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Abstract 
 
This publication consists of the six papers presented at the XV Conference of Translation 
Studies (XV Kääntämisentutkimuksen päivät), hosted by the Nordic Philology unit of the 
Department of German, French and Scandinavian Languages, University of Oulu. 

The contributors came from the Department of Modern Finnish and Translation 
(University of Vaasa) and the Department of German, French and Scandinavian Languages 
(University of Oulu). Most focus on theoretical and practical problems in translating. The 
conference plenary paper, which deals with translation and interpretation from a semiotic 
point of view, was presented by a lecturer of the Department of Scandinavian Languages 
and Literature (University of Helsinki, University of Oulu). 





Saatteeksi 

Järjestyksessä XV kääntämisentutkimuksen päivät pidettiin Oulun yliopiston 
Saksan, ranskan ja pohjoismaisten kielten laitoksessa joulukuun 12. päivänä 2006. 
Järjestäjänä oli tavalliseen tapaan oppiaine pohjoismainen filologia. Päiviä on 
säännöllisesti järjestetty vuosittain, ja nyt kyseessä oli 15 -vuotisjuhlaseminaari.  

Tuttuun tapaan päivillä käytettiin kotimaisia kieliä. Tämän kielivalinnan 
tarkoituksena on jo alun pitäen ollut se, että todella ryhdytään käyttämään suo-
men- ja ruotsinkielisiä termejä sekä näillä kielillä keskustelemaan 
käännöstieteellisistä ongelmista. Kansainvälisistä alan kongresseista on hyvää 
tarjontaa, joten kotimaiset ja kansainväliset tapahtumat täydentävät oivallisesti 
toisiaan.  

Päiville osallistui noin 40 kuulijaa Oulun, Helsingin ja Vaasan yliopistoista. 
He olivat tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita. Päivät muodostivat lisäksi osan 
meneillään olevaan Projektarbete -nimiseen kurssiin, joka kuuluu pohjoismaisen 
filologian kääntämisen sivuainekokonaisuuteen. Tälle kurssille osallistujat 
kirjoittivat esitelmien pohjalta esseen kurssin osasuorituksena. Opiskelija Nina 
Pohjanen, joka osallistui tälle kurssille, kertoi päivien alkupuheenvuoron yhtey-
dessä kurssista seuraavaa: ”Kurssilla Projektarbete päämääränä opiskelijoilla oli 
tehdä käännöstyö itselle kiinnostavasta ja tärkeästä aiheesta sekä analysoida omaa 
käännöstä. Minä valitsin kaksi lukua Astrid Lindgrenin lastenkirjasta Bröderna 
Lejonhjärta, suomensin ne ja vertailin omaa käännöstäni suomenkieliseen 
alkuperäiskäännökseen Veljeni Leijonamieli. Analysoin omassa tutkimuksessani 
myös molemmissa kirjoissa esiintyviä kuvia ja kuvitusten merkitystä 
lastenkirjallisuudessa. Valitsin käännettäväkseni lastenkirjan, koska olen 
kiinnostunut kääntämisestä ja erityisesti minua on alkanut kiinnostaa 
lastenkirjallisuuden kääntäminen.” Lastenkirjallisuuden kääntämistä hän pohti 
lisäksi seuraavalla tavalla: ”Voisi luulla, että lastenkirjallisuuden kääntäminen 
olisi helpompaa kuin muun kirjallisuuden kääntäminen, mutta asia on usein 
päinvastoin. Lastenkirjallisuuden kääntäminen onkin erityisen kiinnostava 
kääntämisen osa-alue juuri haastavuutensa vuoksi. On tärkeää kääntää siten, että 
juoni ja sisältö pysyisivät alkuperäiselle uskollisina, mutta tärkeää on kääntää 
myös siten, että juoni ja kieli olisivat niin sujuvaa ja ymmärrettävää kuin mahdol-
lista. Kääntäjän tuleekin muistaa, että lapsilla ei ole samaa kykyä tulkita ja 
ymmärtää luettua tekstiä kuin aikuisilla. Kirjan kuvitukset auttavat käännettäessä 
myös suuresti hyvän lopputuloksen saavuttamista. Käännöksen onnistuminen ja 
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hyvä käännös edellyttävätkin kääntäjän kykyä osata asettua lasten asemaan ja 
maailmaan.”  

Päivien yhteydessä oli myös mahdollisuus tutustua informaatikko Ritva 
Toropaisen järjestämään, kääntämistä ja sen tutkimusta esittelevään kirjanäytte-
lyyn Snellmanian kirjastossa. 

Kutsuttuna puhujana oli lehtori Pirjo Kukkonen (Helsingin yliopisto), joka 
toimii Oulun yliopistossa pohjoismaisen filologian dosenttina. Hänen keskeinen 
teemansa oli semiotiikan hyödyntäminen kääntämisessä ja tulkkauksessa sekä 
niiden tutkimuksessa. Kyseessä on uusi lähestymistapa, jota puhuja on itse 
soveltanut omassa tutkimuksessaan ja opetuksessaan. Semiotiikka on tuonut 
mukanaan myös kuvallisuutta kielen- ja kääntämisentutkimukseen. 

Paula Rossin (Oulun yliopisto) otsikkona oli Nils Holgerssonin tarina 100 
vuotta – maantiedon lukukirja kääntäjän käsissä. Hän selosti erilaisia 
käännösratkaisuja esitellessään tämän teoksen haasteellista käännöstyötä. 
Esityksessään hän keskittyi erityisesti Juhani Ahon tekemään suomennokseen ja 
siitä laadittuun lyhyempään versioon.  

Ohjelman mukainen ”Kääntäjän erikoinen” tarkoittaa pienimuotoista esitystä 
jostain ajankohtaisesta aiheesta. Tällä kertaa Irma Sorvali (Oulun yliopisto) valitsi 
eräiden tuoteselostusten monikieliset käännökset. Erityisesti suomen- ja 
ruotsinkieliset vastineet olivat sellaisia, että sisällön saattoi ymmärtää vain 
esimerkiksi englanninkielisen tekstin avulla.  

Irma Sorvalin varsinaisen esitelmän otsikko oli Nimen nimi ja sen käännös. 
Aihe tarvitsi monikerroksisuudessaan aluksi keskustelua siitä, mitä nimi tarkoittaa. 
Aineisto koostui eri-ikäisistä kaunokirjallisista ja arkikielisistä teksteistä, joissa 
esiintyviä nimiä on käsitelty useiden erilaisten käännösperiaatteiden mukaan. 

Anna Nylund (Vaasan yliopisto) esitteli lisensiaatintutkielmansa nykyvaihetta. 
Teemana hänellä oli lääkevalmisteiden pakkausselosteiden luettavuus. 
Pakkausselosteita hän käsitteli edellisellä kerralla pro gradu -tutkielmansa poh-
jalta ja tällä kertaa keskittyi selosteiden ulkonäköön, sisältöön, jäsentelyyn, sanas-
toon ja kääntämiseen.  

Tarja Heikkilä (Oulun yliopisto) käsitteli esitelmässään runouden suomenta-
mista aineistonaan Rainer Maria Rilken Yhdeksäs Duinon elegia, jonka hän esit-
teli Aale Tynnin suomennoksena. Lisäksi hän luki ja selosti omaa suomennostaan 
tästä elegiasta. Ratkaisuaan hän perusteli selkeästi ja harkitusti. 

Pidetyt esitelmät herättivät vilkasta keskustelua. Kääntämisentutkimuksen 
päivät ovat kuluneen 15 vuoden aikana osoittaneet elinvoimaisuutensa oululai-
sena käännöstutkimuksen esittely- ja keskustelufoorumina. Ne ovat vakiinnutta-
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neet paikkansa myös oppiaineessa annettavaa kääntämisen opetusta ja harjoitetta-
vaa tutkimusta ajatellen. Kääntämisentutkimuksen päiviä tarvitaan. 

Kiitän lämpimästi esitelmän pitäjiä. Oili Sievolaa kiitän käytännön järjeste-
lyistä ja Snellmanian kirjastoa näyttelystä. Elisa Risto ansaitsee erikoiskiitokset 
tekstin saattamisesta painokuntoon. 

 
Oulussa syyskuussa 2007 
 
Irma Sorvali 
Saksan, ranskan ja pohjoismaisten kielten laitos 
PL 1000  
90014 Oulun yliopisto 
irma.sorvali@oulu.fi  
 

 7 



 8 



Sisällys 

Abstract  
Saatteeksi 5

 
Nils Holgerssonin tarina 100 vuotta – maantiedon lukukirja  
kääntäjän käsissä  

Paula Rossi .................................................................................................... 11 
Tolkning som semiosis och kommunikation  

Pirjo Kukkonen.............................................................................................  23 
Extra – ylimääräinen?  

Irma Sorvali ..................................................................................................  55 
Nimen nimi ja sen käännös  

Irma Sorvali ..................................................................................................  61 
Läkemedlens bipacksedlars läsbarhet  

Anna Nylund ................................................................................................  77 
Tynnin tuolla puolen – esteettis-filologisen lyriikkakäännöksen seuraukset  

Tarja Heikkilä ...............................................................................................  91 
 

Kirjoittajat 109 
Liite: Ohjelma  
 

 9 



 10 



Nils Holgerssonin tarina 100 vuotta – maantiedon 
lukukirja kääntäjän käsissä 

Paula Rossi 

 

1  Lukukirja tilaustyönä 

Jouluna vuonna 1906 mainostettiin sopivina joululahjakirjoina vasta suomennet-
tuja Anton Tšehovin kirjoituksia, Lucina Hagmanin kirjoittamaa Minna Canthin 
elämäkertaa ja Emil Lassisen romaania Kansan mies. Yksi mainostetuista lapsille 
tarkoitetuista joululahjakirjoista oli juuri ilmestynyt Juhani Ahon suomentama 
Peukaloisen retket villihanhien kanssa. (Joululahjaksi kaupattiin Peukaloisen 
retkiä ja monenlaista krääsää, HS 21.12.2006.) Alkuperäisteoksen Nils Holgers-
sons underbara resa genom Sverige Selma Lagerlöf oli kirjoittanut tilaustyönä, 
jonka ensimmäinen osa julkaistiin vuonna 1906. Sekä alkuperäisteoksen että suo-
mennoksen ensimmäiset osat viettivät siis satavuotisjuhliaan vuonna 2006.  

Alfred Dalin, yliopettaja Huskvarnasta, ehdotti 1900-luvun alussa Selma La-
gerlöfille, että tämä kirjoittaisi kotimaatansa käsittelevän lukukirjan kansakoulun 
ensimmäisen luokan käyttöön. Idean alkuunpanijana oli kansakoulunopettajayhdi-
tys (Sveriges allmänna folkskollärareförening), jonka asettaman toimikunnan 
mukaan lukukirjan alun piti käsitellä Ruotsin pohjoisimpia osia. (Thomsen 2000: 
57.) Selma Lagerlöf, joka oli saanut opettajakoulutuksen ja toiminut kymmen-
kunta vuotta opettajana, innostui tehtävästä (Alving & Hasselberg 1963: 269, 
Stolpe 1985: 131). Hän uurasti kirjan idean toteuttamiseksi ja matkusti maan poh-
joisosiin tutustuakseen alueeseen henkilökohtaisesti. Kirjan kirjoittaminen 
osoittautui kuitenkin vaikeaksi; ei ollut helppoa laatia innostavaa kirjaa Ruotsin 
maakunnista koululaisille. Pari vuotta tehtävänannon jälkeen, vuonna 1904, hän 
kirjoittikin: ”Här sitter jag nu igen stilla och fredligt hemma och arbetar på det där 
svåra arbetet, läseboken, som jag så gärna vill lyckas med, men som jag ännu inte 
riktigt kan få håll på … Få se hur allt skall lyckas mig.” (Thomsen 2000: 57–58.) 

Saadessaan tämän tilaustyön Selma Lagerlöf oli jo kuuluisa kirjailija. Hänen 
nimensä yhdistettiin Vermlantiin, jossa hän oli syntynyt vuonna 1858. Kotikar-
tano Mårbacka ja Vermlanti olivat tärkeitä tekijöitä Selma Lagerlöfin elämässä ja 
tuotannossa. Monissa kirjoissaan, kuten Gösta Berlingin tarussa vuodelta 1891, 
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hän kuvaa Vermlantia ja sen ihmisiä. Oman kotiseudun korostaminen ei suinkaan 
ollut tyypillistä vain Selma Lagerlöfille vaan myös muillekin tuon ajan kirjaili-
joille ja taiteilijoille. 1890-luvulla Ruotsissa oli nimittäin virinnyt voimakas kiin-
nostus häviävää talonpoikaiskulttuuria ja historiallisia muistoja kohtaan. Yhtenä 
osoituksena tästä Artur Hazelius oli perustanut Skansenin ulkoilmamuseon 
vuonna 1891. Vuosisadan vaihteen kirjailijoitakin yhdisti kansallisuusaate, sanat 
kotiseutu ja kotimaa. Tunnetut kirjailijat edustivat eri maakuntia, kuten Pelle Mo-
lin (1864–1896) Ångermanlandia, Verner von Heidenstam (1859–1940) Närkeä ja 
Itägöötanmaata, Gustaf Fröding (1860–1911) ja Selma Lagerlöf (1858–1940) 
Vermlantia sekä Erik Axel Karlfeldt (1864–1931) Taalainmaata. (Sallnäs, Björck 
& Jörn 1963: 328–329, 379–380, ks. myös Pöntinen 2001: 114–115.) 

Idean maantiedon ja kotiseututiedon lukukirjaan Selma Lagerlöf sai lopulta 
Rudyard Kiplingin viidakkokirjasta ja kotikartanossaan Mårbackassa kuulemas-
taan tarinasta. Kiplingin kirja kertoo intialaisesta pojasta, joka kasvoi susien kes-
kuudessa ja oppi ymmärtämään eläimiä ja heidän kieltään. Kotikartanostaan hän 
puolestaan muisti tarinan kesystä hanhesta, joka lähti villihanhien perään. Selma 
Lagerlöf yhdisti nämä kaksi tarinaa ja näin syntyi Nils Holgerssons underbara 
resa genom Sverige. (Sallnäs, Björck & Jörn 1963: 385, Stolpe 1985: 133–134.) 

Lukukirjan loppuosassa Selma Lagerlöf (1906–1907, 2. osa: 337) kertoo, 
kuinka vaikeaa idean löytäminen oli: ”Nyt pitää minun kertoa siitä merkillisestä 
seikasta, että juuri sinä vuonna kun Niilo Holgerinpoika kierteli maailmaa 
villihanhien kanssa, mietti muuan ihminen sitä, että olisi kirjoitettava Ruotsin-
maasta kirja, joka soveltuisi lasten luettavaksi koulussa. Hän oli miettinyt sitä 
joulusta syksyyn saakka, mutta ei ollut saanut kirjoitetuksi riviäkään, ja viimein 
hän oli kyllästynyt koko asiaan niin, että sanoi itselleen: ’Et sinä kelpaa tähän. 
Istu sepittämään satuja ja kertomuksia, niinkuin tapasi on, ja anna jonkun toisen 
kirjoittaa tuo kirja, jonka on oltava opettava ja totinen ja jossa joka sanan pitää 
olla totta!’” Kirjan ensimmäinen osa julkaistiin vuonna 1906 ja toinen osa vuonna 
1907. Selma Lagerlöf kirjoitti 600 sivua paksun teoksen kahdessa vuodessa, 
vaikka hänellä samaan aikaan oli muitakin tehtäviä, virallisia velvollisuuksia ja 
henkilökohtaisia ongelmiakin (Stolpe 1985: 138).   

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige kertoo 14-vuotiaasta lais-
kasta ja veltosta pojasta, joka on tottelematon vanhempiaan kohtaan ja kiusaa 
eläimiä. Hänen mielipuuhiaan on syödä ja nukkua. Hän asuu vanhempiensa 
kanssa pienessä maalaistalossa Västra Vemmenhögissä, aivan eteläisimmässä 
Skoonessa. Koska hän on niin ilkeä, kotihaltija muuttaa hänet rangaistukseksi 
peukaloiseksi, pienikokoiseksi pojaksi. Samoihin aikoihin saapuvat villihanhet 
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Itämeren yli eteläiseen Ruotsiin. Talon kesy hanhikukko haluaa lähteä villihan-
hien mukana pohjoiseen, ja peukaloinen yrittää pikkuruisena estää hankikukkoa ja 
hyppää tämän kaulaan. Estäminen epäonnistuu ja niin matka alkaa. Tapahtumat 
alkavat vastoin tehtävänantoa Skoonesta ja päättyvät Skooneen. Ajallisesti 
tapahtumat kestävät maaliskuusta marraskuuhun, Martin päivän tienoihin. Matkan 
aikana Peukaloinen näkee lukuisia paikkoja Ruotsista; hän tutustuu maakuntiin, 
luontoon, eläimiin ja kasveihin. Ruotsin historia ja maantiede tulevat lukijalle 
tutuiksi.  

Kirja on vahvasti moralisoiva: matkan aikana poika muuttuu kiltiksi ja sovit-
taa täten pahat tekonsa. Kirjassa korostetaan myös uskoa tulevaisuuteen, maahan, 
jossa iloiset ja onnelliset ihmiset tekevät työtä ja jossa kunnia ja hyvyys vallitse-
vat. (Sallnäs, Björck & Jörn 1963: 385–386.)  
 
 
2 Tutkittavat käännökset 

Lukukirjasta Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige on tehty monta 
suomennosta. Ensimmäisen osan ensimmäinen suomennos ilmestyi Juhani Ahon 
tekemänä jo samana vuonna kuin alkuperäisteos julkaistiin eli vuonna 1906. Ju-
hani Aho on ilmeisesti käyttänyt työssään Selma Lagerlöfin hänelle toimittamaa 
käsikirjoitusta, johon kirjailija teki vielä muutoksia. Niinpä Juhani Ahon suomen-
noksessa tapahtumat ovat osin vaihtaneet paikkaa ja juonessakin on muutoksia 
alkuperäistekstiin verrattuna. (Lagerlöf 1994: 296, Pöntinen 2001: 121.) Juhani 
Ahon suomentama kirjan toinen osa julkaistiin 1907–1908.  

Lukukirja sisältää hyvin paljon yksityiskohtaista tietoa Ruotsin maantiedosta, 
historiasta ja luonnosta. Tämä on todennäköisesti vaikuttanut siihen, että 
myöhemmin tehdyt suomennokset ovat lyhennelmiä alkuperäistekstistä. Lagerlöf 
itsekin lyhensi teostaan vuonna 1921 julkaistuun laitokseen (Pöntinen 2001: 121). 
Tähän tutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää, miten suomennoksissa on 
säilytetty kirjalle aikoinaan asetetut tavoitteet, olen ottanut mukaan Juhani Ahon 
ensimmäisen suomennoksen lisäksi siitä tehdyn lyhennelmän vuodelta 1958. 
Lyhennelmää on käytetty useiden vuosikymmenten ajan, ja sen 11. painos ilmes-
tyi vuonna 1994. Lyhennelmän jälkisanasen mukaan suomennos pyrkii seuraa-
maan alkuperäistekstin johtosatua, Nils Holgerssonin tarinaa, ja lisäksi kirjaan 
sisältyviä joitakin kauneimpia ruotsalaisia eläin- ja kansansatuja on otettu mukaan 
(Lagerlöf 1994: 296). 
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Alkuperäisteoksen nimi Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige on 
vanhaan vuosisadan alun versioon saanut nimekseen Peukaloisen retket villihan-
hien kanssa ja lyhennelmään Peukaloisen retket villihanhien seurassa. Molem-
pien suomennosten otsikoista puuttuu alkuperäisotsikon loppu eli Ruotsin halki 
(genom Sverige).  

Teoksen päähenkilön nimi on Nils Holgersson. Nimi Nils oli juuri tuohon ai-
kaan tullut suosituksi pojan nimeksi Ruotsissa. Nimi oli viiden tuolloin suosituim-
man nimen joukossa, joten koululaisten oli helppo samastua päähenkilöön. Pojan 
isän nimi on Holger. Tämä nimi eli vahvana Skoonessa, mutta oli muualla Ruot-
sissa jäänyt jo unholaan, mikä vahvistaa kirjan yhteyttä Skooneen. (Jokinen 2001: 
123–124.) Suomennoksissa käytetään otsikossa nimitystä Peukaloinen ja tekstissä 
esiintyy myös nimi Nils Holgerinpoika. Esimerkiksi vuonna 1989 julkaistussa 
suomennoksessa on päähenkilön nimenä ruotsalaisittain Nils Holgersson (ks. 
Lagerlöf 1989). 
 
 
3 Nimiä ja paikkakuntia 

Kirja kuvaa matkaa halki Ruotsin, mikä näkyy myös alkuperäistekstin otsikoin-
nissa. Lukija voi jo otsikoista hahmottaa matkareitin. Kirjan runsaasta 
viidestäkymmenestä pääotsikosta yli kaksikymmentä sisältää paikannimen, kuten 
esimerkiksi seuraavat otsikot kirjan toisessa osassa: Fram över Gästrikland, En 
dag i Hälsingland, I Medelpad, En morgon i Ångermanland, Västerbotten och 
Lappland.  

Juhani Aho on säilyttänyt uskollisesti paikannimet suomennoksessaan ja 
käyttänyt, jos mahdollista, jo vakiintuneita mukautettuja nimiä, kuten taulukosta 1 
ilmenee.  
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Taulukko 1. Esimerkkejä otsikoista.  

