道 に 迷い くじけそうな 時 に しるし に なる ように
michi ni mayoi kujikesôna toki ni shirushi ni naru yôni
väg ALL tvivel uppgiven tid ALL tecken TRNSF bli så-att
Så att [de] när [vi] tvivlar om vägen och tappar modet blir ett tecken
63

De två orden "Faraway" och "Farewell", som förekommer i (18), återkommer i början av 

meningar ett antal gånger i texten på det sätt som syns i (18). Upprepningen av dem bidrar 

till att skapa en rytm. Värt att notera är att även om de båda engelska orden presenterar det 

generella temat för den frasen som följer, står de snarast som separata enheter. Denna 

användning av J-pop-engelska kombineras även i många fall med användningen av 

upprepning som togs upp i punkt 3.3.3 ovan. I och med att upprepning, likt den i 3.3.3, ofta 

förekommer återkommande, i början av meningar genom en hel text kan det ofta resultera i 

en effekt närliggande användningen som visas i (18). 

4. Slutsatser

Sammanfattningsvis går det att konstatera att J-pop-engelska fyller ett antal olika funktioner i 

texterna den förekommer i. Den används för att åstadkomma rytmiska effekter i texten genom att 

kontrastera de två olika språkens delar mot varandra; för att förstärka en önskad image av 

modernitet och internationalitet eller för att knyta an med J-popens rötter i västerländsk musik så 

som Moody konstaterar.64 I KAT-TUNs texter förekommer J-pop-engelskan vanligtvis i form av 
62 Moody 2000, s. 6
63 KAT-TUN. PROMISE SONG, NO MORE PAIN [Regular Edition]. J-One Records, JACA-5226, 2010, CD-skiva, 

spår 13. Text skriven av Kurosu Katsuhiko,
64 Moody och Matsumoto, s. 7
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hela meningar eller satser, men även som enstaka ord eller fraser eller vad Moody klassar som 

musikalisk utfyllnad.65 Den totala andelen texter med inslag av J-pop-engelska är hög. I total 86.1 % 

av låtarna släppta i den, för denna studie aktuella perioden, förekommer inslag av J-pop-engelska. 

Motsvarande andel i Moodys studie av låtarna på Oricons topp-50 första halvåret 2000 är 62 %.66 

Detta visar på att KAT-TUN har en högre andel texter med inslag av J-pop-engelska än 

genomsnittet

J-pop-engelska tycks också användas för att lägga in budskap eller öppna för tolkningar som 

en enspråkig text inte skulle tillåta. J-pop-engelska kan, precis som Moody också konstaterar, 

fungera för att mjuka upp ord. Ett ord som uppfattas som starkt på japanska kan uppfattas som 

mildare på engelska, ett språk lyssnaren har större avstånd till än sitt modersmål japanskan. J-pop-

engelska används också för att skapa rim eller som verb och verbfraser eller för att påverka rytmen i 

en text. De två språken används också för att skapa effekter där de ställs mot varandra och på så sätt 

skapar en rytmisk effekt. Genom att kombinera två språk går det att lägga till ett extra lager. Det 

engelska lagret kan fungera som kommentarer till den japanska texten, som ofta är huvudtema, eller 

för att markera och ge extra tyngd till ett ord eller en mening. Användningen av J-pop-engelska ger 

möjlighet till en större kreativitet och öppnar för lek med språket på ett sätt som är svårare vid 

användning av bara ett språk. Till exempel kan rim skapas genom att ord byts ut mot sin engelska 

motsvarighet och när tvetydig kod används ger det plats för lekfullhet och dubbla budskap i en text. 

Som Moody påpekar kräver tvetydig kod ofta en hög kunskapsnivå av språken.67 Först när 

textförfattaren har förståelse för båda språkens betydelser kan delar av dessa två språk kombineras 

och skapa tvetydig kod. Men när tvetydig kod används underlättar det antydningar av olika slag och 

kan ge en mening eller vers fler nyanser än en enspråkig mening.