Alkuperäisteksti 1. suomennos 

Akka från Kebnekajse Akka Kebnekaiselainen 

Glimmingehus Glimmingehus 

Resa till Öland Matka Öölantiin 

Lilla Karlsön Lilla Karlsö’n saari 

Sagan om Småland Satu Smoolannista 

I Närke Närkessä 

Fram över Gästrikland Matka Gästriklannin yli 

En morgon i Ångermanland Aamu Ongermanlannissa 

Västerbotten och Lappland Vesterbotten ja Lapinmaa 

Resan till Vemmenhög Matka Vemmenhögiin 

 

Lyhennetyssä versiossa on pääotsikoissa ainoastaan kaksi paikannimeä: Akka 
Kebnekaiselainen ja Lapinmaa. Lisäksi alaotsikoissa on nimet Jemtlanti, Lappi ja 
Skansen. Esimerkiksi taulukossa 1 oleva otsikko Glimmingehus on muuttunut 
otsikoksi Suuri taistelu. Luku kertoo mustien ja harmaiden rottien taistelusta 
Pohjolan parhaiten säilyneessä keskiaikaisessa linnassa. Samoin otsikko Lilla 
Karlsön, joka on saari Gotlannin ulkopuolella, on menettänyt paikannimen ja 
saanut muodon Merellä. 

Ruotsin maakunnilla on tärkeä asema kirjassa. Peukaloinen lentää villihan-
hien kanssa etelästä pohjoiseen Ruotsin itäpuolta ja takaisin pohjoisesta etelään 
Ruotsin länsipuolta. Ensimmäinen suomennos noudattelee alkuperäistekstiä, ja 
Ruotsin maakunnat tulevat suomenkielisillekin tutuiksi. Lyhennelmässä noin 
puolet maakunnista jää mainitsematta, esimerkiksi Närke, Medelpad ja Gästrik-
lanti. Kaksi maakuntaa, Skoone ja Lappi, puolestaan tulevat erittäin tutuiksi myös 
lyhennelmän lukijoille.  

Paikkojen ja muiden nimien kääntäminen on varmasti ollut yksi vaikeimmista 
tehtävistä kirjan suomentajille. Alkuperäistekstin yhdellä sivulla saattaa olla kym-
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menittäin nimiä. Yksi esimerkki tällaisesta kirjalle tyypillisestä sivusta on kirjan 
alussa (alkuperäisteksti s. 29, 1. suomennos s. 17–18), jossa on toistakymmentä 
skoonelaista talonnimeä ja lisäksi muita nimiä. Suomentaja Juhani Aho on käyttä-
nyt erilaisia ratkaisuja nimien siirtämisessä alkuperäistekstistä suomennokseen: 

Taulukko 2. Esimerkkejä skoonelaisista nimistä. 

Alkuperäisteksti 1. suomennos 

Grynlösa Puutekylä 

Tuggelite Tyhjälä 

Lyckåker Onnenpelto 

Äggeberga Munamäki 

Penningby Rahala 

Dybecks herrgård Dybekin herraskartano 

Svaneholm Svaneholm 

Svedala Svedala 

Skabersjö Skabersjö 

Börringekloster Börringen luostari 

Häckeberga Häckeberga 

 

Taulukon kaksi ensimmäistä nimeä ovat köyhien talojen nimiä (Grynlösa ja 
Tuggelite), kolme seuraavaa varakkaita talonpoikaistaloja (Lyckåker, Äggeberga 
ja Penningby) ja kaksi seuraavaa herraskartanoita (Dybecks herrgård ja Svane-
holm). Loput nimet edustavat erityyppisiä paikannimiä. Nimet Juhani Aho on 
joko kääntänyt (esimerkiksi Lyckåker > Onnenpelto), tai hän on hyödyntänyt 
suomennoksessa ruotsinkielisen nimen herättämää mielikuvaa, semanttista sisäl-
töä (esimerkiksi Grynlösa > Puutekylä). Joissakin tapauksissa Juhani Aho on 
käyttänyt sitaattilainaa eli samaa nimeä kuin alkuperäistekstissä (esimerkiksi 
Svaneholm > Svaneholm), tai hän on poistanut nimestä jonkin suomenkieliselle 
lapselle vaikeamman kirjaimen pois (esimerkiksi Dybecks herrgård > Dybekin 
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herraskartano). Huomattavaa on, että Juhani Aho on joissakin tapauksissa 
säilyttänyt yhdyssanan jälkiosan ennallaan (esimerkiksi Skabersjö > Skabersjö), 
toisinaan kääntänyt sen (Börringekloster > Börringen luostari). Lyhennelmästä on 
tämä sivu jätetty kokonaan pois. 
 
 
4 Ilmansuuntia 

Ominaista tutkittavalle kirjalle on paikkojen sijainnin oikea hahmottaminen. 
Lukijan on tärkeä tietää, missä päin Ruotsia kukin tarina tapahtuu. Peukaloinen 
kulkee tiettyä reittiä ja sen takia ilmansuunnillakin on oma merkittävä, tietoa an-
tava tehtävä kirjassa. Suomennoksissa on ilmansuuntiin liittyviä käännösvirheitä. 
Molemmissa suomennoksissa (1. suomennos s. 163–178, lyhennelmä s. 112–124) 
esimerkiksi kerrotaan, kuinka Smoolannin kaakkoisessa kulmassa on hiek-
kanummi, jossa asuu suuri variskansa. Kerran varikset löysivät ison kiviastian, 
ruukun, jonka kantta he eivät saaneet auki. Kettu neuvoi heitä ryöstämään 
Peukaloisen, joka pystyisi aukaisemaan ruukunkannen. Samaan aikaan Peukaloi-
nen oli viettänyt yönsä villihanhien kanssa Pohjois-Smoolannin edustalla olevalla 
saarella, josta varikset hänet sitten ryöstivät. Suomennoksissa kerrotaan, kuinka 
varikset vievät häntä lounaaseen, Smoolannin yli. He lentävät syvemmälle ja 
syvemmälle sisämaahan ja lopulta saapuvat variskansan asuinsijoille. Tarkkaavai-
nen lukija huomaa, että ilmansuunnat eivät voi pitää paikkaansa. Tarinan alussa 
kerrotaan, että variskansa asuu kaakkoisessa kulmassa. Tekstistä käy kuitenkin 
ilmi, että alueen täytyy olla Smoolannin lounaisosissa. Epäloogisuuden taustalla 
on käännösvirhe; alkuperäistekstissä kertomuksen alussa (s. 177) lukee ”I syd-
västra hörnet av Småland ligger ett härad, som kallas Sunnerbo”, eli Sunnerbo 
sijaitsee Smoolannin lounaisosassa. Sama virhe on molemmissa suomennoksissa. 
Virhe on voinut ollut Selma Lagerlöfin käsikirjoituksessa ja hän on ehkä korjan-
nut virheen myöhemmin, mutta virhe on jäänyt elämään suomennoksissa. Ensim-
mäisessä suomennoksessa (s. 163) kerrotaan lisää Sunnerbon kihlakunnasta, mikä 
olisi voinut herättää suomentajan tajuamaan epäloogisuuden: ”Siinä, missä 
Sunnerbon kihlakunta sattuu Hallannin rajaan, on hiekkanummi, joka on niin 
laaja, että se, joka seisoo toisella rannalla, ei voi nähdä nummen toiselle rannalle.” 
Tämä virke paljastaa, että variskansan hiekkanummi ei voi sijaita Smoolannin 
kaakkoisosissa, koska Hallanti sijaitsee Smoolannin länsipuolella.  

Lyhennelmästä on jätetty pois niin paljon paikkoja ja tapahtumia, että joissa-
kin kohdin voi yllättävä paikannimen mainitseminen tuottaa lukijalle ongelmia. 
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Esimerkkinä tällaisesta on luku nimeltä Suuri lintujärvi, joka alkaa sanoilla Vette-
ristä itään on Tookernin järvi (s. 130). Lukijalle on kerrottu, että villihanhet ovat 
Tabergin vuorella. Lyhennelmästä on jätetty pois kohdat, joissa kerrotaan Taber-
gin vuoren sijainti ja että siitä pohjoiseen on Vätternin järvi (vrt. 1. suomennos s. 
195). Lyhennelmän lukijalle jää arvoitukseksi, mikä Vättern on. Lisäksi lyhennel-
mässä järven nimi on kirjoitettu normaalista käytännöstä poikkeavalla tavalla. 
Voidaan myös miettiä, miksi lyhennelmässä kerrotaan Tookernin järven sijainti 
Vätterniin nähden, kun lukijalle on tässä vaiheessa epäselvää, missä Peukaloinen 
oikeastaan on. Mahdollista tietenkin on, että lukijan arvellaan entuudestaan tietä-
vän Ruotsin suurimmat järvet.  
 
 
5 Suomalaiset Peukaloisessa 

Selma Lagerlöf on esitellyt suomalaisia henkilöhahmoja luvuissa Sägner från 
Härjedalen (alkuperäisteksti s. 552–561) ja Värmland och Dalsland (alkuperäis-
teksti s. 562–568). Ensimmäinen tarina kertoo miehestä, joka oli hevoskyydillä 
lähtenyt myymään puuastioita. Sudet yrittivät hyökätä hänen kimppuunsa järven 
jäällä. Pakomatkallaan hän kohtaa ontuvan ja kyttyräselkäisen Suomen-Maijan 
(Finn-Malin). Ensiksi hän ajaa naisen ohi, mutta omatunto alkaa soimata, ja hän 
ottaa suomalaisnaisen kyytiin. Erinäisten jännittävien vaiheiden jälkeen kaksikko 
lopulta pelastautuu susien kynsistä.  

Toisessa kertomuksessa Peukaloinen kuuntelee seitsemää värmlantilaista työ-
miestä, jotka ovat menossa työnhakuun Norrlantiin. Ennen tätä Peukaloinen on 
saanut tietää, että Värmlannissa on suuria metsäalueita, joilla asuu suomalaisia. 
Näin Selma Lagerlöf kertoo lukijoilleen metsäsuomalaisista (ks. Boken om Sveri-
ges historia 2000: 103). Kertomuksessa miehet kinastelevat siitä, mikä on kaunein 
seutu Ruotsissa. Ongelmaa ratkaisemaan pyydetään ohikulkeva suomalaisukko, 
joka tarinan avulla ratkaisee pulman. Tarinan kertomiseen tarvitaan runsas määrä 
paikannimiä; puolikkaalla sivulla (alkuperäisteksti s. 567) esiintyvät seuraavat 
paikannimet: Dal, Nordmarks härad, Värmland, Laxsjön, Lelången, Stora Le, de 
två Silarna, Jösse härad, sjön Glafsjorden, Värmeln, Fryksdalen, Frykensjöarna, 
Älvdalen, Klarälven, Bergslagerna, Yngen, Daglösen, Skagern, Letälven ja 
Västmanlands bergslager. Tässä luvussa tulee hyvin esille kirjan opetustehtävä: 
voi hyvin kuvitella vuosisadan alun ruotsalaisen opettajan karttakeppi kädessään 
näyttämässä kartalta näitä paikkoja. 
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Ensin mainittu kertomus on paljon jännittävämpi ja myös kääntäjäystävälli-
sempi. Jälkimmäisessä kertomuksessa on paljon tarinan kannalta oleellisia 
paikannimiä, jotka vaativat kääntäjältä erityistietoja ja -taitoja. Lukijaltakin vaadi-
taan paljon: ei ole helppoa lukea ja paikallistaa näitä vieraita paikkoja.   

Juhani Aho on maininnut ensimmäisessä suomennoksessa (s. 332–333) 
kaikki paikat erilaisia ratkaisuja (lähinnä lainaa ja käännöstä) hyödyntäen: Dalin 
ja Nordmarkin kihlakunta, Värmlanti, Laksjö, Lelongin ja Stuura Leen järvet, 
kaksi Silajärveä, Jössen kihlakunta, Glefsfjolenin järvi, Värmelen, Fryksdalin ja 
Frykenijärvet, Älvdalen, Klarjoki, Bergslag, Yngen, Daglösen, Skagernin järvi, 
Letälvenin joki ja Västmanlannin kaivosseutu. 

Lyhennelmään on otettu mukaan vain kertomus susista ja Suomen-Maijasta 
(s. 265–269). Lyhennelmä myötäilee vanhaa suomennosta (s. 319–324), mutta 
nimien kohdalla siihen on tehty valitun käännöstavan mukaan poistoja seuraavalla 
tavalla: 

Taulukko 3. Esimerkkejä nimien suomentamisesta. 

Alkuperäisteos 1. suomennos Lyhennelmä 

vargarna ifrån Sonfjället Sonfjälletin sudet tuon vuoren sudet 

Hede, en by Heden kylä kylä 

på Ljusnans is Jusnanin järven jäällä järven jäällä 

Linsälls by Linsällin kylä kylä 
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6 Kansansivistäminen 

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige -kirjalla on myös 
vahva kansansivistämistehtävä. Kirjalla pyrittiin vaikuttamaan nuoriin koululai-
siin. Vuosien 1850 ja 1914 välillä Ruotsista muutti Euroopan ulkopuolelle, lä-
hinnä Yhdysvaltoihin, noin 1 000 000 ruotsalaista (Boken om Sveriges historia 
2000: 240). Vuosisadan vaihteessa eli juuri silloin, kun Lagerlöf kirjoitti tarinan 
Nils Holgerssonista, joka viides ruotsalainen asui Amerikassa (Pöntinen 2001: 
137). Tuolloin yhteiskunnassa keskusteltiin laajasti, mikä vika Ruotsissa oli, kun 
niin monet nuorista halusivat ulkomaille (Boken om Sveriges historia 2000: 240). 
Selma Lagerlöf otti osaa keskusteluun kirjoittamalla kirjaan luvun Den gamla 
bondkvinnan (s. 197–208), jossa Peukaloinen löytää Pohjois-Smoolannista 
ränsistyneen talon ja sieltä kuolleena makaavan talon emännän. Pian hänelle sel-
viää, että emännän lapset ja lastenlapset ovat muuttaneet Amerikkaan. Lapset 
olivat menestyneet hyvin, mutta emäntä ei houkutteluista huolimatta halunnut 
nähdä maata, joka oli vienyt hänen jälkeläisensä. Hänen maatilansa rapistui ja 
lopulta hän kuoli. Peukaloinen (1. suomennos s. 194) toteaa surullisena: ”Äitinne 
on kuollut. Te ette voi enää korvata sitä, että lähditte hänen luotaan.” Selma 
Lagerlöf korostaa, kuinka hyvä maa Ruotsi pienenemisestään huolimatta oli; 
Norjahan oli juuri irtautunut valtioyhteydestä Ruotsiin. Pöntisen (2001: 124) mu-
kaan kirjan yksi tarkoitus oli osoittaa ruotsalaisille, että maa oli rikas ja 
monipuolinen pienentyneenäkin. Ensimmäisessä suomennoksessa tarina on ker-
rottu, lyhennelmässä ei.  
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7 Loppusanat 

Selma Lagerlöf ei uskonut, että Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige -
kirja menestyisi ulkomailla, käännöksenä. Kirjahan sisältää niin paljon ruotsalai-
suutta sekä Ruotsin maantietoon ja historiaan liittyvää ainesta. Kun Selma 
Lagerlöfiä oli pyydetty kirjoittamaan tämä kirja, hän kirjoitti ystävättärelleen 
Sophie Elkanille: ”Det är ju en bok, som ej kan gå utom Sverige, men det är väl 
mer värdt att komma in i hvarenda stuga härhemma än att bråka med utlandet …” 
(Toijer-Nilsson 1992: 185, ks. myös Jokinen 2001: 121). Huolimatta kirjailijan 
epäilevästä asenteesta kirjasta on tullut suosittu ympäri maailman. Vuonna 2006 
vietettiin Skoonessa Nils Holgerssonin 100-vuotisjuhlia. Joka puolella näkyi mai-
noksia ja häneen liittyviä esineitä, kuten kirjanmerkkejä, postikortteja, tarroja ja 
pinssejä. Saavutetusta – kirjailijankin yllättäneestä – maineesta huolimatta tämä ei 
ehkä olisi ollut Selma Lagerlöfin mieleen, koska hän itse oli huolissaan kirjan 
menestykseen liittyvästä kaupallisesta toiminnasta (ks. Pöntinen 2001: 119–120).  

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige on siis koulukirja, lukukirja, 
matkakuvaus, satu ja romaani. Suomennoksista voidaan sanoa, että Juhani Aho on 
seurannut alkuperäistekstiä hyvin tunnollisesti ja kääntänyt tarinat noudattaen 
alkuperäistekstin luonnetta, joten ensimmäinen suomennos on säilyttänyt ne 
tehtävät, jotka kirjalle tehtävänannossa asetettiin. Tosin kirjaa tuskin on käytetty 
oppikirjana Suomessa samalla tavalla kuin Ruotsissa. Lyhennelmä ei ole sellainen 
oppikirja Ruotsin maantiedosta, kuin Lagerlöf kirjansa tarkoitti, sillä olennaisia 
maantieteellisiä tietoja on karsittu pois. Vaikka lyhennelmästä on poistettu 
kokonaisia lukuja ja yhdistelty tarinoita, se on säilyttänyt alkuperäisen opettavai-
sen ja pedagogisen otteensa. Se on edelleen tarina tuhmasta pojasta, josta matkan 
aikana kasvaa kunnon poika.  
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Tolkning som semiosis och kommunikation 

Pirjo Kukkonen 

 

1 Tolkning som semiotisk text, diskurs och 
aktivitet 

Vad är betydelse i ett budskap som en översättare eller tolk skall överföra till ett annat 
språk? I sin undersökning av kvalitet i tolkning som en funktion av politisk retorik i 
Europaparlamentet ställer Anna-Riitta Vuorikoski i sin doktorsavhandling A Voice Of 
Its Citizens Or A Modern Tower Of Babel? The Quality of Interpreting as a Function 
of Political Rhetoric in the European Parliament (2004) frågan ”What is meaning?” (s. 
248) och konstaterar att utsagans ’betydelse’ som en tolk skall överföra och återskapa 
är följande – i en ideal tolkningsprestation: 
 

Interpreters are expected to convey the propositional, cognitive and semantic sub-
stance of a message. They are expected to identify propositions, and to reformu-
late them into propositions that have the same interlocutory effect as the original. 
They are expected to convey the semantic, connotative and aesthetic content of 
the original message, using the lexical, syntactic and stylistic resources of the tar-
get language.  In other words, they are expected to understand the intended mes-
sage perfectly. Moreover, they are expected to express themselves with equal 
clarity and precision as the original speaker, so that the interpreters’ versions 
have the same effect on the listeners as the original has on the original speaker’s 
audience. (Vuorikoski 2004: 248.) 

 

What the listeners receive through interpreters should convey the same arguments 
as expressed by the speaker. The genre, register, and illocutionary point should 
remain the same. In other words, the speaker’s logos, pathos and ethos should be 
conveyed to the listeners. (Vuorikoski 2004: 250.) 

 
Det är alltså mycket som en tolk skall behärska och bemästra i sin tolkningsprestation. 
Vuorikoski (2004: 17, 250) har i sin undersökning av konferenstolkning med utgångs-
punkt i retorik- och argumentationsteori visat att betydelse är en sammansatt 
kommunikativ företeelse. En lyckad tolkningsprestation med utgångspunkt i den klas-
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siska retoriken innehåller inte bara talets logos, dvs. talets argument, utan också 
pathos, talets emotionella drag och ethos, dvs. vilket intryck talaren gör som person på 
sina lyssnare. Hennes analys gäller därför tolkningsutsagornas semantiska innehåll, 
som hon definierar som ett tals argument och den lingvistiska formen, som hon 
definierar som de uttryckssätt som är typiska för en specifik genre (ibid.). 

De olika funktionella definitionerna av betydelse i en tolkningsprestation som 
exempelvis Vuorikoski (2004: 18–26, 50) refererar till visar att betydelse inom tolk-
ning är det som en semiotisk beskrivning vanligen täcker. Begreppet betydelse är 
således inte bara en fråga om semantik, dvs. den lingvistiska betydelsen, utan det 
täcker ett mångskiftande pragmatiskt och semiotiskt problemkomplex inom modern 
översättningsforskning där betydelseenheten (”translation unit”) består av större enhe-
ter än en ett ord eller en fras. Det är inte meningsfullt att försöka svara på frågan om 
vad betydelse egentligen är utan i stället se hur hela semiosis – ett centralt begrepp 
inom semiotiken – manifesteras i en tolkningsprestation och i en tolkningssituation, 
dvs. vilka inom-, mellan- och utomspråkliga relationer som är relevanta och väsent-
liga för betydelseaktualiseringen. 