Enligt min observation förekommer en högre grad av J-pop-engelska i KAT-TUNs texter än 

i många av de andra grupperna inom samma agentur. Jag upplever att KAT-TUN som grupp sedan 

de bildades har haft en något vildare image än många av de andra grupperna. Detta kan vara en 

förklaring till den stora mängd J-pop-engelska som förekommer i deras texter. Inslag av engelska 

tenderar i Japan att ses som häftiga68 och det är möjligt att J-pop-engelska därför anses mer 

passande att använda i KAT-TUNs texter än i texter tillhörande andra av agenturens grupper som 

tycks ha en snällare image. En jämförande studie mellan användningen av engelska i olika gruppers 

texter var inte möjlig att rymma inom gränserna för denna studie, men hade möjligtvis kunnat visa 

65 Moody 2001, s.100
66 Moody 2001, s. 98
67 Moody och Matsumoto, s.17
68 Moody 2001, s. 105
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på den inverkan gruppen eller artistens image har på mängden J-pop-engelska som förekommer i 

texterna. En ordfrekvensanalys hade också varit intressant att genomföra i syfte att mer specifikt 

undersöka vilka ord J-pop-engelska används för i texterna. 

Vad som slutligen går att konstatera av denna undersökning är att J-pop-engelska, som ofta 

kan vara grammatisk felaktig eller bestå av formuleringar eller ord som känns ovana eller rent av 

onaturliga för en engelsktalande person, är engelska anpassad till japanska. J-pop-engelskan 

anpassas efter japanskt språkbruk och tankesätt och jag upplever därför att den bör sättas i ett 

japanskt sammanhang för att det ska vara möjligt att korrekt förstå dess funktion. Jag upplever 

också att vanan att blanda två språk på detta sätt bidrar till en ökad kreativitet och lekfullhet i 

skrivandet av låttexter.

26



5. Källförteckning 

Litteratur

Dowd, Norman Lee och Kujiraoka, Allison, English in Japanese Pop Music: Analyses and 

Perceptions, 東日本国際大学研究紀要 [higashi nihon kokusai kenkyû kiyô] Vol. 7, No. 1 (2002): 

11- 28

Kodväxling. Nationalencyklopedin. 2012. http://www04.sub.su.se:2834/lang/kodväxling (hämtad 

2012-05-17 kl. 15.43)

Johnny's net, http://www.johnnys-net.jp/page?id=disco&artist=14&category=2&page=1 (hämtad 

2012-05-24 kl.11.09)

Johnny's net, http://www.johnnys-net.jp/page?id=bio&artist=14&year=2001 (hämtad 2012-05-24 

kl. 11.05)

J-Storm, http://www.j-storm.co.jp/ (hämtad 2012-05-23 kl. 10.57)

Moody, Andrew J, ”Beyond 'Shooby-Dooby-Doo-Wah': An examination of English Lyrics in 

Japanese Pop Music.” Gengo Bunka [Language and Culture] Vol. 8 (2000): 1-8

Moody, Andrew J, ”J-pop English: Or, How to Write a Japanese Pop Song” Gengo 

Komyunikeeshon Kenkyuu [Language Communication Studies] Vol. 1 (2001): 96-107

Moody Andrew, “Englishization in Japanese popular culture: Representation of ethnicity” I Kwok-

kan Tam (red.) Englishization in Asia, Language and Cultural Issues, Hong Kong, Open University 

of Hong Kong Press, 2009, s. 183-206

Moody, Andrew J och Matsumoto, Yuko, ”Don't touch my moustache.” : language blending and 

code ambiguation by two J-pop artists. Asian Englishes, Vol. 6, No 1 (2003): 4-33

27

http://www.johnnys-net.jp/page?id=bio&artist=14&year=2001
http://www.johnnys-net.jp/page?id=disco&artist=14&category=2&page=1
http://www.j-storm.co.jp/


Park, Whaja Western loan-words in Japanese Stockholm, Stockholm University, Dept. Of Oriental 

Languages, 1987

Seargeant, Philip, The idea of English in Japan: ideology and the evolution of a global language, 

Clevedon, Multilingual Matters, 2009

Diskografi

KAT-TUN. Best of KAT-TUN. J-One Records, JACA-5038, 2006, CD-skiva. 