Med utgångspunkt i aktuell forskning1 kring genren tolkning som muntlig kom-
munikation inom översättningsforskningen (translation studies) diskuterar jag 
tolkningsforskning på basis av tre nyligen utkomna doktorsavhandlingar (Vuorikoski 
2004; Mullamaa 2006; Vik-Tuovinen 2006) och hur denna form av muntlig översätt-
ning kan motiveras med semiotikens, i synnerhet kultur- och sociosemiotikens argu-
ment, dvs. tolkning som (inter)semiosis och kommunikation. Det första argumentet 

                                                            
 
1 Se pågående forskning och forskningstraditioner i tolkning, t.ex. Danks et al. (1997); Englund Dimitrova & 
Hyltenstam (2000); Gile (1995; 2005); Gile et al. (2001); Hietanen (2001); Leinonen (2001); Vik-Tuovinen 
(2000; 2002; 2006); Vuorikoski (2001); Anglelli (2004); Diriker (2004); Mullamaa (2006); Tommola & 
Gambier (Ed.) (2006); Tommola (2006: 173–193); Sunnari (2006a: 147–160). Om utbildning och 
utbildningsprogrammen i tolkning, se Gile (1995; 2005); Tennet (Ed.) (2005); Niska (2005: 35–64); Corsellis 
(2005: 153–173); Mäkinen (2006: 173–193); Sunnari (2006a: 147–160; 2006b: 18–31; 2006c: 1–3). Inom 
språk- och översättningsforskningen har tolkens syntaktiska, semantiska och pragmatiska tolkningsstrategier 
studerats (se t.ex. Vuorikoski 2001: 317–337; Englund Dimitrova 2005), dvs. relationen mellan käll- och 
målspråket, frågor om ekvivalens, textinterna drag, begripligheten i källspråkstexten, intertextuella drag som 
käll- och målspråkstexternas innehållsliga aspekter, textkoherens, semantisk ekvivalens, målspråkstextens 
funktionalitet etc. (se Pöchhacker 1994). Inom processforskning i psykologi, psykolingvistik, 
kognitionsvetenskap och neurologisk forskning analyseras olika kognitiva processer och strategier i 
tolkningsprestationerna (se t.ex. Danks et al. 1997; Tommola 2006: 173–193), dvs. hur belastande vissa 
kognitiva processer är. Inom informationsteorin och kommunikationsteorin studeras t.ex. relationen sändare–
mottagare och olika koder, inom aktionsteorin t.ex. tolkens verksamhet och processer, inom retoriken och 
argumentationsteorin exempelvis tolkning som olika talakter (se t.ex. Vuorikoski 2001: 325; Vuorikoski 
2004: 58–64).  
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ligger i definitionen av semiotiken som disciplinen om tecken, alla teckensystem, 
semiotiska system (grek. sema, semeion ’tecken, signal, symbol etc.’) som alstrar och 
kommunicerar betydelse och budskap. Semiotikens historia har börjat som symptom-
lära under antiken och ännu i dag finns denna riktning inom medicinen exempelvis i 
Frankrike som semasiologie (Nöth 1995: 13). I svenskan finns denna betydelse belagd 
från år 1781, den filosofiska betydelsen från ca 1845 och har sedan 1950-talet haft den 
omfattande betydelse som Hans Regnell ger i sitt verk Semantik år 1958: 
 

Semiotik 

1) med. symtomlära, symtomatologi (jfr SEMIOGRAFI 2); äv. i utvidgad anv.: 
diagnostik (se d. o. 1); jfr SEMIOLOGI.  

Semejotiken, hwilken af Menniskornas förda lefnadssätt och allahanda tilstötande 
omständigheter, samt af alt, som sig förr eller i början af sjukdomen yttrat (och 
kallas Symptomer), söker at utleta de möjeligast säkra kännemärken på sjukdo-
mens rätta beskaffenhet. BERGKLINT MSam. 1: 114 (1781). WERNSTEDT 
(1935).  

 
2) filos. lära(n) om symboler l. tecken, symbollära, teckenlära.  

Vettenskapen om tecknen i allmänhet kallas Teckenlära (Semiotik). GRUBBE 
FilosOrdl. (c. 1845). Ett annat namn (än semantik) på allmän teckenlära .. är 
'semiotik'. Den innefattar all språkvetenskap, all språkfilosofi, språkpsyko-
logi, språksociologi och överhuvud all slags forskning som gäller tecken och de-
ras användning. REGNELL Sem. 1 (1958). (SAOB 1967: S1848.)

 
I SAOL 13 (2006) finns både semiologi och semiotik definierade med utgångspunkt i 
tecken som språklig kommunikation respektive system. Dessa definitioner är centrala i 
beskrivningen av tolkning som talad diskurs och social aktivitet i en sociokulturell 
verklighet: 
 

Semiologi läran om tecknens betydelse för språklig kommunikation (SAOL 13 
2006: 806). 

Semiotik läran om olika teckensystem (SAOL 13 2006: 806). 
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Semiotiken är en tvärvetenskaplig disciplin där man granskar betydelsens problematik 
som teckenprocesser.2 Semiotikens huvudsakliga mål är att studera hur betydelse, inte 
bara den lingvistiska (semantik) utan hela semiosis i och mellan olika teckensystem 
föds och blir till i kommunikationen. Inom semiotiken namnges inte bara olika tecken 
och teckensystem, viktigare är att utforska hur tecknet, budskapet, teckensystemet 
förmedlas, hur tecken och teckensystem förmedlar betydelse, och hur man använder 
tecken och teckensystem i syfte att skapa och producera betydelse till betydelsefulla, 
signifikanta och meningsfulla helheter. Charles S. Peirce definierar tecknet på följande 
sätt:  
 

A sign, or representamen, is something which stands to somebody for something 
in some respect or capacity. It addresses somebody, that is, creates in the mind of 
that person an equivalent sign, or perhaps a more developed sign. That sign which 
it creates I call the interpretant of the first sign. The sign stands for something, its 
object. It stands for that object, not in all respects, but in reference to a sort of 
idea, which I have sometimes called the ground of the representamen. "Idea" is 
here to be understood in a sort of Platonic sense, very familiar in everyday talk; I 
mean in that sense in which we say that one man catches another man's idea, in 
which we say that when a man recalls what he was thinking of at some previous 
time, he recalls the same idea, and in which when a man continues to think any-
thing, say for a tenth of a second, in so far as the thought continues to agree with 
itself during that time, that is to have a like content, it is the same idea, and is not 
at each instant of the interval a new idea. (A Fragment, CP 2.228, c. 1897.) 

 

Symbols grow. They come into being by development out of other signs, particu-
larly from likenesses or from mixed signs partaking of the nature of likenesses 
and symbols. We think only in signs. These mental signs are of mixed nature; the 
symbol-parts of them are called concepts. If a man makes a new symbol, it is by 
thoughts involving concepts. So it is only out of symbols that a new symbol can 
grow. Omne symbolum de symbolo. A symbol, once in being, spreads among the 
peoples. In use and in experience, its meaning grows. Such words as force, law, 

                                                            
 
2 Den filosofiska riktningen finns dels i antikens stoiska filosofi, i kyrkofädrens spekulativa tankar om 
tecknet och nattvardsundret under medeltiden, i John Lockes (1632–1704) doktrin om tecken i An Essay 
Concerning Human Understanding (1690), i filosofen och logikern Charles S. Peirces (1834–1914) semiotik, 
dels som en lingvistisk studie av tecken med Ferdinand de Saussure (1857–1913). Detta har utvecklat sig till 
ett empiriskt studium av kommunikationen och till analyser av kulturer, se Juri Lotmans (1922–1993) 
kultursemiotik, se om de olika riktningarna och skolorna inom semiotiken Nöth (1995: 3–38). 
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wealth, marriage, bear for us very different meanings from those they bore to our 
barbarous ancestors. (What Is a Sign?, EP 2.2:10, 1894.) 

 
Ett tecken leder till ett annat tecken, dvs. då det aktualiserar någon betydelse, någon 
tolkning (interpretant) i den process som Peirce kallar semiosis ”the act of significa-
tion”, betydelseaktualiseringsprocess: 
 

It is important to understand what I mean by semiosis. All dynamical action, or 
action of brute force, physical or psychical, either takes place between two sub-
jects (whether they react equally upon each other, or one is agent and the other 
patient, entirely or partially) or at any rate is a resultant of such actions between 
pairs. But by “semiosis” I mean, on the contrary, an action, or influence, which is, 
or involves, a cooperation of three subjects, such as a sign, its object, and its 
interpretant, this tri-relative influence not being in any way resolvable into actions 
between pairs. (Pragmatism, EP 2:411, 1907.) 

 
Peirce definierar tecknen som en dynamisk relation, en process, dvs. inte tecknen i sig 
utan deras semiotiska funktion, dvs. semiosis. Detta visar att betydelseaktualise-
ringsprocessen, ”the act of signification”, semiosis är semiotikens fokus. Efter-
som ’betydelse’ i den mening som jag ovan beskrivit är central i en tolkningspresta-
tion kan vi säga att semiosis också är det mest relevanta i en tolkningsprestation, dvs. 
att prestationen blir signifikant, betydelsefull. 

Med utgångspunkt i en språklig analys av tecken definierade Charles Morris 
(1971: 17–71), som påverkats av Peirces språkfilosofi, semiotik och pragmatism, 
semiotiken år 1938 som bestående av olika egenskaper hos tecknet inom syntax, 
semantik och pragmatik. Därtill inkluderade han en teori om värden och värderingar 
(a.a.: 140–203), något som Victoria Welby (1903; 1911) behandlade i 
sin ”significs”, en tidig version av semiotik och betydelse3 och som återspeglas i 
Morris semiotik (utan referenser till Welby). Exempelvis Hatim & Mason  
(1990: 57– 59, 101–119) talar om den s.k. semiotiska dimensionen 
(inkl. ”communicative”, ”pragmatic”, ”semiotic”) som inbegriper syntax, semantik 
och pragmatik och omfattar syntaktiska, semantiska och pragmatiska egenskaper hos 
tecknet (Hatim & Mason 1990: 116–117; utan referenser till Morris 1971: 17–54). 
Sålunda är semiotiken en allmän kommunikationsvetenskap inte enbart om olika 

                                                            
 
3 Peirce och Welby korresponderade om frågor kring tecken och betydelse, se Welby (1977). 
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tecken och teckensystem utan framför allt om hur tecken används och produceras i 
och mellan olika teckensystem, semiotiska system i syfte att skapa signifikans, i 
synnerhet inom dagens multimediala och multimodala4  texter erbjuder semiotiken ett 
relevant alternativ till att analysera olika semiotiska system som är synkront 
närvarande i en och samma text, diskurs eller kontext. 

För det andra är översättning och tolkning både som process och produkt kommu-
nikation – sändarens budskap i källspråket skall förmedlas till mottagaren i målspråket 
i en (multi)medial verklighet (medium, kanal, teknisk utrustning etc.). Tolkning är 
interaktion vilket Cecilia Wadensjö (1998a; 1998b) visat i sina undersökningar där 
hon tillämpat Bakhtins (1986) dialogiska modell. Men tolkning kan också definieras 
som text med utgångspunkt i Juri Lotmans textbegrepp (1977; 1990a; 1990b; 2005) 
inom hans kultur- och sociosemiotik. Tolkning är en muntlig text och kommunikation, 
ett muntligt teckensystem, semiotiskt system (intra- och interlingval samt intersemio-
tisk översättning) (Jakobson 1987; 1998) där tolken använder inte enbart det verbala 
teckensystemet mellan två språk utan också andra teckensystem, semiotiska system 
(auditiva, visuella, extralingvistiska) i syfte att skapa betydelser på så sätt att budska-
pet, det propositionella innehållet, det kognitiva, det semantiska och det konnotativa 
förmedlas till mottagaren allt i enlighet med uppdraget och kommunikationssituatio-
nen i en sociokulturell kontext. Därtill kan den muntliga prestationen bygga på en 
skriftlig text som tolken fått i förväg – i dessa fall har tolken haft möjlighet att förbe-
reda sig genom att ta reda på t.ex. specifik terminologi.  

I Lotmans (2005: 205–229) kultur- och sociosemiotik inom Tartu–Moskva-sko-
lan skapades de centrala begreppen text, semiosfär och gräns. Det centrala och spa-
tiala begreppet semiosfär definierar han som ”the semiotic space necessary for the 
existence and functioning of languages”, ett analogt begrepp till biosphere (a.a.: 206–
208). Lotmans spatiala modell med semiosfär tar fasta på språket i verkligheten – 
utanför semiosfären, ”the space of culture”, finns inte någon form av kommunikation 
eller språk. Det är hela det semiotiska rummet i kulturen, ”the whole semiotic space of 
the culture” i fråga, som är heterogen, ständigt föränderlig men samtidigt ”unified” 
som utgör den semiosfär där betydelser skapas, där tecken och teckensystem används 
och produceras och där nya texter blir till. (Se Lotman 1990a: 123–129, 140.) Lotman 
talar om det semiotiska rummet, om begreppet semiosfär (Lotman 2005: 205–208; se 
Huttunen 1999: 143–145) som är en ständig plats för interaktion mellan det egna–det 

                                                            
 
4 Se definitioner av “multimedial texts”, “multimodal texts”, “multisemiotic texts”, “audiomedial texts”, t.ex. 
Snell-Hornby (2006: 84–90); “multimodal discourse” Kress & van Leeuwen (2001); “multimodality”, se 
Lehtonen (2003: 109–120). 
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främmande, det andra (the Otherness). Betydelse manifesteras på gränsen mellan 
dessa, dvs. det främmande översätts, semiotiseras till kulturens ifråga språk och där-
med blir det nya och det främmande begripligt (se Huttunen 1999: 152–154). Samhäl-
let och kulturen är de stora texterna där alla slags texter och texthierarkier existerar – 
både muntliga och skriftliga (multimediala och multimodala). Texter har olika 
funktioner, dvs. vi använder och producerar olika tecken i olika teckensystem och 
därmed skapar i dem betydelser och signifikans, dvs. i en dynamisk semiosis, 
betydelseaktualiseringsprocess där olika slags tecken inom ett teckensystem eller i 
dialog med andra teckensystem skapar innebörd i tolkningskommunikationen. Inom 
semiotiken utforskas inte enbart konkreta tecken utan över huvud taget all 
kommunikation som sker med tecken och hur betydelse manifesteras genom dem som 
teckenprocesser. Eftersom syftet med tolkning är att underlätta en flerspråkig kultur 
och kommunikation mellan olika parter med hjälp av tolk och där språk och kultur är i 
ständig dialog sinsemellan kan en analys av kultur och kulturkännedom omfatta föl-
jande tre nivåer: 
 

1. kulturens ytstruktur – den synliga delen  
2. reglerande nivå – regler, normer, ideal  
3. djupstrukturen – kärnan med värden och värderingar. 

 
Kultursemiotik är en disciplin där man utforskar interaktionen mellan strukturellt 
olika semiotiska system, det oregelbundna i semiosfären, det semiotiska rummet, 
nödvändigheten av det kulturellt och semiotiskt polyfona (Lotman 1990: 150–155). 
Det centrala i Lotmans kultursemiotik är att fokusera på hur olika teckensystem 
fungerar i en kultur, kulturen är en värld av texter, dvs. texter är kultur–icke-kultur, 
signifikanta–icke-signifikanta i en kultur. Men med semiotisering, dvs. med en semio-
tisk översättning (se  Huttunen 1999: 126), blir det främmande till en del av det egna. 
En texts agerande i en kultur är textens funktioner i en kultur: att förmedla betydelser, 
att skapa nya betydelser, nya texter som lagrar information, dvs. bär på kulturens 
minne (se Lotman 1990: 151; Huttunen 1999: 121, 137–139).  

En kultursemiotisk synvinkel på tolkning visar sig vara motiverad eftersom texter 
är specifika för en kultur eller en kommunikationssituation, de bär på betydelser, de 
förmedlar betydelser och de skapar nya betydelser (Huttunen 1999: 169). Med 
semiosfär avser Lotman alltså en pågående dialog, dialog i kulturen, en aktiv interak-
tion där kontakten med det andra, den främmande kulturen garanterar uppkomsten av 
nya texter och nya språk. Kulturen är till sin natur ett polyfont och oregelbundet 
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semiotiskt rum, som byggs upp av semiosfärer och bildar nya semiosfärer.  Edward 
Sapir (1956: 69) konstaterar redan tidigt att språket avspeglar den sociala verklighe-
ten, en tanke som återfinns i Lotmans kultur- och sociosemiotik (Lotman & Uspensky 
1978: 211–232). Lotman menar att inget språk kan leva utan sin kulturkontext och 
ingen kultur kan leva utan strukturen i ett naturligt språk. Kulturen är ett dynamiskt 
system ständigt i utveckling. Inom kultursemiotiken är det inte endast kulturen som 
teckensystem, semiotiskt system som är centralt utan det är kulturens relation till 
tecknet och betydelseaktualiseringen som är en av de viktigaste faktorerna. Semioti-
ken är en (inter)disciplin där man utforskar hur betydelse manifesteras i och mellan 
olika teckensystem (t.ex. intersemiotic translation, se Jakobson 1987; 1998; Torop 
2003: 271–282). All mänsklig kommunikation kan därför enligt Lotman (1977: 9) 
studeras som språk med sina regler, sitt ordförråd och sin grammatik: ”like all semio-
tic systems, [art and culture] are constructed on the model of language”. För Lotman 
är tecken inom olika konstformer och inom olika områden av den mänskliga 
verksamheten såsom ord som kombineras sinsemellan med olika regler (Lotman 
1990b: 151–155). Tecknet är en materiell ersättning för föremål, företeelser och be-
grepp i ett samfunds utbyte av information. Tecknens igenkänningstecken är just dess 
förmåga att förverkliga funktionen att ersätta något, stå i stället för något. Ord ersätter 
saken, föremålet och begreppet. Den semantiska relationen definierar tecknets inne-
börd. Tecknen är inte lösgjorda företeelser utan de bildar ordnade syntaktiska, se-
mantiska och pragmatiska system (om tecknets syntaktiska, semantiska och pragma-
tiska egenskaper, se Morris 1971). Utöver den semantiska ordningen i språket finns 
den syntaktiska (kombinatoriska regler, normer, satser, syntagm etc.) och den pragma-
tiska ordningen, dvs. hur tecken används i olika situationer, texter och kontexter. Lot-
man ser begreppet språk i en vid betydelse, dvs. att det täcker alla kommunikativa 
system i ett språksamfund. (Lotman 1990b: 151.) Språket intar således en central 
utgångspunkt både för Lotman och för Bakhtin (1986). 

För det tredje är tolkning en komplex muntlig diskurs och social aktivitet som 
bäst kan beskrivas med tvärvetenskapliga och mångvetenskapliga metodologier. På 
samma sätt som översättningsforskningen (se t.ex. Wadensjö 1998b: 25–26; Chester-
man 2005: 19–28; Ruano 2006: 43–53) är också semiotiken inherent en 
mångvetenskaplig disciplin, vilket möjliggör en dynamisk syn på tolkning som semi-
osis. Ett tvärvetenskapligt grepp inom översättningsforskningen i dag utgör den s.k. 
ideologiska riktningen, ”the ideological significance of the act of translation”  (Wing-
Kwong Leung 2006: 129–144) där man diskuterar översättning och tolkning som det 
som inom semiotiken kallas för ”global semiosis”, ”global semiotics” (Sebeok 2001) 
och ”semioethics” (Petrilli 2004; Tarasti 2000; 2004), frågor som har att göra med 
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existentiella och sociokulturella, globala vs. lokala frågor om etik, kvalitet, värde-
ringar, översättarens och tolkens synligare rollidentiteter etc. Dessa komplexa frågor 
tangerar många discipliner samtidigt inom översättningens och tolkningens semiosis. 
 
 

2 

                                                           

Tolkningens olika former – ”modes of 
interpreting” 

Tolkningens olika former – ”modes of interpreting”5 urskiljs med utgångspunkt dels i 
den kontext där tolkningen äger rum, dels i hur tolkningen utförs (se Gile 2001: 40–
45). Definitioner av översättning och tolkning som processer och produkter inom 
översättningsforskning, translation studies, definieras exempelvis på följande sätt: 
 

Translation An incredibly broad notion which can be understood in many differ-
ent ways. For example, one may talk of translation as a process or a product, and 
identify such sub-types as literary translation, technical translation, SUBTIT-
LING and MACHINE TRANSLATION; moreover, while more typically it just 
refers to the transfer of written texts, the term sometimes also includes 
INTERPRETING. [– –] A number of scholars have also suggested further distinc-
tions between different types of translation [– –] However, as sager points out, 
most older definitions of this type tend to centre around the importance of 
maintaining some kind of EQUIVALENCE between ST and TT (1994:121). 
Thus for Sager Jakobson’s definition is in this sense innovative. Jakobson sees 
translation in semiotic terms as “an interpretation of verbal signs by means of 
some other language” (1959/1966:233; see INTERLINGUAL TRANSLATION), 
understanding the translation process as a substitution of “messages in one lan-
guage not for separate code-units but for entire messages in some other lan-
guage” (1959/1966:233, emphasis added). Working along similar lines, Lawen-
dowski defines translation as “the transfer of ‘meaning’ from one set of language 
signs to another set of language signs” (1978:267) [– –]. (Dictionary of Transla-
tion Studies 1997: 181–182.) 

 

 
 
5 Centrala termer är mode = “The medium selected for language activity; essentially the choice between 
speech and writing but such distinctions as monologue, dialogue are also seen as variables of mode”, field = 
variation in language according to the use to which it is put in various professional and social settings, e.g. 
scientific discourse, legal discourse”; tenor = “The relation between addresser and addressee, as reflected in 
use of language (e.g. level of formality, relative distance).” (Hatim & Mason 1990: 48–49, 51, 55–56, 241, 
242, 243.) 
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I ovanstående definition nämns också Roman Jakobsons syn på översättning som jag 
återkommer till senare i min presentation. Den muntliga översättningsgenren, tolkning, 
interpreting, får följande definition:  
 

Interpreting A term used to refer to the oral translation of a spoken message or 
text. [– –] Firstly, the communication skills which it requires are clearly different, 
as interpreters need to be expert oral communicators. Secondly, while translators 
often have relatively unlimited opportunity to make alternations and improve-
ments before submitting a final version, interpreters are required to create a finis-
hed product in ”real time” without the possibility of going back and making revi-
sions; in other words, interpreting, unlike written translation, is both non-
CORRECTABLE and non-VERIFIABLE. Thirdly, interpreters must ensure that 
any background knowledge [– –] has been acquired in advance [– –] Fourthly, 
interpreters are ”performers” who are constantly making split-second decisions 
and taking communicative risks; [– –]. Various types of interpreting can be distin-
guished, either by the context in which it occurs (e.g. COMMUNITY 
INTERPRETING, CONFERENCE INTERPRETING and COURT 
INTERPRETING) or the way in which it is carried out (e.g. CONSECUTIVE 
INTERPRETING, LIAISON INTERPRETING, SIMULTANEOUS 
INTERPRETING and WHISPERED INTERPRETING), although clearly there is 
a considerable amount of overlap between some of these categories; however, one 
further type which is significantly different from the others is SIGNED LAN-
GUAGE INTERPRETING, since this involves both oral and visual-gestural 
modalities. [– –] (Dictionary of Translation Studies 1997: 83–84.) 

 
Definitionen av tolkning ovan beaktar det sätt hur tolkning indelas enligt det samman-
hang där denna aktivitet utförs och de sätt som är typiska för olika former av tolkning. 
EU:s tolkningsenhet SCIC ger följande beskrivningar av tolkningens olika former –
 ”modes of interpreting”: 
 

– Consecutive interpreting after the speaker finished [– –] [‘tolkning efter det att 
talaren har talat’] 

– Simultaneous interpreting while the delegate is speaking [– –] [‘tolkning samti-
digt som en delegat talar’] 

– Relay interpreting between two languages via a third [– –] [‘relätolkning mellan 
två språk via ett tredje språk’] 

– Retour working from your mother tongue into a foreign language [– –] [’tolkning 
från tolkens modersmål till ett annat språk‘] 

– Pivot using a single language as a relay [– –] [‘ett enda språk används som 
relätolkning’] 
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– Cheval An interpreter working alternatively in two booth in the same meeting  
[– –] [‘tolken arbetar i två tolkbås’] 

– Asymmetric All delegates listen to interpretation into only a few languages [– –] 
[‘delegater talar på sitt modersmål, men lyssnar på tolkning som bara görs till ett 
visst antal språk’]  

– Whispering whispered simultaneous interpreting [– –] [‘tolken viskar tolkningen 
direkt i delegatens öra’]  

– Sign language simultaneous interpreting into sign language [– –] ‘[teckenspråks-
tolkning’] (http://scic.cec.eu.int/europa)  

 
Konferenstolkning definieras såhär: 
 

– Conference interpreting deals exclusively with oral communication: rendering a 
message from one language into another, naturally and fluently, adopting the 
delivery, tone and convictions of the speaker and speaking in the first person.  

– Interpreting while the delegate is speaking.  
– The interpreter works in a soundproofed booth with at least one colleague. The 

speaker in the meeting room speaks into a microphone, the interpreter receives 
the sound through a headset and renders the message into a microphone almost 
simultaneously. The delegate in the meeting room selects the relevant channel to 
hear the interpretation in the language of his/her choice. There are many different 
possible configurations of languages or language regimes.  

– [– –] interpreting [– –] oral communication [– –] It should not be confused with 
translation which deals only with written texts. Translation of documents is the 
responsibility of The Directorate-General for Translation of the European 
Commission = DGT. 

– International conferences are attended by people from different backgrounds and 
cultures, and speaking different languages. It is the job of an interpreter to enable 
them to communicate with each other, not by translating every word they utter, 
but by conveying the ideas which they express. 

– Language regime and active and passive languages are terms used by intepreters 
to describe the languages you may speak or listen to in a multilingual meeting.  

– A conference interpreter's language combination describes the number of lan-
guages the interpreter works from or into in simultaneous or consecutive mode. 
Simultaneous interpreters work in a soundproofed booth. 
(http://scic.cec.eu.int/europa/.) 
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Konsekutivtolkning definieras såhär: 
 

– Interpreting after the speaker has finished. The interpreter sits with the delegates, 
listens to the speech and renders it, at the end, in a different language, generally 
with the aid of notes. In the modern world consecutive interpreting has been 
largely replaced by simultaneous, but it remains relevant for certain kinds of 
meetings (e.g. highly technical meetings, working lunches, small groups, field 
trips). Well-trained interpreters can render speeches of 10 minutes or more with 
great accuracy. (http://scic.cec.eu.int/europa) 

 
Ovanstående citat visar hur tolkning definieras beroende dels på den kontext, det 
sammanhang där tolkning sker, dels på hur tolkningen utförs (se ovan Dictionary of 
Translation Studies 1997: 83–84). De visar också hur komplex språklig och 
kommunikativ, social och kulturell verksamhet det är frågan om, dvs. tolkningen som 
social aktivitet där betydelse skapas på flera sätt (se Wadensjö 1998a; 1998b).  

Översättning och tolkning som aktiviteter definieras således på olika sätt. En 
gemensam aspekt är dock att det i dem är fråga om att tyda, tolka och överföra 
innehållet, dvs. den avsedda funktionen, det propositionella innehållet i en utsaga från 
ett eller flera teckensystem, semiotiska system till ett annat eller flera teckensystem i 
multimediala och multimodala texter (texter med flera kanaler samtidigt närvarande, 
texter där ljud, musik, bild och skriftlig text är synkront närvarande) i en sociokultu-
rell verklighet. Exempelvis i kontakttolkning och förhandlingstolkning6 är det tolkens 
bakgrundsinformation och parternas kulturkännedom som prioriteras. En 
kontakttolkningssituation kan beskrivas exempelvis såhär: 
 

Som kontakttolk tolkar du mellan enskilda personer och representanter för myn-
digheter, till exempel på sjukhus, socialkontor, flyktingförläggningar, arbets-
förmedlingar och inom rättsväsendet. Ditt arbete gäller i huvudsak invandares och 
asylsökandes kontakter med det svenska samhället. Du måste behärska både 
svenska och ditt andra tolkspråk i sådan utsträckning att du obehindrat kan tolka i 
bägge språkinriktningarna.  

Du använder olika tolkningsmetoder. Vanligast är att du tolkar ett samtal konse-
kutivt. Med det menas att tolken tar vid när personen som talar gör uppehåll efter 
ett relativt kort avsnitt eller efter replik i en dialog. En annan metod är att tolka 

                                                            
 
6  Om terminologin ”liaison interpreting”, se Gentile et al. (1996); Mullamaa (2006); en annan term 
är ”community interpreting”, se Wadensjö (2001: 33–37). 
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samtidigt som talaren genom att tala med låg röst (viskningstolkning). 
(www.tolk.su.se) 

 
I rättstolkningen är det den samhälleliga, historiska och institutionella omgivningen 
och tolkens lösningar som är avgörande (se Gamal 2001: 53–56). Tolkning i olika 
media innebär att tolken kan agera i olika diskurser av multimediala och multimodala 
texter. Det kan vara frågan om en multimedial situation som en simultant tolkad 
konferens (t.ex. i EU eller en videokonferens), en direktsändning i television eller en 
audiovisuell tolkning. I tolkningen som semiosis ingår exempelvis följande centrala 
delar (se Sunnari 2001: 305–337; 2006a: 147–148): 
 
Tolkning som kommunikation och social aktivitet  

Tolken som talare: kunskaper och färdigheter – lexikal begåvning 
Språkliga, kommunikativa och retoriska kunskaper och färdigheter 
Bra minne, snabb reageringsförmåga, bra uthållighet, stresstålig etc.  

 
Tolkning som uppdrag  

Yrkesetik  
Informationssökning – kritisk läsning 
Analysförmåga 
Hur tolken behärskar situationen, allmänbildning 
Tekniker att lyssna, minnas och komma ihåg 
Röstbehandling, talteknik, språkfärdighet, konsten att uppträda 

 
Kompetenskraven är att tolken behärskar tolkens arbete, tolkningsprocesserna, ruti-
nerna och tekniken som krävs i tolkyrket, tolkens roll och etik (krav på yrkesskick-
lighet), behärskar arbetsspråken och har gedigen kulturkännedom och därtill en 
tolkningsfärdighet i olika specialområden, yrkesterminologi och fraseologi, med andra 
ord själva tolksituationen i enlighet med uppdraget och kommunikationssituationen 
(se t.ex. Saresvuo & Ojanen 1988). Tolkning innebär således att innebörden i ett bud-
skap bearbetas på ett utförligt sätt varefter detta förmedlas till lyssnarna som ett 
begripligt budskap. Vuorikoski (2001: 318; 2004: 248, 250) definierar tolkens uppgift 
som att ta emot och reproducera innehåll och avsikt i en annan persons tal med nyan-
ser och attityder. Centralt blir alltså att förmedla budskapet på ett för talet relevant 
sätt.   

Den empiriska forskningen av tolkning som kommunikationsform är experimen-
tell, deskriptiv och observerande med insamlade enkätsvar av och intervjuer med 
tolkar som informanter. Den kognitiva pragmatiken tar fasta på tolkning som interak-
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tion exempelvis hur kognitiva processer kan beskrivas och förklaras i en 
kommunikationssituation. Den pragmatiska analysen fokuserar på språket som 
interaktion och kommunikation, dvs. på själva språkbruket i tolkningssituationen, den 
delade informationen och den gemensamma referensramen. Med utgångspunkt i en 
semiotisk beskrivning av tolkning som kommunikation kan hela semiosis i semiosfä-
ren studeras. I tolkning är det relevant att beakta vad som sägs var och när, hur och 
vilka processer som möjliggör de kognitiva processerna och talakterna i en flerspråkig 
och flerkulturell interaktion och värld. Betydelsen manifesteras i större betydelseenhe-
ter än bara ord eller enstaka fraser. En tolk är en professionell kulturförmedlare som 
förmedlar budskap på ett opartiskt sätt över språk- och kulturgränser i syfte att be-
främja förståelsen mellan olika kulturer.7  

Översättning och tolkning som kommunikationsformer i en flerspråkig värld har 
många syften. Generaldirektör Karl-Johan Lönnroth vid EU:s översättnings-
tjänst, ”världens största översättningstjänst” nämner exempelvis följande argument:  
 

– språket är en rättighet för medborgarna 
– språket hör till demokratins grundstenar 
– språket är en jämställdhetsfråga  
– språket är ett led i EU:s fredsfråga 
– språket är en del av ett flerkulturellt samhälle, en ”gemenskap i mångfalden”,  
– språken är en del av EU:s sociala modell 
– EU – Babels torn? – EU:s språktjänster har ett motsatt mål. Vår uppgift är att föra 

folken och individerna samman, att hjälpa dem att förstå varandra. Flersprå-
kighetspolitiken är därmed inte en politik för förskingring men en politik för 
försoning och respekt för mångfalden. (Lönnroth 2005.) 

 
Detsamma gäller tolkningen. EU-tolken Annica Östlund vid EU:s tolktjänst SCIC, 
sammanfattar tolkningens syfte enligt följande: 
 

– Tolkning handlar inte om att översätta ord för ord utan om att framföra ett bud-
skap. Det är viktigt att känna till terminologin som används i mötena, men även 
ländernas kultur. Man måste vara väl informerad om vad som händer i med-

                                                            
 
7  Se ”Asioimistulkin ammattitaitovaatimukset”: ”kulttuurienvälisen viestinnän ammattilainen, joka on 
puolueeton viestien välittäjä yli kieli- ja kulttuurirajojen, kulttuurienvälisen ymmärryksen edistäjä; tulkkaus 
luo tasavertaisuutta”. (Asioimistulkin ammattitutkinto 1996; Yrkesexamen för kontakttolk 2006, 
http://www.oph.fi/svenska/ops/yekontakttolk.pdf.) 
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lemsländerna. Man kan inte vara perfektionist i det här yrket däremot måste man 
snabbt förstå resonemangen och minnas viktiga detaljer. Att träna upp minnet är 
en viktig del i tolkutbildningen.  

 
– [– –] Behövs det verkligen tolkning till alla språk? [inom EU 25 medlemsländer 

och 20 officiella språk] 
 
– Tolkning är en rättvisefråga. Det blir bäst när man får uttrycka sig på sitt eget 

språk och förhandlingarna blir också mest effektiva, [– –]. 
(http://www.sweden.gov.se.) 

 
Översättning och tolkning har således en interaktionell aspekt som process och pro-
dukt där språk är i kontakt i en mångkulturell värld och där språk, översättning och 
tolkning bygger broar mellan olika språk och kulturer. Tolkning, som talspråk och 
talad diskurs, är muntlig text och muntlig kommunikation som underlättar 
kommunikationen och bidrar till förståelse på så sätt att tolken förmedlar innebörden 
och budskapet på ett specifikt sätt i en social interaktionssituation där det propositio-
nella innehållet återskapas till en ny text på ett relevant och funktionellt sätt (se t.ex. 
tolkning som dialog och samspel, tal som text och tal som agerande i det tolkmedie-
rade samtalet Wadensjö 1998a: 9–27). 
 
 
3 Tolkningsstrategier och processer 

I sin doktorsavhandling Tolkning på olika nivåer av professionalitet (2006) har Gun-
Viol Vik-Tuovinen undersökt hela tolkningssituationen med olika kommunika-
tionsparter och visar på ett konkret sätt hur den tolkade betydelsen påverkas av en 
mängd olika faktorer. Den tolkade interaktionen utgör en diskurs, en helhet där den 
sociokulturella kontexten är viktig och där tolkens roll innebär strategier av olika slag 
t.ex. rimlighetskontroll, språkliga, innehållsmässiga och tolkningstekniska övervägan-
den (se Vik-Tuovinen 2006: 287–301). Tolken tar reda på tolkningssituationen som 
helhet, dvs. kommunikationssituationen (sändare–medium–mottagare, dvs. den klas-
siska kommunikationssituationen): vem talar och hans/hennes nationalitet, kulturella 
bakgrund och tankevärld, källtextens egenskaper, normer och potentiella normsättare. 
Uppdraget och kommunikationssituationen är en central utgångspunkt vid tolkning. 
Tolkningsprocessen innebär att det som tolkas hörs endast en gång varför tolken kom-
mer ihåg innehållet, betydelsen, inte själva formen (Seleskovitch 1968: 2). Det är 
frågan om en intellektuell process där innehållet och betydelsen i talet förmedlas till 
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ett annat språk på så sätt att språk- och kulturspecifika ord och uttryck används. 
Betydelsen ligger inte i enstaka ord utan i större texthelheter och sekvenser, i 
betydelseenheter, ”units of meaning”, ”translation units” som utgör tolkningsenheten 
(Vuorikoski 2003: 32, 66; Vik-Tuovinen 2006: 22–32). Tre centrala processer äger 
rum samtidigt i realtid: tolken tar emot information, förstår den, dvs. avskiljer 
innebörden och producerar den, dvs. förmedlar den till lyssnarna.  

Vik-Tuovinens (2006: 39) definition av tolkningsstrategier är att de 
är ”tillvägagångssätt för att genomföra ett tolkningsuppdrag samt för att förebygga 
eller lösa problem. Strategier kan tillämpas av tolken före, under och efter ett upp-
drag”. Faktorer som påverkar tolkens strategier grupperar hon (2006: 33–124) på 
följande sätt: situationella faktorer (fysisk miljö, parter i kommunikationen, avsikten 
med kommunikationen, källtextens egenskaper), egenskaper och kunskaper hos tolken 
(personliga egenskaper och kunskaper, allmänna kunskaper, specialkunskaper och 
terminologi, språkkunskaper, kunskaper om tolkning, tolkningsrutiner), normer 
(etiska normer, normer på intertextuell nivå, normer på instrumentell nivå, normer på 
intratextuell nivå, tolkens roll, tolkning som talat språk, motsvarighet på uttrycksnivå, 
motsvarighet på diskursnivå, tolkning som självständig produkt). Dessa faktorer 
påverkar tolkens strategier i en tolkningssituation. Detta visar hur komplex tolkning är 
som interaktion och hur många aktörer som samtidigt påverkar betydelseaktualise-
ringen. I en semiotisk beskrivning ingår hela den sociokulturella kontextens roll, 
expertisens sociala och kulturella dimensioner och samtliga situationella faktorer i en 
ständig dialog, dvs. betydelsen skapas i en dynamisk teckenprocess i multimediala 
och multimodala texter. Tolkning som interaktion, skapar och förmedlar betydelser – 
detta är en semiotisk synvinkel eftersom den har fokus på hur betydelse skapas så att 
det inom-, mellan- och utomspråkliga tecknet blir till ”a more developed sign” enligt 
Peirces definition ovan, dvs. får betydelse i de olika texterna, diskurserna och situatio-
nerna. I interaktionen skapar olika element betydelser och befäster sin funktion, bety-
delse och skillnader. 

Tolkning som muntlig kommunikation med utgångspunkt i en semiotisk metodo-
logi kan studeras på olika nivåer av språket (t.ex. Peirce 1894; 1897; 1907; Welby 
1903; 1911; Morris 1971; Hatim & Mason 1990) samt kulturen och kommunikationen 
(Lotman 1990a; 1990b; 2005; se också Bakhtin 1986). En semiotisk dimension 
exempelvis med utgångspunkt i Morris (1971: 17–71) omfattar egenskaper hos teck-
net på de språkliga nivåerna syntax, semantik och pragmatik. Därmed kan olika 
tolkningsstrategier analyseras språkligt och semiotiskt som syntaktiska strategier (t.ex. 
långa meningsbyggnader komprimeras till kortare eller utvidgas till längre), seman-
tiska strategier (t.ex. exakt terminologi används, ord och uttryck kan parafraseras) och 
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som pragmatiska strategier (de syntaktiska och semantiska strategierna anpassas i 
enlighet med talsituationen, relevansbegreppet, dvs. vad som är relevant att tolka just i 
den aktuella situationen). 
 
 
4 

                                                           

Tolkens rollidentiteter 

Tolken har flera roller och hans/hennes professionella roll definieras exempelvis i 
översättarens och tolkens etiska regler.8 I sin doktorsavhandling Towards a Dynamic 
Role Conception of Liaison Interpreters: An Ethnographic Study of Self-Descriptions 
of Practising Liaison Interpreters in Estonia (2006) undersöker Kristina Mullamaa 
kontakttolkars, “liaison interpreters” 9  självbilder och rollidentiteter i olika tolkningssit
uationer. Mullamaas syfte är att studera “processes at work” med utgångspunkt i ny 
forskning kring den processorienterade traditionen (t.ex. Vuorikoski 2004; Vik-Tuovi-
nen 2006).10 Mullamaas undersökning omfattar ett värdefullt enkät- och intervjumate-
rial insamlat med kontakttolkar verksamma i Estland (estniskan använder den eng-
elska termen ”liaison interpreter”) i synnerhet då materialet diskuteras, konceptuali-
seras och definieras i en sociokulturell kontext (Linell 1996; 1998; Wadensjö 1992; 
1998b: 48–60; Pöchhacker 2004: 13–17; t.ex. Pym 2004) med utgångspunkt i en 
etnografisk metodologi. Mullamaas fallstudie gäller 14 kontakttolkar i Estland i en 
sociokulturell kontext av 15 år med sociopolitiska förändringar i det estniska samhäl-
let. Med utgångspunkt i en etnografisk innehållsanalys undersöks tolkarnas 
rollidentiteter både den professionella självbilden (”professional self”) och den 
personliga självbilden (”personal self”) med avseende på roll, kontext och arbetspro-
cesser (Mullamaa 2006: 82–87, 90–92). I synnerhet behandlas etiska och ideologiska 
frågor som dessa tolkar med språkparen estniska–skandinaviska språk/ryska/tyska 
lyfter fram i sina intervjusvar (a.a.: 198). Den etiska aspekten (Mullamaa 2006: 203–
206) diskuteras med referenser till Pym (2004) och är central med tanke på tolkning-

 
 
8 Se God tolksed; God translatorssed, http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans. 
9  Se Gentile et al. 1996: 17–18, 32–36; i eng. t.ex. community interpreting, i sv. kontakttolkning eller 
dialogtolkning, i fi. asioimistulkkaus Se t.ex. Asioimistulkkausohjeet; Asioimistulkkauksen 
ammattisäännöstö www.sktl.net; God translatorssed. Yrkesetiska regler för autoriserade translatorer 2005, 
se www.kammarkollegiet.se/tolktrans. 
10 Se tolkning, processer och kognitiv ansträngning, Tommola (2006) och Sunnari (2006a; 2006b; 2006c), 
http://www.hum.utu.fi/centra/, http://www.konftulk.utu.fi/ vid Åbo universitet samt Satu Leinonens pågående 
forskning Social styles and institutional interaction in intercultural contact situations, 
http://www.uta.fi/~liisa.tiittula/style/index.htm vid Tammerfors universitet. 
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ens kvalitet (se också Diriker 2004: 29–32) samt frågor i anslutning till den ideolo-
giska inriktningen inom översättningsforskning som jag nämnt ovan.  

De undersökta kontakttolkarna i Estland beskriver sin rollidentitet som “media-
ting between societies, different mindsets, and values” (Mullamaa 2006: 198–199). En 
mikroetnografisk analys visar att “the changing environment may have created a need 
for liaison interpreting”, i.e. “mapping a different reality in Estonia since 1990s” (a.a.: 
200). Mullamaa beaktar den sociala kontexten i Estland, i synnerhet hur 
tolkningssituationerna har förändrats i och med de sociopolitiska och ekonomiska 
förändringarna i Estland under de senaste 15 åren (a.a.: 6). Att Mullamaa fokuserar på 
tolkens roll/roller (a.a.: 5) är ur mikroetnografisk synvinkel viktigt. Angelellis (2004) 
forskning kring tolkens roll och sociologiska utgångspunkter exempelvis i Bourdieus 
teori om social praxis, språk och symbolisk makt samt begreppet habitus (Bourdieu 
1977: 78, 81; 1991: 12), som Angelelli (2004: 31–41) diskuterar, får tydligt stöd av 
Mullamaas (2006) undersökning (se också Chesterman 2006: 13). Mullamaa (2006: 
203) visar hur en etnografisk studie fått fram en mängd av de intervjuade 
kontakttolkarnas (”liaison interpreters”) självbild och rollidentiteter (både som indivi-
der och grupp, jfr Bourdieus begrepp habitus, 1977; 1991) vilka visar hur den större 
samhälleliga kontexten påverkat deras rollbeskrivningar. Bland de olika beskrivning-
arna av tolkarnas rollidentiteter med hjälp av metaforer har Mullamaa (2006: 175–
178) många belysande citat ur intervjuerna. Exempelvis ger några av de 14 
kontakttolkarna följande metaforiska beskrivningar av sin profession: 
 

174. P8: The interpreter is a tuning fork which indicates or helps to find the right 
tone or intonation. 

Sometimes the interpreter is a mirror, which helps to reflect some text from one 
cultural context to another – and then it is important that the mirror would 
be ”straight” and not ”distorting”. 