KAT-TUN. Cartoon KAT-TUN II You [First Press Limited Edition]. J-One Records, JACA-5055-56, 

2007, 2 CD-skivor. 

KAT-TUN. Cartoon KAT-TUN II You [Regular Edition]. J-One Records, JACA-5057, 2007, CD-

skiva.

KAT-TUN. KAT-TUN III: Queen of Pirates [Regular Edition]. J-One Records, JACA-5101, 2008, 

CD-skiva.

KAT-TUN. Break the Records - by you & for you - [Regular Edition]. J-One Records, JACA-5143 , 

2009, CD-skiva.

KAT-TUN. NO MORE PAIN [Regular Edition]. J-One Records, JACA-5226, 2010, CD-skiva.

 

KAT-TUN. Real Face [Regular Edition]. J-One Records, JACA-5036, 2006, CD-skiva

KAT-TUN. Signal [Regular Edition]. J-One Records, JACA-5044, 2006, CD-skiva.

KAT-TUN. 僕らの街で [bokura no machi de] [First Press Regular Edition]. J-One Records, JACA-

5050, 2006, CD-skiva.

KAT-TUN. 喜びの歌 [Yorokobi no uta] [Regular Edition]. J-One Records, JACA-5063, 2007, CD-

28



skiva.

KAT-TUN. Keep the Faith [First Press Regular Edition]. J-One Records, JACA-5078, 2007, CD-

skiva.

KAT-TUN. Lips [First Press Regular Edition]. J-One Records, JACA-5084, 2008, CD-skiva.

KAT-TUN. Don't U Ever Stop [Limited Edition 1]. J-One Records, JACA-5092, 2008, CD-skiva.

KAT-TUN. Don't U Ever Stop [Limited Edition 2]. J-One Records, JACA-5093, 2008, CD-skiva.

KAT-TUN. Don't U Ever Stop [Limited Edition 3]. J-One Records, JACA-5094, 2008, CD-skiva.

KAT-TUN, One Drop [First Press Regular Edition]. J-One Records, JACA-5130, 2009, CD-skiva.

KAT-TUN. Rescue [First Press Regular Edition]. J-One Records, JACA-5140, 2009, CD-skiva.

KAT-TUN. Love Yourself ～君が嫌いな君が好き～ [Love yourself ～ Kimi ga kiraina kimi ga 

suki～] [Regular Edition]. J-One Records, JACA-5208, 2010, CD-skiva.

KAT-TUN. Going! [Limited Edition 2]. J-One Records, JACA-5214, 2010, CD-skiva.

KAT-TUN. Going! [Regular Edition]. J-One Records, JACA-5215, 2010, CD-skiva.

29


	Tabellförteckning
	Förkortningar
	1. Inledning 
	1.1 Tidigare forskning
	1.1.1 Utländska språk i japanska språket: Lånord (Gairaigo)
	1.1.2 Engelska i japanska låttexter

	1.2 Syfte och frågeställningar
	1.3 Begrepp och anmärkningar

	2. Material, urval och metod
	2.1 Metod
	2.2 Material och urval

	3. Dataanalys
	3.1 Moodys fyra roller 
	3.1.1 Musikalisk utfyllnad
	3.1.2 Enstaka ord eller fraser
	3.1.3 Satser eller meningar
	3.1.4 Tvetydig kod

	3.2 Diskussion
	3.3 Ytterligare funktioner
	3.3.1 Partiklar
	3.3.2 Verb
	3.3.3 Upprepningar
	3.3.4 Tilltal
	3.3.5 Rytm


	4. Slutsatser
	5. Källförteckning 
	Litteratur
	Diskografi