And another funny metaphor: The interpreter as a mouse of your computer – if 
you click on it will open in front of you and if you don’t, some places may remain 
closed and incomprehensible. At the same time, the mouse always refers to that 
there always has to be someone who leads it – as is the case with the tuning fork, 
both of them are assisting gadgets, but the mirror is more independent. But I think 
these metaphors are still suitable depending on the situation, thus the interpreter is 
in fact a rather creative personality. 

What I came upon first – assisting gadget – now seems to me too simplistic and 
too little metaphorical, so it would be good to add this 
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175. P9: How to put this – in a way the one who has to be “sitting on many chairs 
at a time” [– –] That she is mediating on the one hand, on the other hand she is 
the host.  

 

176. P10: I began by saying that I think that the interpreter is also a cultural guide. 
We all know what a guide is, but I think that the interpreter works orally and she 
has usually a broader grip on things than the client. Meaning – as a rule she 
knows not only the language but also the background. And therefore I think – I 
don’t know, maybe this is not the best word this “guide” here, but may-be an 
intellectual advisor or… 

 

177. P11: a machine. 

 

178. P12: the one who builds a bridge 

 

[– –] 

181. P14: the one who unites. [– –] The one who creates the background. 
Explaining the thing plus explaining which context we are moving in.  (Mullamaa 
2006: 176–177.) 

 
Dessa få valda citat ur Mullamaas (2006) rika forskningsmaterial visar den dynamiska 
karaktären hos kontakttolken som inte bara är en ”en rutinmässig maskin” och 
förmedlare av budskap utan en aktör som beaktar varje tolkningssituation som en 
innovativ och kreativ utmaning, ett resultat som får stöd av tidigare forskning av tol-
kens självbild och roller (se Anglelli 2004; Diriker 2004). Mullamaas teoretiska och 
metodologiska utgångspunkt i det etnografiska forskningsgreppet visar tydligt hur de 
undersökta tolkarna är aktiva aktörer, inte enbart förmedlare (”mediators”) i den 
sociokulturella aktiviteten som en kontakttolkningssituation innebär. Denna dialogiska 
och interaktionella syn på tolkning finns i Cecilia Wadensjös undersökning Interpre-
ting as Interaction (1998b) där hon tillämpar Bakhtins dialogism (1986) och uppfatt-
ningen om vad språk och tanke (mitt ord vs. det andra, det främmande ordet, det poly-
fona i en diskurs, i en språksituation) är och därmed vad tolkning som interaktion 
innebär (Wadensjö 1998b: 38–41). Den betydelse som skapas i och genom tal 
är ”partly a joint product”, kommunikation sker ”in and by a common activity” 
[…] ”talk as activity, or rather activities” (Wadensjö 1998a: 30–31, 35–8; 1998b: 8–9). 
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Tolkning som semiosis är just detta – det tolkade budskapet lever och föds i den 
sociokulturella kontexten som interaktion, dvs. så att hela semiosfären bör beaktas. 
Den monologiska synen på tolkning bygger på uppfattningen om att tolken endast är 
en kanal som överför budskap från ett lingvistiskt system till ett annat. Den dialogiska 
synen på språk och tanke som Wadensjö (1998b: 275) lyfter fram i sin undersökning 
ser däremot tolkning som en dialogisk modell, som interaktion mellan parterna i en 
social verksamhet. Tolken är en viktig part i kommunikativa aktiviteter i en social 
interaktion där tolken översätter och koordinerar men också är en aktiv aktör som 
löser problem om vad som skall översättas och hur samt beaktar ömsesidig förståelse 
(se Wadensjö 1998b: 277–278; Mullamaa 2006: 201–209).  

Bakhtins dialogiska modell (se också Klungervik Greenall 2006: 68–73) – en 
central modell inom semiotiken – tillämpad på tolkning innebär att betydelser inte en-
bart kan beskrivas med individers intentioner eller egenskaper hos språk och ord, utan 
de betydelser som individer ger ord och fraser ses mot bakgrunden av tid, rum, sociala 
institutioner och de kommunikativa genrer som associeras till dessa. Tal sker alltid i 
en social kontext (1998b: 41), dvs. talat språk och talad diskurs har en stark social 
funktion. Linell (1996: 114) konstaterar följande: ”Whilst monologism assumes 
individuals and societies (cultures) to be analytical primes, dialogism takes actions 
and interactions, e.g. the discursive practices, in their contexts as basic units”. En 
dialogisk syn på tolkens roll utgår från att tolken inte enbart översätter mellan två 
språk (dvs. interlingval översättning) utan deltar i en mängd olika talakter och 
talhandlingar (se också Vuorikoski 2004) såsom Wadensjö (1998b: 42) skriver: ”also 
to be performing on others’ behalf various activities, such as persuading, agreeing, 
lying, questioning, claiming, explaining, comforting, accusing, denying, coordinating 
interaction, and so forth. This links more to a dialogical view of language and mind”. 
Samtidigt sker alltså en intra- och interlingval men också en intersemiotisk 
översättningsprocess (se Jakobson 1987; 1998), dvs. en process som beaktar olika 
semiotiska systems närvaro och därigenom möjliggör det som Lotman talar om, 
nämligen en semiotisering, en översättning som leder till en gemensam information 
och en gemensam referensram som underlättar kommunikationen i en flerspråkig 
värld. Tolkning är en social verksamhet där individen tolken agerar i specifika sociala 
sammanhang med olika aktörer. Därför blir tolkningen en relevant fråga inom kultur- 
och sociosemiotiken samt översättningens sociologi som har mycket gemensamt: den 
kulturella kontexten (fokus på värden och värderingar, idéer, ideologier, traditioner 
etc.), den sociologiska kontexten (fokus på människor, översättare, tolkar, deras 
gruppbeteende, deras institutioner etc.) och den kognitiva kontexten (fokus på mentala 
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processer, problemlösning etc.) (se Chesterman 2006: 11). Allt detta ingår i den 
semiosfär och den gräns som Lotman definierat i sin kultur- och sociosemiotik. 

En analys av tolkningens semiosis, dvs. hur tecken och teckensystem an-
vänds, skapas och produceras i syfte att skapa betydelser och för situationen relevant 
innehåll med betoning på själva processen hur propositioner förmedlas i de 
olika ”modes of interpreting”, kan bli föremål för en semiotisk analys, en synvinkel 
som fokuserar på dialogen mellan olika semiotiska system i semiosis i det semiotiska 
rummet, i semiosfärerna.  
 
 
5 Tolkning som intersemiotisk översättning 

I sin artikel On Linguistic Aspects of Translation (i sv. övers. Lingvistiska aspekter på 
översättning, 1998) från år 1959 presenterar Roman Jakobson tre sätt att 
översätta: ”We distinguish three ways of interpreting a verbal sign: it may be trans-
lated into other signs of the same language, into another language, or into another, 
nonverbal system of symbols”. Dessa “kinds of translation” är: 
 

1. Intralingual translation or rewording is an interpretation of verbal signs by means 
of other signs of the same language (Jakobson [1959] 1987: 429).  

 
Inomspråklig översättning eller omformulering är en tolkning av verbala tecken 
där man använder andra tecken i samma språk (Jakobson [1959] 1998: 148). 

 
2. Interlingual translation or translation proper is an interpretation of verbal signs 

by means of some other language (Jakobson [1959] 1987: 429).  
 

Mellanspråklig översättning eller egentlig översättning är en tolkning av verbala 
tecken där man använder ett annat språk (Jakobson [1959] 1998: 148).  

 
3. Intersemiotic translation or transmutation is an interpretation of verbal signs by 

means of signs of nonverbal sign system (Jakobson [1959] 1987: 429).  
 

Intersemiotisk eller översättning eller transmutation är en tolkning av verbala 
tecken där man använder tecken från icke-verbala teckensystem (Jakobson [1959] 
1998: 148). 
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I sin tolkningsprestation presterar tolken samtliga tre sätt synkront då han/hon översät-
ter och tolkar det propositionella, kognitiva och semantiska innehållet i en text. Tol-
ken omformulerar eller parafraserar det han/hon hör, ’förstår’ och ’tolkar’ själva 
budskapet (inomspråklig översättning). Härefter ’tolkar’ och ’översätter’ han/hon 
detta budskap till det andra språket (mellanspråklig översättning) i enlighet med de 
definitioner av tolkning som getts ovan. Den intersemiotiska fasen innebär att tecken 
och teckensystem mellan olika teckensystem synkroniseras: skriven text (om skriftlig 
text getts i förväg) blir samtidigt, simultant muntligt tal (auditivt och visuellt) i 
simultantolkning där den muntliga tolkningsprestationen riktas till lyssnarna, det audi-
tiva talet blir verbalt auditivt tal i realtid. I kontakttolkning eller i konsekutivtolkning 
tolkar tolken efter att talaren slutat tala med stöd i anteckningar. I teckenspråkstolk-
ning för döva eller dövstumma (visuellt, taktilt) sker det taktila tecknandet och tolk-
ningen samtidigt (från teckenspråk till verbalt tal eller vs.).11 Vilken form av tolkning 
det än är frågan om ser jag denna form av aktivitet som en intersemiotisk 
tolkningsprocess eftersom hela tolkningsdiskursen, semiosis, omfattar olika semio-
tiska system (multimediala och multimodala) som snabbt skall ’tolkas’ och återskapas 
till målspråket och dess kultur (se också Torop 2003: 271–282).  

Tolkning mellan två språk och tv- och filmöversättning är specifika 
översättningsgenrer på grund av att dessa genrer arbetar med multimediala och 
multimodala texter, dvs. där olika teckensystem, verbala, visuella och auditiva, kan 
ingå samtidigt. Jakobsons tre sätt att översätta har tillämpats bl.a. inom multimedial 
översättning. En multimedial genre (audiovisuell, taktil) är det frågan om då tolken 
använder teknisk utrustning av olika slag beroende på vilken genre av tolkning det är 
frågan om, i synnerhet den nya teknologins utmaningar (t.ex. simultan-, konferens-, 
videokonferens-, telekonferenstolkning, flerspråkig videokonferens, relätolk-
ning, ”remote interpreting”, se Niska 2005: 56–63).12 Audiovisuell, dvs. multimedial 
och multimodal kommunikation inom översättning är kommunikation mellan olika 
kulturer – betydelse, semiosis skapas genom intralingvistisk (inom ett semiotiskt sys-
tem) och interlingval (mellan två verbala semiotiska system) översättning, men också 
genom intersemiotisk översättning (mellan olika semiotiska system, se Torop 2003: 
271–282). Översättning är inte enbart språklig verksamhet, utan i den ingår också 
andra semiotiska system som manifesterar betydelser och budskap. Den intersemio-

                                                            
 
11 Se Hytönen & Rissanen (2006), Käden käänteessä. Viittomakielen kääntämisen ja tulkkauksen teoriaa 
sekä käytäntöä. 
12 Se tolkning i media, Mediatulkkausohjeet, www.sktl.net. 
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tiska översättningen omfattar en dialog mellan flera semiotiska system. Detta gäller 
också tolkning som muntlig översättning.  
 
 
6 Tolkning och relevans – tolkning som 

intersemiosis och kommunikation 

I en kultur- och sociosemiotik är det de olika texterna i texten (samhället, kultu-
ren) som bildar semiosfären, det semiotiska rummet där betydelse, semiosis, 
aktualiseras. System finns på olika nivåer. De språkliga och kognitiva tolkningsstrate-
gierna utgör grunden för analys av tolkning som interaktion = teckensystem 1 (det 
ontologiska, epistemologiska, etiska: det kognitiva, informativa, emotiva, språkliga, 
inkl. terminologisk exakthet). En central aspekt är frågan om vad som är språkligt 
relevant att överföra och återskapa i den aktuella tolkningssituationen. Det är frågan 
om att beakta flera polysystem samtidigt. Men därtill kommer andra semiotiska sys-
tem som är i interaktion med det första, nämligen det multimodala och multimediala: 
det visuella, det auditiva, det taktila, det rytmiska (para- och extralingvistiska element, 
intonation, prosodi etc.) = teckensystem 2. Det tredje systemet – det socio- och kultur-
bundna teckensystemet = teckensystem 3, dvs. att varje tolkningssituation mellan 
minst två språk bygger på språk, kultur och ideologi (språk- och kulturspecifika 
aspekter) – olika talares världsbild, normsystem och ideologier. Dessa semiotiska 
system är i ständig dialog sinsemellan i semiosis i tolkens aktivitet på olika nivåer av 
kulturen och samhället, dvs. i semiosfären. 

I sin artikel Multimodal Interplays. The Verbal, Visual and Auditive in Culture 
(2003) efterlyser Mikko Lehtonen en enhetlig metodologi för analys av dagens 
multimodala och multimediala texter på följande sätt: 
 

Multimodality as a new transdisciplinary research field has become visible on 
studies of, for example, multimedia, the visual forms of culture, media conver-
gence and cross-media products. In these and other fields there is a growing inter-
est in sense modalities, symbolic modes and media forms and their differences 
and similarities.  

 

What we need, then, is a unified and unifying semiotics.” (Lehtonen 2003: 118–
119.) 
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Han efterlyser ”a unified and unifying semiotics”, dvs. en enhetlig och en förenhetli-
gande semiotik som kunde beskriva de komplexa texter, dvs. multimodala texter, vi i 
dag som forskare ställs inför. Men semiotiken har inherent just detta interdisciplinära: 
den utforskar tecken och teckensystem och semiosis, dvs. hur tecken av olika slag i 
olika teckensystem är i interaktion sinsemellan och skapar tillsammans semiosis.  Det 
är denna dynamiska process som gör att vi kan se den muntliga kommunikationen 
tolkning som en komplex teckenprocess som bygger upp kommunikationen. Semioti-
ken utgår ifrån att språket är det primära systemet – det verbala teckensystemet ingår i 
eller är i ständig dialog med andra teckensystem, semiotiska system i en och samma 
text.  

År 1980 skriver Susan Bassnett (1980: 15) med referens till Terence Hawkes bok 
Structuralism and Semiotics (1977) så här: ”The first step towards an examination of 
the processes of translation must be to accept that although translation has a central 
core of linguistic activity, it belongs most properly to semiotics, the science that stud-
ies sign systems or structures, sign processes and sign functions”. Med andra ord bör 
man i en analys av översättnings- och tolkningsprocesser utgå ifrån att dessa 
verksamheter egentligen hör till semiotiken, till den disciplin som utforskar teckensys-
tem, hur olika tecken (inte bara verbala utan också nonverbala, auditiva, visuella, 
taktila etc.) utvecklar sig och beter sig. I en snäv syn på översättning och tolkning är 
det frågan om att överföra ’betydelse’, dvs. koda, från ett verbalt teckensystem till ett 
annat med ett skickligt bruk av språkets i fråga lexika och grammatik. Men den 
lingvistiska och kontrastiva analysen räcker inte till i dagens kommunikativa syn på 
översättning och tolkning med multimediala och multimodala texter, eftersom det är 
ett faktum att en mängd utomspråkliga faktorer bidrar till att skapa betydelse och 
kommunikation i översättning och tolkning som processer och produkter. För 
översättningsforskningen (inkl. tolkning) är Bassnetts utsaga relevant eftersom 
semiotikens mål är att studera vad som sägs, när och var och hur, dvs. så att betydelse 
föds, aktualiseras och manifesteras i, med och mellan olika tecken och teckensystem. 
Översättning innebär inte ett mekaniskt överförande av koder från ett språk (källsprå-
ket) till ett annat (målspråket) utan det är frågan om en komplex intellektuell 
problemlösningsprocess (se t.ex. Vik-Tuovinen 2006) där översättningsgenren tolk-
ning innebär muntlig (eller teckenspråkstolkning) översättning av det mest relevanta 
och det mest väsentliga i källspråkets muntliga och skriftliga utsagor allt i enlighet 
med uppdraget, kommunikationssituationen (t.ex. normer och normering, se Chester-
man 2006b: 13–19) och den sociokulturella kontexten (t.ex. översättningens sociologi, 
se Chesterman 2006a: 9–27) och därmed det sätt enligt vilka tolkning som text (reto-
risk och argumentativ), kontext och diskurs realiseras i realtid (tid och plats). 
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Med stöd av genomgången ovan kan översättning och tolkning höra till semioti-
ken, en disciplin där man studerar teckensystem, hur tecken utvecklas och hur tecken 
beter sig såsom Bassnett (1980: 13) konstaterar redan år 1980 då man inom 
översättningsforskningen insåg att det lingvistiska (”the linguistic turn”, Catford 
1965) och översättningen inte var tillräcklig. Man började mer och mer beakta 
målspråkets pragmatik, dvs. vad som är acceptabelt i målspråket och dess kultur (”the 
cultural turn”, Bassnett & Lefevere 1990). Den lingvistiska och strukturella synen på 
översättning utvidgades till att se översättning och tolkning som en komplex 
kommunikationsprocess i en sociokulturell kontext som också beaktar skopos, textens 
syfte och funktion samt olika textarter. I dag kan vi i enlighet med Matthew Wing-
Kwong Leung (2006: 129–144) argumentera för en ideologisk riktning, ”the ideologi-
cal turn” inom översättningsforskning med tyngdpunkten lagd exempelvis vid etiska 
frågor i översättnings- och tolkningsprocesser, översättarnas och tolkarnas synligare 
roll i den sociopolitiska och kulturella utvecklingen, dvs. inte enbart i rollen som 
kulturförmedlare utan också som aktörer mellan olika ideologier (a.a.: 142). Denna 
ideologiska riktning kommer till uttryck i Mullamaas undersökning (2006) av 
kontakttolkar i Estland efter landets självständighet.  

Det semiotiska bildar helheten med kultur- och sociosemiotiska aspekter. Tolk-
ning som interaktion kan analyseras som argumentation och retorik (argumentativa 
och retoriska strategier), vi kan se på tolkningsprestationen som talad text, som del 
och helhet. Det som är den semiotiska dimensionen i denna analys är det kommunika-
tiva, dvs. hur tolken producerar en ny relevant text där källtextens propositionella 
innehåll återskapas i måltexten enligt uppdraget och kommunikationssituationens krav 
(aktörerna, normer, normering, ideologier, världsbild etc.) – mellan olika system 
(semiotiska system) i dagens multimediala och multimodala textgenrer. 

Tolkens arbetsfält är således språk, kultur och kommunikation. Inom 
kultursemiotiken har språket en central roll: kulturen är ett teckensystem och dess 
olika teckensystem, analysen av strukturellt olika semiotiska system, orgelbundenhe-
ter och deras interaktion (Lotman 1990: 151). Inom kultursemiotiken studeras inte 
tecknet som sådant eller dess väsen, inte semiosis som sådan utan i första hand 
teckensystem och deras inbördes relationer och verksamhet i kulturen där språk intar 
en central roll (Lotman 1990: 151; Huttunen 1999: 121). Eftersom tolken koncentrerar 
sig på att språkligt formulera det mest relevanta och det mest väsentliga i själva 
budskapet, innebörden och i innehållet kan tolkning som oral kommunikation sägas 
vara en fråga om semiotik, disciplinen där kommunikationen är central. Vuorikoski 
(2004: 50) hänvisar i sin doktorsavhandling till bl.a. Hatim och Mason som i boken 
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Discourse and the Translator (1990) skriver om den semiotiska dimensionen, ”the 
semiotic dimension” på följande sätt:  
 

But once all texts are seen as evidence of a communicative transaction taking 
place within a social framework, the way is open to a view of translating which 
is not restricted to a particular field – religious, literary, scientific – but which can 
include such diverse activities as film subtitling and dubbing, simultaneous 
interpreting, cartoon translating, abstracting and summarizing, etc. [– –] translat-
ing as a communicative process which takes place within a social context  
[– –] ”the notion of translation as communicative discourse [– –]. (Hatim & 
Mason 1990: 2–3.) 

 
Detta är en central utgångspunkt som Vuorikoski (2004:  50) har valt med hänvisning 
också till AIIC:s beskrivning av en konferenstolk:  ”A conference interpreter [– –] 
makes [bi-lingual and multi-lingual] communication possible [– –]” (AIIC bulletin 22 
(1994) 3: 19; se Kalina 1998: 16).  Eftersom semiotiken utforskar alla tecken och 
teckensystem som skapar betydelse, signifikans, dvs. det faktum hur dessa överför 
budskapet mellan sändare och mottagare är det angeläget att granska tolkning som en 
relevant företeelse inom semiotiken, disciplinen som studerar hur tecken av olika slag 
skapas och produceras till meningsfulla innebörder. Tolkning kan därmed definieras 
som ett sätt att underlätta förståelse och att eliminera missförstånd. Därtill har tolk-
ning en viktig samhällelig och kulturbunden aspekt som betonas i det flerspråkiga EU, 
dvs. att vara ett led i ett demokratiskt samhälle, att göra det möjligt för både talare och 
lyssnare att ta del av kommunikationen på sitt modersmål. I denna aktivitet ingår 
mycket av det som i dag lyfts fram inom den s.k. ideologiska inriktningen inom 
översättningsforskningen (”ideological turn”, se Wing-Kwong Leung 2006: 129–144). 
I de tidiga semiotiska teorierna, t.ex. i Welbys (1903; 1911) ”significs” teori om bety-
delse (”sense”, ”meaning”, ”significance”) och kommunikation  ingår redan också en 
axiologisk aspekt (läran om värde, kvalitet, etik och estetik) på betydelse, nämli-
gen ”values”, värden, värderingar, normer, förväntningar och ideologi – kommunika-
tion sker alltid i en sociokulturell diskurs, i ett sammanhang som definierar semiosis. 
Inom modern semiotisk forskning kallas denna riktning för semioetik (”semioethics”, 
se Petrill 2004; Tarasti 2000; 2004) i en större semiotik, nämligen ”global semiotics” 
och ”global semiosis” (Sebeok 2001). Den axiologiska aspekten ingår också i Charles 
Morris modell (1971) om semiotik: syntax, semantik och pragmatik – i den s.k. 
semiotiska dimensionen som återspeglas också i Hatim & Masons ”semiotic dimen-
sion” med kultur och ideologi som i sista hand anger tonen för betydelse och signifi-
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kans (även om Morris verk inte finns omnämnda i Discourse and the Translator, 
1990). Mullamaas (2006) undersökning av kontakttolkar i den sociokulturella 
verkligheten i Estland under 15 år visar tydligt att vi är inne i det som kal-
las ”ideological turn”. Då betydelse och signifikans manifesteras av olika semiotiska 
system samtidigt i en text, en diskurs eller en sociokulturell verklighet kan tolkningen 
som semiosis betraktas som en dynamisk process där tecknet utvecklas till det som 
Peirce kallar ”a more developed sign” – i synnerhet då det är frågan om dagens 
översättnings- och tolkningsaktiviteter med multimediala och multimodala texter, 
diskurser och aktiviteter. 
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Extra – ylimääräinen? 

Irma Sorvali 

 

1 Ongelma 

”Kääntäjän erikoinen” on Kääntämisentutkimuksen päivien pienimuotoinen esi-
telmä, joka keskittyy ajankohtaiseen ja kääntämisen kannalta kiinnostavaan kysy-
mykseen. Tällä kertaa ongelmana on sanan extra käyttö erilaisissa ja erikielisissä 
konteksteissa. Vaikka kääntämisentutkimuksessa painotetaan, ettei kyse ole yksit-
täisten sanojen, vaan kokonaisten tekstien kääntämisestä, esimerkkini kertovat, 
mitä yksi ainoa sana väärin tulkittuna voi aiheuttaa. 
 

 
2 Mitä tarkoittaa extra? 

Sana extra on alkuaan latinan kielen prepositio ja tarkoittaa ’ulkopuolella’. Otan 
aluksi esille muutaman esimerkin ruotsin ja suomen kielistä. 

Ruotsin Akatemian sanakirjan SAOB:n mukaan extra esiintyy sekä adjektii-
vina että adverbina. Adjektiivina sillä on seuraavia merkityksiä: ”utöver (l. utom) 
det vanliga l. bestämda, som icke är från början planerad l. beräknad, extraor-
dinarie” (SAOB E 872). Sanaa extraordinarie käytetään virkanimien yhteydessä, 
ja arkisissa konteksteissa sanalla on merkitys ”exceptionell, av ovanligt god l. 
utsökt kvalitet, utomordentlig”; adverbina sillä on vahvistava merkitys ”synnerli-
gen, utomordentligt, ovanligt, övermåttan” (ibid.). Esimerkkeinä yhdyssanoista 
voi mainita ”extrablad”, ”extrainkomst”, ”extranummer”, extradynamit”, ”extra-
kaffe” ja ”extraopponent” (SAOB E 873).  

Stora svensk-finska ordboken (s.v. extra) antaa ruotsin sanalle extra useita 
suomalaisia vastineita. Kun extra-sana toimii adverbina, sen merkitys on ’erikoi-
sen, erittäin’. Taipumattomana sanana se tarkoittaa ’ylimääräinen’ ja ’lisä-’. Suo-
men kielessä ekstra tarkoittaa arkisena sanana ’ylimääräinen, lisä-; erityisen hyvä, 
erinomainen, erikoinen, erittäin’ (Suomen kielen perussanakirja, s.v. ekstra). 
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3 Extra eri konteksteissa 

Sanakirjojen antamien tietojen pohjalta voisi olettaa, ettei sanan siirtäminen eri 
kieliin aiheuta kääntäjälle kovinkaan suuria vaikeuksia, mutta esimerkit, jotka 
olen löytänyt arkisesta ympäristöstämme, kertovat kuitenkin ongelmasta. 
Esimerkkini ovat Arkikieli-hankkeen (Pohjoismainen filologia) aineistosta. 
Ensimmäinen esimerkki liittyy vaatetukseen, toinen elintarvikkeisiin. 

Vaatetukseen liittyvä esimerkki on Suomesta äskettäin ostetusta villa-
puserosta, jonka sivusaumaan ommeltu kankainen lappu sisältää tiedot tuotteessa 
käytetystä materiaalista (esimerkki 1). Kaikkiaan yhdestätoista käytetystä kielestä 
on tähän tarkasteluun poimittu seuraavat seitsemän: 
 

Esimerkki 1. Villapuseroon ommeltu tuoteseloste 
 
Burberry 
 
100 % EXTRA FINE MERINO WOOL 
FEINE MERINO-EXTRAWOLLEN 
LANE FINI SUPPLEMENTARI DEL MERINO 
EXTRA FIJNE MERINOSWOL 
EXTRA BÖTER FÖRTJÄNST ULL 
EXTRA FIN FORTJENESTE ULL 
EKSTRA HIENOSTI ANSAITA VILLAINEN 

 

Englannin- ja flaaminkielisistä teksteistä käy ilmi, että kyse on erittäin hienosta 
merinovillasta. Saksassa extra on liitetty virheelliseen pääsanaan (Wollen). 
Ruotsalaisen vastineen sanat böter ja förtjänst ovat käsittämättömiä, eikä suoma-
lainenkaan vastine ekstra hienosti ansaita villainen lukijalle avaudu. Verbi an-
saita lienee väärinymmärretty käännös väärästä ruotsinkielisestä vastineesta för-
tjänst. Ruotsalainen, tanskalainen ja suomalainen käännös toistavat ansaitsemi-
seen liittyvää, mikä johtunee täysin mekaanisesti (käännöslaitteen avulla?) teh-
dystä käännöksestä. Latinan kielen verbi merere ’ansaita’, johon pohjautuvat 
esimerkiksi englannin merit, ja suomen meriitti, lienee ollut harhauttamassa. Sana 
extra on italiaa lukuun ottamatta säilytetty sellaisenaan kaikissa annetuissa kie-
lissä, mutta sen liittäminen pääsanaan on tapahtunut vaihtelevasti. 

Käytettävissä olevalla tilalla on tietenkin merkityksensä. Tässä tapauksessa 
yhteen pieneen kangaslappuseen on mahduttava monta kieltä. Mutta kysyä voi, 
kuka on viime kädessä vastuussa tekstin oikeudellisuudesta. Samalla kun pohtii 
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käytössä ollutta käännösmenetelmää, voi esittää kysymyksen, kuinka on mahdol-
lista, että tällainen käsittämätön teksti pääsee tuotteeseen painettuna eteenpäin. 
Jos käännettäessä käytetään koneellista apua, ei vastuu siinäkään tapauksessa 
siirry laitteelle. Laadukas villapusero tuskin jää kaupan hyllylle käsittämättömän 
tuoteselosteen vuoksi, mutta pienen kangaslapun teksti riittää nostamaan 
kysymyksen tuotteen viimeistelyn tärkeydestä. Arkikieli-aineistossa on ollut käsi-
teltävänä muitakin esimerkkejä huolimattomasta kielestä, mikä on antanut aiheen 
käyttää termiä epäteksti (ks. Sorvali 1998: 34, 38, 40−42). Tällaista epätekstiä 
edustavat esimerkissä 1 olevat suomen-, tanskan- ja ruotsinkieliset viestit. 

Toinen esimerkkini koostuu kahdesta elintarvikepakkauksesta (esimerkit 2a ja 
2b), jotka molemmat ovat suklaapakkauksen kääreitä. Näiden Belgiassa 
valmistettujen tuotteiden sisältö on kerrottu molemmissa esimerkeissä kaikkiaan 
kahdeksalla kielellä. Sanaa extra niissä on käytetty vaihtelevasti. 
 

Esimerkki 2. Kaksi suklaapakkausta 
 
2a. Côte d’Or Mignonette (suklaapakkaus 1) 
 
Chocolat extra-fin au lait 
Melkchokolade 
Vollmilchschokolade 
Milk Chocolate 
Cioccolato al latte 
Mælkechokolade 
Mjölkchoklad 
Maitosuklaa 
 
2b. Côte d’Or Mignonette (suklaapakkaus 2) 
 
Chocolat extra noir 
Extra pure chocolade 
Extra Zartbitterschokolade 
Extra high quality chocolate 
Cioccolato extra 
Ekstra fin mørk chokolade 
Extra mörk choklad 
Erittäin tummaa suklaata 
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Esimerkin 2a sana extra esiintyy ainoastaan suklaapakkauksen ranskankielisessä 
tekstissä. Muissa kielissä se ei ole mukana, ellei sen jonkinlaiseksi sävyksi lasketa 
saksan Vollmilch-sanan alkuosaa. Tässä esimerkissä suklaapakkauksen teksti 
koostuu viidessä kielessä vain yhdestä ainoasta sanasta.  Esimerkin 2b suklaapak-
kaustekstissä sana extra on säilynyt sellaisenaan kaikissa kielissä lukuun otta-
matta suomea, jossa se esiintyy suomennetussa muodossaan (erittäin). 

Suklaapakkausten teksteissä ei ole ensimmäisen esimerkin tavoin 
käsittämättömiä kohtia. Sanojen sisältö on pääosin oikea, mutta niitä on yhdistelty 
eri tavoin. Käytössä olevalla tilalla on tässäkin ollut merkityksensä.  
 

 
4 Keskustelua 

Esille otetut pienet esimerkit kertovat selkeästi niistä ongelmista, joita hyvin ly-
hyen tekstin kääntäminen voi aiheuttaa. Kun maineikkaan yrityksen villapuseroon 
on kiinnitetty yllä kuvatut käännökset, voi kysyä, millaista viestiä yritys tulee 
samalla välittäneeksi itsestään. Kuitenkin yrityksen tarkoitus on varmasti ollut 
mahdollisimman laadukkaan kuvan antaminen. 

Käännöstehtävä on aina tärkeä, ja siihen tulee suhtautua huolella, vaikka kyse 
olisi vain muutamasta sanasta. Käännöstieteen tarkoituksena ei ole etsiä virheitä, 
vaan painottamalla koko käännösprosessia se pyrkii niitä ennalta ehkäisemään. 
Kuitenkin on syytä selvittää sellaiset käännösvirheet, jollaista edellä on annettu 
esimerkkejä. Kääntämisen prosessia tutkimalla päästään selville myös käännök-
sen laatuun vaikuttavista tekijöistä ja tätä kautta parantamaan käännöksen tasoa. 
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Nimen nimi ja sen käännös 

Irma Sorvali 

 

1 Johdanto 

Esitykseni tarkoituksena on autenttisen monikielisen aineiston pohjalta selvittää, 
kuinka nimiä käsitellään erikielisissä ympäristöissä sekä samalla valottaa nimen 
olemusta merkkinä erilaissa konteksteissa. Käsittelyssä on mukana henkilönimiä, 
eläinten nimiä sekä asioiden ja tavaroiden nimiä.  

Kuinka tulisi menetellä käännettävässä tekstissä esiintyvien nimien suhteen, 
on usein esitetty kysymys. Yleisenä periaatteena on pidetty, että nimiä ei kään-
netä, ei varsinkaan silloin, kun kyseessä on henkilönimi. Se on ainutkertainen, 
jota ei voi kääntää. Mitä nimet oikeastaan ovat ja miten niitä käytetään erikieli-
sissä ympäristöissä? 

Ennen kuin tällaisiin kysymyksiin voi ryhtyä vastaamaan, on syytä selvittää 
nimen tehtävää ja käyttöä. Nimen päätarkoitus on erottaa yksilö muusta joukosta, 
olipa sitten kyse henkilöstä, eläimestä tai tavarasta. Käännöskirjallisuudessa 
romaanihenkilöt saavat usein käytännön syistä kohdekielen mukaisen vastineen. 
Alkukielistä muotoa on vaikea taivuttaa, ja se voi muutenkin tuntua epäsopivalta 
kohdekielisessä yhteydessä, erityisesti jos nimen on tarkoitus herättää tiettyjä 
assosiaatioita lukijassa. Tavaroilla ja tuotteilla on kaksikielisessä Suomessa 
kaupankäynnin kielestä riippumatta yleensä yksi ainoa nimi, esimerkiksi leivän 
nimi Reissumies on sama niin suomen- kuin ruotsinkielisessä yhteydessä. 
  
 
2 Nimen tehtävä 

Nimitutkimus on maassamme saanut vakiintuneet muodot (ks. Blomqvist 1988, 
2002 ja 2006). Tässä artikkelissa ei sen otsikosta huolimatta ole kuitenkaan kyse 
perinteisestä nimitutkimuksesta, vaan keskityn tarkastelemaan nimiä ja niiden 
esiintymisiä kaksi- tai useampikielisessä ympäristössä. Tarkoituksenani ei ole 
myöskään kvantifioida aineiston nimiä, vaan pikemminkin niiden avulla selostaa 
nimien esiintymistä erilaisissa autenttisissa yhteyksissä. Ennen kuin monikielinen 
aineisto avautuu, nimen olemusta on tarpeen selvittää lähemmin. 

 61 



Mikä on nimi, on tähän teemaan liittyvä peruskysymys. Marjatta, Pekka ja 
Jorma ovat henkilönimiä samoin kuin Umberto Eco, Georg Friedrich Händel ja 
Julia Kristeva. Niin etu- kuin sukunimet yhdistämme henkilöihin ja niitä käy-
tämme sellaisinaan riippumatta kielestä, jota kulloinkin satumme käyttämään. 
Coco Chanel on kansainvälisesti tunnettu muotimaailman nimi, jolla on myös 
hinta, ja siitä on tullut merkki. Prisma on nimi, johon yleensä liitetään arkinen 
kaupankäynti. Camel on nimi, joka esiintyessään mainoksessa herättää tietynlai-
sia assosiaatioita, esimerkiksi mainoslauseen "Miehille jotka kulkevat omia 
polkujaan”. Jälkiuunileipä, Wettex ja Hamlet ovat nimiä, jotka tunnemme tai luu-
lemme tuntevamme. 

Ihminen ja ihmisen nimi ovat kautta aikojen olleet tärkeitä. Nimenantoperus-
teissa on vanhastaan tuttu periaate, että nimen avulla halutaan saada kyseiselle 
henkilölle sellaisia ominaisuuksia, joita nimellä appellatiivisena itsellään on, esi-
merkiksi Voitto, Taisto, Tenho, Vieno ja Sointu tai Anna Aina Rauha. Lapselle 
annettu nimi Muisto voi olla muistona sodassa kaatuneesta isästä. Tunnettua on, 
että kun ruotsalainen lapsi saa nimen Björn, vanhemmat saattavat toivoa, että 
lapsi saa karhun voimat.  

Kun Nordistik-kurssillani (2004−2006) pyysin opiskelijoita antamaan nimen 
eräässä piirretyssä kuvassa olevalle lapselle, erilaisia ehdotuksia tuli runsaasti. 
Vastausten mukana tuli lukuisia juuri lapsen ulkomuotoon viittaavia nimiä, kuten 
vaaleatukkainen Heini, kiltti Maija tai aurinkoinen Päivi. Kun pyysin samalla 
tavalla nimiehdotuksia ollessani vaihto-opettajana Belgiassa (2006), sain lu-
kuisien nimien mukana myös nimen Jesus. Kuvan lapsi miellettiin useimmiten 
tytöksi, mutta pojannimiäkin siis ehdotettiin. Suuri osa perusteluista liittyi 
molemmissa maissa selkeästi lapsen ulkonäköön.  

Nimi luo yhteenkuuluvuutta, ja sillä on sosiaalinen merkitys, kuten me Kivi-
set ja me Lahtiset. Nimen voi olla luonteeltaan myös appellatiivi, kuten historiasta 
tunnetut Hatut ja Myssyt. Se voi olla myös konkreettinen merkki, esimerkiksi 
pinssi, joka kertoo kuulumisesta johonkin seuraan tai yhdistykseen. On lisäksi 
historiallisesti ja poliittisesti leimautuneita nimiä. Jotkut historian henkilöt ovat 
saaneet toimintansa johdosta vähemmän lempeän lisänimen, kuten Kristian II 
Tyranni ja Iivana Julma. Lisänimi Suuri on sen sijaan katsottava positiiviseksi. 
Tällainen lisänimi käännetään normaalisti kohdekieliseksi. 

Pyhän Fransiscuksen syntymäpaikkaa, joka kantaa hänen nimeään, esitellään 
monessa assisilaisessa talossa ehdottoman aitona. Tuttuja ovat myös kyltit sellais-
ten rakennusten seinässä, joissa kerrotaan jonkin kuuluisan henkilön asuneen 
juuri kyseisessä rakennuksessa. Puhutaan myös ilmiöstä damnatio memoriae, 

 62 



mikä tarkoittaa sitä, että sen henkilön nimi, joka syystä tai toisesta halutaan täysin 
unohtaa, poistetaan kaikkialta. Nimen poistamisen uskotaan siirtävän henkilön 
unohduksiin. (Vrt. Pauly – Wissowa 1958 s.v. damnatio memoriae.) Historia on 
kuitenkin historiaa nimineen kaikkineen. 

Kuninkaalliset nimet ovat aika ajoittain suosittuja porvarispiireissä. Erityi-
sesti prinssin tai prinsessan syntyminen saa aikaan sen, että valtakunnan 
pikkuvauvat saavat nimiä vastasyntyneiden kuninkaallisten mukaan. Nimi toimii 
semioottisesti katsoen symbolisena merkkinä. Tunnettuja esimerkkejä ovat monet 
Victoria-nimiset nuoret naiset Ruotsissa ja myös Suomessa. Vanhemmat voivat 
haluta viehtymyksestä vierasperäisiin nimiin antaa lapselleen eksoottiselta 
kuulostavan nimen, kuten Anna Bella (vrt. Blomqvist 2006: 48, 125). Myös 
filmitähdet ja filmisankarit ovat usein toimineet esikuvina nimenannossa. Jos taas 
halutaan poiketa ja erottua joukosta, annetaan harvinaisempi nimi tai jopa keksi-
tään se itse. Nimilakimme säätelee nimien valintaa määrittelemällä yleiset ni-
menantoperiaatteet (ks. Nimilaki 9.8.1985/694 ja 8.2.1991/253). 

Antiikin henkilöiden ollessa kyseessä nimet muotoutuvat toisin. Tyypillisenä 
esimerkkinä otettakoon Gaius Iulius Caesar. Gaius oli hänen etunimensä 
(praenomen), Iulius sukunimensä (nomen), sillä hän kuului Iulusten sukuun. Cae-
sar oli hänen lisänimensä (cognomen), jonka hän oli myöhemmin saanut. Histo-
rian lähteissä ja oppikirjoissa puhutaan yksiselitteisesti Caesarista ilman muita 
nimiä. 

On tavallista ja säännönmukaista, että julkaisemme tutkimustuloksemme 
omalla nimellämme. Tätä edellyttää jo tutkimusetiikka. Entä jos julkaisisimme 
tuloksemme ikonin tapaan nimettöminä vailla signeerausta? Tällaiseen 
julkaisutoimintaan ei sen lyhyen kyselyn pohjalta, jonka tein kollegoille, ole mi-
tään syytä. Ei edes riitä nimimerkki, jollainen on entisaikoina ollut enemmän 
käytössä kuin nyt. Juhlakirja, jonka Helsingin yliopiston ylioppilaskunta julkaisi 
Elias Lönnrotin 80-vuotispäivän kunniaksi vuonna 1882 (SKS) sisältää 32 
kirjoittajan artikkelit. Yksikään heistä ei ole käyttänyt julkaisussa omaa täydellistä 
nimeään. Esimerkiksi A.A. tarkoittaa August Ahlqvistiä, O.D. Otto Donneria, 
A.M. Agathon Meurmania ja E.G. Emil Genetziä. (Sorvali 1986: 15.)  

Nimenanto liittyy myös muulla tavalla ihmiseen. Kun ihminen sairastuu eikä 
hän tiedä, mikä häntä vaivaa, hän yleensä rauhoittuu vasta, kun lääkäri on antanut 
hänen taudilleen nimen. Tällaisesta kokemuksesta löysin maininnan Merete 
Mazzarellan kirjasta Den goda beröringen (2005). Kirjailija kertoo, kuinka hän 
piti itseään onnekkaana, kun hän sai lääkäriltään diagnoosin eli nimen vaivoilleen 
(”en paroxysmal supraventikulär takykardi”, Mazzarella 2005: 70). Sairauksien 
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nimet ovat usein latinalaisperäisiä ja kansainvälisiä eikä niitä aina käännetä aina-
kaan kokonaisuudessaan omakielisiksi.  

Ihmiset antavat nimiä myös eläimille, erityisesti kotieläimille, kuten koirille, 
kissoille ja hevosille. Mitä nimet Filip, Neptun, Andermann, Kate (Käthy) ja 
Talisman tuovat mieleen? Ainakin varttuneemmat tunnistavat nämä marsalkka 
Mannerheimin hevosiksi. Kathyn tallikin on Helsingissä Mariankadulla kunnos-
tettu nykyaikaiseksi työhuoneeksi, jota leikillisesti kutsutaan nimellä ”Villa 
Käthy”. Kun eläimistä käytetään erityisiä nimiä, syntyy läheinen, jopa tuttavalli-
nen ja ystävällinen suhde. 

Poliittisilla ja hallinnollisilla suunnitelmillakin voi olla nimi, samoin kuin 
työryhmillä, projekteilla, orkestereilla, urheiluseuroilla ja joukkueilla. Jotkut 
näistä ovat pienen, rajoitetun ryhmän tuntemia lyhennettyjä merkkejä (esim. 
SRPKL = Saksan, ranskan ja pohjoismaisten kielten laitos), toiset taas 
valtakunnallisesti tunnettuja (esim. RSO = Radion sinfoniaorkesteri). Kääntäjälle 
ne voivat tuottaa päänvaivaa, mutta periaatteessa ne ovat siirrettävissä sellaisi-
naan. Tarvittaessa niiden sisältöä voi selostaa kohdekielellä. 

Kun saamme postilaatikostamme ilmaisjakelulehtiä, reagoimme useimmiten 
välinpitämättömyydellä tai jopa suoranaisen negatiivisesti. Tiedämme, että nämä 
tekstit haluavat myydä meille jotakin, jota emme halua emmekä tarvitse. Meille 
tyrkytetyillä asioilla on nimi, esimerkiksi Fairy tai Andy. Mainoslehtiset kertovat 
meille joulunalusviikoilla Tonttu-kynnysmatosta ja Tomi-Tontun torttutäytteestä. 
Tällaiset tekstit ovat aikamme kuva. Niiden tutkimiseen tarvitaan kokonaisuuksia, 
sillä yksittäisten nimien ja osien irrottaminen kokonaisuudesta ei riitä. 

Nimiä käytetään siis hyvin monessa tarkoituksessa. Nimen universaali tarkoi-
tus on erottaa yksilö muusta joukosta, olipa sitten kyse ihmisestä, eläimestä tai 
tavarasta. Monet nimet ovat vakiintuneita, kuten ne jotka ovat kanonisoituneita 
almanakkaan. 
 
 
3 Nimi ja merkki 

Kuten edellä on esitetty, nimiä annetaan eri tarkoituksissa ihmisille ja eläimille 
sekä esineille ja asioille. Nimet toimivat semioottisina merkkeinä eli ne esiintyvät 
jonkin sijasta. Suomalainen oppikoululainen sai takavuosina Carl von Linnén 
hengessä opetella, mitä tarkoittaa puikea, soikea tai herttamainen ja millainen 
kasvi oli Taraxacum officinale, Calla palustris tai Geum rivale. Linnén antamat 
nimet perustuivat tunnetusti hyvin pitkälle kasvin ulkonäköön, ja annettu nimi sai 
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toimia ulkonäön merkkinä. Kielitieteilijä Ferdinand de Saussure katsoi merkityn 
ja merkitsijän suhteen olevan arbitraarinen. Kääntämiselle ei näin ollen jäisi mah-
dollisuutta sisältöjen säilyttämiseen. Tiedämme, ettei näin kuitenkaan ole, vaan 
kääntäminen on mahdollista osin myös nimien ollessa kyseessä. 

Onomatopoeettiset sanat ja nimet ovat poikkeuksia saussurelaisesta merkin 
arbitraarisuudesta. Onomatopoeettiset ilmaukset mukailevat ääniä, erityisesti 
luonnon ääniä. Ne ovat syntyneet aikaansaamaan ääniefektejä ja antamaan 
mielikuvia. Tällaisesta ajattelutavasta voi kääntäjälle olla apua. Aku Ankassa 
kerrottu flyygelin kuljetus epäonnistuu ja painava instrumentti putoaa maahan. 
Siitä syntyy valtaisa ääni seuraavasti: BAR – TOK. Flyygelin yhteyteen on liitetty 
säveltäjän nimi, joka sisältää soinnittomia konsonantteja. Sananalkuinen soinnilli-
nen b pehmentää, ja sen myötä nimen voi kokea onomatopoeettisena (bbrrr). Kun 
joku heittää samassa sarjakuvalehdessä toista paistinpannulla ja sen sisältö 
paiskautuu kohteen kasvoja vasten, episodia kuvataan sanalla (ja nimellä) LISZT. 
Nämä omaan muistiini perustuvat esimerkit voivat toimia tässä yhteydessä humo-
ristisina esimerkkeinä siitä, kuinka kansainvälisesti tunnettuja nimiä voi käyttää 
muuhun kuin perinteiseen tarkoitukseen. Merkkeinä ne ovat selkeitä. 

Nimet voivat merkkeinä aiheuttaa välittömiä reaktioita kuulijassa tai luki-
jassa. Merkit voivat muuttua, ja myös merkkisysteemit muuttuvat. Vilmos Voigt 
kirjoittaa Unkarin kulttuurisemiotiikasta seuraavalla tavalla:  
 

Hyvin valaisevia ovat edelleen merkkien paradigmatiikan sisäiset muutokset. 
Tyyppiesimerkistä käy Unkarin historian tulkinnan säännöllinen muutos. 
Entisinä aikoina Unkarin historian kuuluisat henkilöt, tai oikeastaan merkit, 
kuten ”Lajos Kossuth” ja ”Sandor Petöfi”, olivat muodissa, nykyään taas 
merkit ”kreivi Istvan Szechenyi” (konservatiivinen reformipoliitikko) ja ”Ja-
nos Arany” (suosittu runoilija). Ei muutoksen suunta, vaan merkkien muutos-
ten varsinainen analyysi on teoreettisesti relevantti. Ja totta kai: jos tutkii 
nykykulttuurin merkkejä, monet tähän asti tuntemattomat ja olemattomat 
merkit hyppäävät silmään. Niin että merkkien tutkimukselle kyllä riittää kent-
tää. (Voigt 1997: 3−7.) 

 

Myös tavallisilla nimillä on taikaa. Liisa ja Martti Eeva Tenhusen salapoliisiro-
maanissa Keisari seisoo palatsissaan ovat tällaisia nimiä. Ne ovat suomalaiselle 
lukijalle uskottavia, ja tämännimiset henkilöt pystyvät luotettavasti hoitamaan 
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salapoliisin tehtävänsä. Omistavaa luokkaa sen sijaan tehostaa romaanin vieraalta 
kalskahtava nimi Brenner. Suomalaisesta kaunokirjallisuudesta tuttu kirjan nimi 
Silja, nuorena nukkunut on kansallisromantiikkaa. Sinuhe egyptiläinen viittaa 
teoksen keskeiseen aiheeseen. Tunnettuja ovat myös lemmenparit Romeo ja Julia, 
Perseus ja Andromeda sekä Aeneas ja Dido. Nämä parit muodostavat merkkejä, 
joita voi löytää paitsi kirjallisuudesta myös kuvataiteesta ja musiikista.  

Nimi voi vaikuttaa yhden kielialueen sisällä tai laajemmalti monilla alueilla. 
Mainoskieli käyttää tätä tunnetusti hyväkseen. Varhaisimpia esimerkkejä ovat 
esiin kaivetun Pompeijin talojen seinillä olevat merkit, kuvat ja erityisesti vaali-
mainokset nimineen. Omasta maastamme tunnettuja ovat esimerkiksi 50-luvun 
saippuamainokset, joissa nimeltä mainittu filmitähti käyttää kyseistä saippuaa. 
Naistenlehdet julkaisivat runsaasti saippua- ja muita kosmetiikkamainoksia, joi-
hin liittyi kuva filmitähdestä. Mainoksen mukaan ”9 filmitähteä 10:stä luottaa 
Lux saippuaan”. Kuvaan liittyi omakätinen (tai siltä näyttävä) nimikirjoitus. (Ks. 
esim. Heinonen – Konttinen 2001: 185.) Merkki toi ylellisyyden kuluttajan lä-
helle. Tokalon-voide on myös tuttu esimerkki mainoksesta ja sen voimasta. 
Tokalonin tuoksun saattaa vieläkin aistia vuosikymmenien takaa. Mainos toimii 
sekä esteettisellä että sosiaalisella tasolla. Ekonominen aspekti on myös tärkeää, 
esimerkiksi television alkuaikojen mainos "Hintaa vertasin, valitsin uuden Tend-
kilopaketin." Ekologiasta ei tuohon aikaan vielä juurikaan mainittu. Edellä ole-
vissa esimerkeissä tuotteiden nimet Lux, Tokalon ja Tend ovat kansainvälisiä ei-
vätkä tuoteniminä tuota kääntäjille päänvaivaa. Ne toimivat merkkeinä 
monikansallisissa yhteyksissä.  

Ihmisen oma nimi ei aina tunnu kelpaavan kaikissa yhteyksissä. Mediateolli-
suus voi tehdä henkilöstä tuotteen ja antaa hänelle uuden nimen. Marilyn Monroe 
on filmiteollisuuden luoma merkki ja sellaisena myyvempi kuin hänen oma ni-
mensä Norma Jean Mortenson. Samoin Rosa Liksom herättää enemmän kiinnos-
tusta kuin Anni Ylävaara. Ne ovat nimen nimiä, samalla tavoin kuin Sielun Veljet, 
Hassisen Kone tai Värttinä omalle kohderyhmälleen. Tunnetun esimerkin tarjoaa 
myös säveltäjä Jean Sibelius, joka etunimeltään oli alun perin Johan Julius Chris-
tian. Sen että hän alkoi käyttää sittemmin kuuluisaksi tullutta nimeä, kerrotaan 
johtuneen siitä, että hän sai käyttöönsä tuonnimisen sukulaisen käyntikortteja. 

Myös henkilö voi olla nimi. Suomen kielen sanaa nimi voidaan käyttää tunne-
tusta, kuuluisasta henkilöstä sekä edelleen merkitsemään kuuluisuutta, mainetta 
(Suomen kielen perussanakirja, s.v. nimi). Kuuluisa henkilö saa aikaan jotakin 
sellaista, mikä muistetaan ja mikä antaa aiheen siihen, että henkilöä kutsutaan 
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nimeksi. Kuuluisasta henkilöstä voi siis tulla nimi, ja nimellä voi tunnetusti myös 
ratsastaa. 

Suomessa 1800-luvulla käytetty historian ja maantieteen koulukirja kertoo 
seuraavaa: ”Karle XII:nen kuolemasta wuoteen 1772 asti, kutsutaan wapaus-
ajaksi sentähden että kuninkaan walta kaikin puolin wäheni paljaaksi nimeksi, 
tahi warjon wertaiseksi” (Hallstén 1849: 34). Valta on esimerkissä abstrahoitunut 
nimeksi. Myös ihminen voidaan kokea nimenä, ja nimi voi puhua, kuten käy ilmi 
seuraavasta sitaatista: ” Joka tapauksessa tähtikultti kukoisti, tunnetut nimet veti-
vät salit täyteen ja tuntemattomat taas tyhjensivät ne. Puhuimme bongaamisesta.” 
Näin kirjoittaa Riitta Jallinoja kolumnissaan eräästä sosiologian 
maailmankongressista (Jallinoja 1994: 34). Tämä on merkki (oletetusta tai koe-
tusta) laadusta, jonka tiedeyhteisö itse määrittelee.  

Nimet eivät puhu eivätkä esiinny ainoastaan tieteellisissä yhteyksissä, vaan 
myös taiteen alalta löytyy esimerkkejä ja merkkejä. Suomalainen tietosanakirja 
kertoo mm. seuraavaa: ”Maja Plisetskaja kuuluu 1900-luvun klassisen baletin 
suuriin nimiin. Tanssijana hän yhdisti voimakkuuden ja erittäin viimeistellyn 
tekniikan hienostuneeseen tulkitsemiseen” (Suomalainen tietosanakirja 1992 s.v. 
Plisetskaja). Nimellä on myös kestävyyttä taiteellisissa yhteyksissä. Kersti Berg-
roth kertoo kuuluisien ihmisten kuoleman aiheuttamasta omituisesta tunteesta. 
Nimi on keskeisellä sijalla myös hänen seuraavassa toteamuksessaan:  
 

Esimerkiksi Thomas Mann on niin kauan kuin muistan ollut ensiluokkainen 
tähti. Tuhannet kerrat maailma eri yhteyksissä mainitsi hänen nimensä. 
’Nennt man die besten Namen, wird auch der meine genannt’, hän olisi voi-
nut sanoa vielä suuremmalla syyllä kuin Heine kerran sanoi itsestään. (Berg-
roth 1955: 109.) 

 
Suuriin nimiin vedotaan, kun joku halutaan erottaa edukseen muista. Nomen est 
omen (”Nimi on enne”), tiesivät jo vanhat roomalaiset.  
  
  
4 Nimien kääntämisen ongelma 

Kääntämisen kanssa tekemisissä olevat joutuvat pohtimaan nimien kääntämisen 
ongelmaa. Periaatteena on, että nimiä ei käännetä, ei varsinkaan silloin, kun ky-
seessä on ihmisen nimi. Se on ainutkertainen, jota ei voi kääntää. Nimi liittyy 
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kiinteästi henkilöön, se erottelee ja identifioi, kuten edellä on esitetty. Jos nimi 
muuttuu, ei ole enää välttämättä kyse samasta henkilöstä. Ihmisellä on tosin 
kehittynyt kyky täydentää tai oikaista kuulemaansa. Jos jonkun nimi on väärin 
kirjoitettu tai lausuttu, henkilö yleensä oikaisee asian nopeasti. Juha Ruusuvuori 
tosin hymähtelee kohtaamilleen nimivarianteille Ruvsuryöri ja Rvssuori (Ruusu-
vuori 2005: 54). Kjell Westön romaanissa Där vi en gång gått (2006) eräs 
päähenkilöistä jopa vihaa omaa nimeään. Nuori nainen nimeltä Louise päättää 
eräänä kesänä lopettaa tämän jo kauan vihaamansa nimen käyttämisen ja siirtyä 
nimeen Lucie (Westö 2006: 60).  

Tiedemiehet ja keksijät ovat antaneet nimensä tekemilleen löydöille tai 
keksinnöille. Tällaisissa tapauksissa puhutaan eponyymeistä. Fonetiikasta ja 
musiikista tunnemme esimerkiksi herzin, joka on saanut nimensä 1800-luvulla 
eläneen Heinrich Herzin mukaan. Toinen hänen aikalaisensa nimeen pohjautuva 
esimerkki on diesel saksalaisen koneinsinööri Rudolf Dieselin mukaan. 1700-
luvulla vaikuttanut ruotsalainen kasvitieteilijä Anders Dahl on antanut nimensä 
daalialle, ja celsius on nimetty samalla vuosisadalla vaikuttaneen ruotsalaisen 
tiedemiehen Anders Celsiuksen mukaan. Nämä sanat ovat läpinäkyviä ja helposti 
tunnistettavissa olevia kielestä riippumatta, joten niiden kääntäminen ei yleensä 
tuota vaikeuksia, ja kääntäjä löytää helposti asianomaisiin nimiin pohjautuvat 
vastineet kustakin kielestä. 

Nimien valitseminen kaunokirjallisuudessa esiintyville henkilöille ei ole aina 
aivan yksinkertaista. Kjell Westö kirjoittaa tästä ongelmasta edellä mainitun 
romaaninsa loppukiitoksissa. Nimien valinnassa hän on pyrkinyt välttämään 
osoittelevuutta ja pyytää anteeksi nimivalinnan vuoksi mahdollisesti aiheutta-
maansa vahinkoa: ”Ifall någon läsare ändå känner sig illa berörd ber jag om ur-
säkt, men påhittade personer måste heta något och alla kan inte heta Zbyszko eller 
Neeswårta” (Westö 2006: 509). ”Kuinka monta nimeä yhdellä henkilöllä voi 
olla”, kysyy Bernard kirjassaan Saanko esitellä, Madame Bovary (2006: 11). Hän 
kertoo anekdootteja kirjallisuuden henkilöhahmojen luomisesta, nimenannosta ja 
jopa uudelleennimeämisestä. Agatha Christien salapoliisi Hercule Poirot säilyttää 
nimensä myös suomenkielisessä versiossa. Kirjailijan sanotaan nimeä valitessaan 
halunneen jotain erikoista, sellaista joka poikkeaisi Sherlock Holmesista. Hän 
päätyi belgialaiseen, sillä hän oli tuntenut joukon belgialaisia pakolaisia. Nimen 
piti lisäksi olla ”muhkea nimi pieneksi mieheksi – Hercules, jonka hän lyhensi 
muotoon Hercule, jotta se olisi soinnukkaampi” (Bernard 2006: 46–47). 
Vieraskielisten tekstien suomennoksissa käytetään monesti suomen kieleen sopi-
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via nimiä, kuten Maija Poppanen (Mary Poppins) ja Liisa (Ihmemaassa) (Alice in 
Wonderland), mutta Huckleberry Finn on säilyttänyt nimensä sellaisenaan. 

Romaanihenkilöt voivat käännöksissä saada käytännön syistä kohdekielen 
mukaisen muodon. Alkukielistä muotoa on vaikea taivuttaa, ja se voi muutenkin 
olla epäsopiva kohdekielisessä yhteydessä, erityisesti jos nimen on tarkoitus 
herättää tiettyjä assosiaatioita lukijassa. Helposti assosioitavissa lienevät nimet 
Lolita, Hedda Gabler ja Nalle Puh. Ainakin viimeksi mainittu nimi herättää tietyn 
visuaalisen käsityksen ulkomuodosta. Monet tunnetut vieraskieliset nimet 
säilyttävät omakielisen asunsa suomenkielisessä yhteydessä, kuten The Beatles, 
The Delta Rythm Boys ja Wiener Sängerknaben. Joskus nimiä saatetaan kääntää 
vain omaan sisäiseen käyttöön. Jyväskyläläiset ruotsinopiskelijat käyttivät 
takavuosina professoristaan Bror Åkerblomista nimeä Veli Peltokukka. 

Kuten edellä todettu, nimiä ei yleensä käännetä. Kääntäjän tulee kuitenkin 
hallita asiansa ja tietää, milloin nimiä joutuu syystä tai toisesta muuttamaan tai 
jopa kääntämään. Hallittaviin asioihin kuuluvat sekä sisältö että taustat ja 
terminologia. Suomessa oleva Suomalainen Kirjakauppa säilyttää nimensä 
sellaisenaan, mutta jos konteksti vaatii, siitä voidaan selvyyden vuoksi käyttää 
rinnakkain ruotsalaista nimeä Finska Bokhandeln. Nimi Helsingin Sanomat 
(”Helsingfors Tidningar”) on ainoastaan suomenkielinen, samoin R-kioski, jonka 
ruotsinmaalainen vastine on Pressbyråkiosk. (Ks. Stenmark 1976: passim.) 
Tunnettujen henkilöiden nimiä käytetään toisinaan kunkin kielen fonologisen 
mallin mukaisesti, kuten Carl Gustafista tulee suomessa Kaarle Kustaa. Pu-
humme myös kuningas Olavista (Olav), mutta emme kuningatar Liisasta, vaan 
kuningatar Elisabethista. Esimerkiksi Italiassa mainitusta kuningattaresta käyte-
tään muotoa Elisabetta. 

Nimellä voi olla jokin merkitys, jonka koemme ”oikein” tai ”väärin”. 
Leikillisesti on sanottu, että suomalainen nimi Kyllikki on eräänlainen käännös 
nimestä Justiina. Tarkoituksellisesta väärinymmärtämisestä on esimerkkinä Kofi 
Annan, jonka kerrotaan käyneen ruotsalaisen puolisonsa kanssa dialogia seuraa-
vaan tapaan. Puolison huutaessa ”Kofi, Kofi!” tämä vastasi sanoilla ”No, thank 
you, I prefer tea.” Jos nimellä sattuu olemaan suora appellatiivinen vastine, leikit-
tely semantiikalla on helppoa, mutta toimii yleensä vain yhden kielen sisällä. 
Edellä olevassa esimerkissä kielten sukulaisuus mahdollistaa sanaleikin. 

Idiomit voivat sisältää ilmaisuvoimaisia nimiä. Kun maantieteellinen nimi 
esiintyy idiomeissa, sen säilyttäminen lienee harvinaista, esimerkiksi suomalainen 
sanonta ”hymyillä kuin Hangon keksi” saa englanninkielisessä vastineessaan 
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toisen maantieteellisen nimen ”to grin like a Cheshire cat” eikä täten sisällä ilmai-
sua ”a Hanko biscuit” (ks. Westlake & Pitkänen 2002:46-47). 

Esimerkkeinä ruokaan liittyvistä sanoista voi mainita seuraavat, joiden 
latinankielisissä vastineissa on turvauduttu nimestä muodostettuun adjektiiviattri-
buuttiin: hamburgare on isicium Hamburgense ja viittaa Hamburgiin, smörgås-
bord on gustatorium Suecicum ja viittaa ruotsalaiseen voileipäpöytään (’seisova 
pöytä’) sekä yogurt on lac coagulatum Turcicum ja viittaa Turkkiin. (Hungrig och 
törstig 2003 s.v. hamburgare, smörgåsbord ja yogurt.) Latinankieliset vastineet 
lienevät sellaisinaan ymmärrettäviä useilla kielialueilla. 
 
 
5 Käännöksissä esiintyviä nimiä 

Esittelen erilaisista autenttisista lähteistä poimimiani nimiä ja niiden siirtämistä 
kohdekieleen. Aluksi totean, että monista historiallisista henkilöistä käytetään jo 
vakiintuneita suomennoksia, kuten Harald Sinihammas (Harald Blåtand), Maunu 
Ladonlukko (Magnus Ladulås) ja Kaarina Maununtytär (Karin Månsdotter). (Vrt. 
Sorvali 1984:59.) Vuodelta 1849 peräisin olevassa historiankirjassa esiintyy 
sellaisia ruotsin- ja suomenkielten sekamuotoja, kuten Magnus Ladulos, Walde-
mari, Erikki XI, Albrehti Meklenburgista, Erik Akselson Totti, Greiwi Pehr Brahe 
ja Tsar Pietari (Hallstén 1849: passim).  

5.1  Henkilöiden, eläinten ja paikkojen nimiä 

Ensimmäiset suomennokset Carl Bellmanin lauluista teki C.A. Gottlund. Hänen 
suomennoksensa Fredmanin 13. laulusta (Fredmans epistel Nr 13) on saanut otsi-
kokseen Mähöiselle (Gottlund 1847: 167−171). Tässä suomennoksessaan hän 
käyttää nimeä Mähöinen Bellmanin Peter Bredströmistä. Muita esimerkkejä ovat 
seuraavat: Eric Bergstöm – Myllärin Matti, Benjamin Schwalbe – Junttilan Jussi, 
Jeanna – Tiina ja Jergen Puckel – Eerik Porka. (Gottlund, ibid. ja Bellman 1916: 
29−32) Nämä Gottlundin valitsemat nimivastineet eivät ole jääneet elämään 
uudemmissa suomennoksissa. 

Kirjailija Juhani Aho on tehnyt erilaisia ratkaisuja suomentaessaan (1926) 
Zacharias Topeliuksen teosta Fältskärns berättelser (1899). Hän on esimerkiksi 
”kääntänyt” nimen Henrik Fågel från Ahlais by i Ulfsby ilmaisulla Heikki Lintu-
nen, kotoisin Ulvilan pitäjän Ahlaisten kylästä. Muita esimerkkejä tällaisesta me-
nettelystä ovat Lampigossen – Lampelan poika ja Nils på Arvio – Arvion Niilo. 
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Esimerkkejä modifikaatiosta, nimen mukauttamisesta suomen kielen fonologiaan, 
ovat seuraavat: Klas Horn – Klaus Horn, Gustaf Horn – Kustaa Horn, Gustaf 
Adolf – Kustaa Aadolf, Greta – Kreeta, Bertila – Perttilä, Sankt Petrus – Pyhä 
Pietari, Sankt Patrik – Pyhä Patrikki, Majniemi – Mainiemi ja Josef – Jooseppi. 
Muuttumattomina ovat sen sijaan säilyneet nimet Stålhandske, Tott, Teufel, 
Pappenheim ja Pekka. Huomattavaa on, että Pekka on samassa suomennoksessa 
myös nimen Per vastine. Per on lisäksi saanut vastineekseen erään henkilön 
osalta nimen Pietari. Kun nimen eteen on asetettu siihen liittyvä appellatiivi, Aho 
on suomentanut tämän appellatiivin ja jättänyt nimen muuttumattomaksi, kuten 
seuraavissa: Grefve Fritz – Kreivi Fritz, Jungfru Kätchen – Neitsyt Kätchen, He-
liga Maria – pyhä Maria ja Fröken Regina – Neiti Regina. Joskus myös erisnimi 
on tällaisessa yhteydessä modifioitu, esimerkiksi Mäster Adam – Mestari Aatami 
ja Konung David – kuningas Taavetti. Myös paikannimiä Aho on suomennokses-
saan modifioinut, esimerkiksi Skåne – Skoone ja Pommern – Pommeri. Samassa 
teoksessa ja sen suomennoksessa esiintyvät nimet Tyrvis – Tyrvää ja Orihvesi – 
Orivesi ovat esimerkkejä kaksikielisen Suomen paikannimistä. (Topelius 1899: 
passim ja 1926: passim)  

Teivas Oksala on Runebergin runon Elgskyttarne suomennoksessaan Hirven-
hiihtäjät (2001) pohtinut alkutekstissä esiintyvien nimien käsittelyä. Langokset 
Mathias ja Petrus ovat hänen suomennoksessaan saaneet suomalaiset vastineet 
Matti ja Pekka, ja alkutekstin Heddasta on tullut Henna. Kartanon koirat Jäger ja 
Backus ottavat pihalla langokset ärhäkästi vastaan. Tämän Oksala suomentaa 
seuraavasti: 
 

Mutta kun astelivat läpi sen veräjän avonaisen, 
vastaan ryntäsivät talon koirat, Jäger ja Bacchus, 
Riistan haukkujat nuo sekä valppaat aittojen vahdit.  
(Oksala 2001: 51.)  

 
Suomennostaan Oksala perustelee sillä, että hän halusi ”säilyttää kartanokulttuu-
rin ruotsinkielisen värityksen ja siksi säilyttää koirien vitsikkäät nimet Jäger ja 
Backus” (Oksala 2001: 12). Samassa yhteydessä hän siteeraa edeltäjänsä Otto 
Mannisen suomennosta, josta käy ilmi Mannisen valitsemat suomalaiset nimet 
Raiku ja Turre (ibid.). Arvi Jännes on myös muuttanut koirien nimet suomalai-
siksi, ja hänen mukaansa pihalla haukkuivat Lippo ja Tuoni (Jännes 1910: 19). 

Maantieteellisten nimien ollessa kyseessä periaatteena on, että tunnetuilla 
kohteilla on eri kielissä omat vastineensa, esimerkiksi Helsinki – Helsingfors ja 
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Turku – Åbo, mutta vähemmän tunnetut nimet säilyvät omakielisessä muodos-
saan. Tukholma, Lontoo, Pariisi ja Berliini ovat meidän käyttämiämme nimiä, ei 
Stockholm, London, Paris eikä Berlin. Tämä ei kuitenkaan ole ehdoton sääntö. 
Frankfurt, Dűsseldorf ja New York eivät ole mukautuneet eivätkä kääntyneet suo-
malaisiksi. Omankielinen nimi voidaan kokea eri tavoin kuin vieraskielinen. 
Edellinen tuo tuttuutta, jälkimmäinen voi vieraannuttaa. 

Maamme vakiintuneiden kaksikielisten nimien lisäksi on nimiä, joilla on 
enemmän tai vähemmän epävirallinen nimi toisella kielellä, esimerkiksi Liperi – 
Libelits, Kitee – Kides ja Ilomantsi – Ilomants. Vaikeaa olisi löytää sopivia vieras-
kielisiä vastineita esimerkiksi Pohjois-Karjalasta löytyville sellaisille nimille, 
kuten Itikkakorventie, Juurikkaniementie, Lähtevänojantie tai Egyptinkorpi. Sa-
moilta alueilta löytyvät myös sellaiset ravintolan nimet, kuten Virvatuli, Sipelius 
ja Selostajatorppa. Tavaratalo Tokmanni kaukana Helsingistä tekee oman 
vaikutuksensa ja antaa oman merkkinsä. Myös liikkeiden nimet Karjalan Koti-
valo ja Karjalan Jätehuolto toimivat merkkeinä ja avautuvat eri tavalla vanhem-
malle kuin nuorelle sukupolvelle. 

5.2 Tavaroiden nimiä 

Tavaramerkeillä ja tuotteilla on periaatteessa vain yksi nimi, mikä jo kaupankäyn-
nin kannalta on tärkeää. Rolex on Rolex joka kielellä, samoin Rexona, Chanel tai 
Nivea. Tavallista on, että eri kielissä säilytetään nämä nimet, jotka on luotu anta-
maan mielikuvia. Lääketuotanto käyttää hyväkseen nimiä, joilla voi olettaa ole-
van jonkinlaista sisältöä. Tällaisia ovat usein latinalais- tai kreikkalaisperäiset 
nimet, esimerkiksi Trombosol (trombi), Berex (B-vitamiini) ja Retafer (rautalääke; 
lat. ferrum ’rauta’). Aspiriinin kauppanimi on jo runsaan 100 vuoden ikäinen ja 
lienee yksi tunnetuimmista lääkenimistä. Sitä käytetään myös appellatiivisena 
nimenä ainakin suomessa ja ruotsissa. 

Eräät tuotenimet ovat kaksikielisessä Suomessa poikkeuksellisesti saaneet 
kaksi nimeä, kuten kahvilajit Presidentti − President ja Juhla − Jubileum. Sa-
noilla ’presidentti’ ja ’juhla’ on selkeä sisältö, joka on ollut helppo siirtää ruot-
siksi. Myynnissä olevalla tavaralla tulisi tunnetusti kuitenkin olla yksi ainoa nimi. 
Tavallinen tapa "kääntää" esimerkiksi mainoksissa olevat tuotenimet on seuraava: 
Tuotteen nimeä seuraa appellatiivi, joka käännetään, mutta varsinainen nimi py-
syy muuttumattomana, esimerkiksi Serti Täysravinto − Serti Fullkost, Kotivara 
Nakit − Kotivara Knackkorv, Apetit Vaniljajäätelö − Apetit Vaniljglass. 
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Tuotteen nimeä voi joskus joutua syystä tai toisesta muuttamaan. Tällaisesta 
tapauksesta on esimerkkinä suklaapakkaus, jonka aiempi nimi oli Neekerinsuukot 
– Negerkyssar. Nimi muutettiin Brunbergin suukoiksi. Mainittakoon, että kevään 
2007 aikana käydään lehdissä keskustelua siitä, pitäisikö lakritsipatukassa oleva 
mustan ihmisenpään kuva poistaa. Vaikka kyse ei olekaan varsinaisesta nimestä, 
kuva muodostaa yhdessä nimen kanssa olennaisen osan tuotetta. 

5.3 Muita tapauksia 

Erityisen ongelman muodostavat turisteille tarkoitettujen oppaiden ja karttojen 
paikalliset nimet, jotka käännettyinä voivat muuttua asianomaista kieltä 
taitamattomalle ongelmallisiksi. Hän ei esimerkiksi löydä Lukion juhlasalia, jos 
se on käännetty vieraalle kielelle oppaassa ja itse paikka on merkitty ainoastaan 
maan kielellä. Hän ei myöskään löydä oikeita katuja, jos niiden nimet on kään-
netty oppaassa joksikin muuksi. Kuinka maan kieltä taitamaton voi tunnistaa 
yksikielisessä kyltissä lukevan Kauppakadun, jos oppaassa lukee ainoastaan Han-
delsgatan? Henkilönnimien mukaan nimetyt kadut ovat tässä suhteessa ongelmat-
tomampia, kuten Mannerheimintie – Mannerheimvägen. Turisti elää reaaliajassa 
ainakin nimien suhteen. 

Jotkut lehdet säilyttävät nimensä riippumatta siitä, missä maassa niitä markki-
noidaan. Tällaisia ovat esimerkiksi lehdet Cosmopolitan ja Vogue. Joitakin nimiä 
käännetään kuitenkin lähes säännönmukaisesti. Aku Ankka on suomennettu ja 
Kalle Anka ruotsinnettu sarjakuvalehti. 
 
 
6 Keskustelu 

Esityksessäni olen aluksi pyrkinyt keskustelemalla tuomaan esille nimiin liittyvän 
monitieteisyyden. Nimeä ja sen tehtäviä olen valottanut useista näkökulmista. 
Autenttisten, eri ajoilta peräisin olevien esimerkkien avulla olen pyrkinyt esittele-
mään erilaisia ratkaisuja.  

Nimien kääntäminen ja muokkaaminen erikielisiksi eivät ole itsestään 
selvyyksiä ja voivat aiheuttaa suuria ongelmia kääntäjälle. Vertailuja erilaisten 
menettelyjen välillä voi helpoimmin tehdä silloin, kun pysytellään vain yhdessä 
teoksessa ja sen käännöksessä. En ole kuitenkaan pyrkinyt kovin pitkälle luokitte-
lemaan analysoimiani tapauksia, sillä pelkkä erilaisten ratkaisujen inventaario ei 
pysty valaisemaan sitä monisäikeistä ongelmavyyhtiä, jonka nimet esiintyessään 
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erikielisissä ympäristöissä aiheuttavat ja tarjoavat. Tätä vyyhtiä olen purkanut 
monien keskustelujen avulla. Ongelman laajamittainen selvittely tarvitsee kieli- ja 
käännöstieteen lisäksi semiotiikkaa, historiaa, kulttuuritietoutta, musiikkia ja 
muita, kulloiseenkin tekstiin läheisesti liittyviä aloja. 

Lopuksi siteeraan Umberto Econ romaanin Il nome della rosa (Ruusun nimi 
1984) loppusanoja. ”Kirjoitussalissa on kylmä, peukaloani särkee. Jätän tämän 
kirjoituksen, en tiedä kenelle, enkä enää tiedä mistä se kertoo: Stat rosa pristina 
nomine, nomina nuda tenemus" (Eco 1984: 624). ”Entisyys on ruusu, josta on 
jäljellä vain nimi, meille ovat jääneet pelkät nimet” (ibid.: 633). 
   

Ad finem 
  
Kaikilla on nimi, 
ja nimi on merkki. 
Mutta kaikki eivät ole nimiä. 
Nimi puhuu, mutta ei kaikille. 
Kaikki eivät kuuntele nimiä. 
 
Nimet eivät ole kaikille nimiä. 
Nimellä on nimi, jos sillä on nimi. 
Nimen nimi. 
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Läkemedlens bipacksedlars läsbarhet 

Anna Nylund 

 

1 Inledning 

Läkemedlens bipacksedlar upplevs av någon anledning ofta som svårlästa och 
besvärliga. I min pro gradu-avhandling undersökte jag med hjälp av intervjuer hur 
de som använder läkemedel uppfattar de bipacksedlar som finns bifogade i varje 
läkemedelsförpackning, för att försöka förstå varför läsandet kan upplevas som 
besvärligt. Forskningsmaterialet bestod av läkemedelsförpackningar som används 
vid medicinering av djur. De faktorer som främst analyserades var bipack-
sedlarnas typografi, bipacksedlarnas innehåll, innehållets disposition, koherens, 
bilder och tabeller samt ordbruk. Förutom dessa faktorer analyserades även 
bipacksedeln som text samt mottagarens och avsändarens förhållande till var-
andra. 

Forskningsresultatet visade att läkemedelsanvändarna hade flera förslag till 
hur bipacksedlarna kan göras mera läsarvänliga. Bipacksedlarna borde enligt 
intervjuresultatet disponeras på ett helt annat sätt än man idag gör och bruket av 
illustrationsmetoder borde bli enhetligare. Ordvalet upplevdes i de flesta fall som 
funktionellt, även om upprepningar av t.ex. läkemedlets namn i vissa fall ansågs 
störande. Bruket av bilder och tabeller inverkade positivt på bipacksedelns läsbar-
het, liksom textens brytning i spalter. (Nylund 2005: 87–89.) 

Även i licentiatavhandlingen har jag valt att använda mig av bipacksedlar. 
Förutom att analysera de faktorer som undersöktes i pro gradu-avhandlingen, 
kommer jag att undersöka ifall det krav som tvåspråkigheten i Finland ställer på 
bipacksedeln uppfylls. I intervjuerna kommer både svensk- och finskspråkiga 
personer att delta, för att möjliggöra en jämförelse mellan de två språkgrupperna 
och för att se i vilken mån en översättning av texten inverkar på textens läsbarhet. 
Jag försöker dessutom se hur läsaren reagerar på en text som är översatt, ifall 
läsaren överhuvudtaget noterar översättningen och vad det är som gör att läsaren 
eventuellt reagerar. Detta kräver att jag förutom att studera ordvalet även kommer 
att analysera satsuppbyggnad osv. mera ingående. 

Licentiatavhandlingen baserar sig på tidigare forskning, så som C.H. Björns-
sons, Rune Ingos, Siv Strömquists och Aimo Turunens forskningsresultat. 
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Textanalysen baserar sig på t.ex. Sagers, Dungworths och McDonalds samt Me-
lins och Langes analysmetoder. Därtill kommer olika lagar och förord-
ningar som rör läkemedlens bipacksedlar samt deras inverkan på bipacksedlarnas 
läsbarhet att analyseras. Forskningsmaterialet består av både den finsk- och den 
svenskspråkiga versionen av fyra bipacksedlar som tillhör läkemedel med samma 
verksamma ämne och samma styrka. Därtill består forskningsmaterialet även av 
intervjuer. 

I den här artikeln kommer jag att titta lite närmare på typografin i de bipack-
sedlar som ingår i licentiatavhandlingens forskningsmaterialet. Typografin omfat-
tar här bipacksedlarnas typsnitt, radlängd, radavstånd, helhetslängd, mellan-
rum i texten, illustrationsmetoder, rubriker och tabeller. Jag kommer att kommen-
tera de slutsatser jag kunnat dra och de tendenser som noterats gällande dessa frå-
gor utgående från de intervjuer som hittills gjorts. I denna artikel presenteras de 
åsikter som hittills kommit fram i intervjuerna.  

Kopior av bipacksedlarna finns som bilagor i slutet av artikeln. Det finns två 
kopior av läkemedlet Buranas bipacksedel. Den första är en del av bipacksedeln i 
naturlig storlek och den andra är en förminskad kopia av hela bipacksedeln. 
 

 
2 Typsnitt 

Typsnittet i bipacksedlarna kunde enligt intervjuerna i en del fall förbättras. I de 
flesta bipacksedlarna har man använt bokstäver som är tillräckligt stora, men de 
upplevs ofta endera som kompakta och mörka eller ljusa och tunna (se tabell 1). 
För små, för ljusa eller för mörka bokstäver vållar problem främst för personer 
med nedsatt syn, men även personer med normal syn kan ha problem att läsa tex-
ten. För mörka eller för ljusa bokstäver kan vålla problem även om typsnittets 
storlek är bra, eftersom alltför ljusa och tunna bokstäver inte syns och alltför 
mörka bokstäver på något sätt flyter ihop, dvs. det är svårt för läsaren att urskilja 
bokstäverna. Även mycket små bokstäver är svåra att skilja från varandra. 
 

 78 



Tabell 1. Bipacksedlarnas typsnitt. 

Burana: Bokstävernas storlek bra, men typsnittet är för mörkt och kompakt. 

Ibumax: Bokstäverna för små, men typsnittet bra. 

Ibumetin: Bokstävernas storlek och typsnitt bra. 

Ibuxin: Bokstävernas storlek bra, men för ljust och tunt typsnitt. 

 

 
3 Avstånd och mellanrum 

Även vad gäller avstånden och mellanrummen i texten har de intervjuade en del 
önskemål (se tabell 2). För korta avstånd och för små mellanrum leder till att tex-
ten ser kompakt och tungläst ut. Om läsaren tappar bort sig i en kompakt text kan 
han eller hon ha svårt att hitta tillbaka till det ställe som nyss blev läst, eftersom 
texten ser ut som ett enda stycke. Det framträder inte några avstånd eller mellan-
rum som kunde underlätta sökandet i texten och även rubrikerna verkar försvinna 
i en kompakt text, fastän man med hjälp av illustrationsmetoder försökt framhäva 
dem. 

De intervjuade anser att en bipacksedel där man använt större avstånd och 
mellanrum är enklare att läsa, än en bipacksedel med kortare mellanrum och 
följaktligen kortare helhetslängd, även om själva texten är lika lång i båda bipack-
sedlarna. Detta beror antagligen på att en bipacksedel med större mellanrum och 
avstånd ser luftigare ut och är enklare att hitta i. (Nylund 2005: 59.) 
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Tabell 2. Bipackedlarnas avstånd och mellanrum. 

Burana: För små avstånd mellan rader och mellan kapitel. Ger ett mycket kompakt intryck. 

Ibumax: För små avstånd mellan rader och kapitel. Borde vara större mellanrum överallt. Ger ett 

kompakt intryck samtidigt som det är svårt att veta var i texten man befinner sig. 

Ibumetin: Tillräckligt med mellanrum. 

Ibuxin: Tillräckligt med mellanrum. 

 
 

4 Totallängd, radlängd och bruk av spalter 

Även radernas längd, bruket av spalter och jämna kanter kan inverka på 
läsprocessen. Enligt intervjuerna upplevs jämna kanter och bruket av spalter som 
positivt, speciellt om bipacksedeln är förhållandevis lång. De intervjuade anser att 
det är enklare att uppfatta olika illustrationsmetoder i en text med jämna kanter. 
Speciellt tydligt framträder de ställen, där man visar att ett nytt stycke börjar med 
hjälp av radbyte. Ifall den högra kanten i en text inte är jämn, är det svårare att 
avgöra huruvida skribenten medvetet valt att byta rad, eller ifall radbytet auto-
matiskt gjorts av textbehandlingsprogrammet på datorn. I en relativt kort 
bipacksedel tolereras längre rader och man upplever heller inte spalter och jämna 
kanter som nödvändiga. Se tabell 3.  

Tabell 3. Bipacksedlarnas totallängd och radlängd.  

Burana: Totallängd: för lång. Radlängd och spalter bra. 

Ibumax: Totallängd bra, om uppställningen vore luftigare. Raderna för långa, borde delas in i två 

spalter.  

Ibumetin: Totallängden bra. Radlängd och spalter bra. 

Ibuxin: Totallängd bra. Spalter och jämna kanter bra. 
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5 Illustrationsmetoder 

I de bipacksedlar som ingår i mitt forskningsmaterial har man använt varierande 
mängder och typer av illustrationsmetoder. Det som är gemensamt för alla bipack-
sedlar som ingår i materialet, är att illustrationsmetoderna, främst kursivering, 
oftast inte noteras i intervjusituationen. Den typ av illustrationsmetod som dock är 
mest omtyckt är punktuppställning, och de intervjuade föreslår ofta att hela 
bipacksedeln gärna kunde skrivas med punktuppställning. Förutom att punktupp-
ställningen ger en tydlig ram för textens disposition tillåter den ofta kortare satser 
och bortfall av en del satsdelar, vilket kan leda till en kortare text. 

De illustrationsmetoder som enligt intervjuerna syns bäst är versaler och bru-
ket av fet stil. Den illustrationsmetod som oftast inte noteras är kursivering och 
ibland syns inte heller understrykning. En annan aspekt som är värd att notera är 
det faktum att de intervjuade ofta inte kunde förklara varför man i en bipacksedel 
valt att betona vissa delar i en text med hjälp av illustrationsmetoder. Detta gäller 
också främst kursiveringar och understreckningar. Se tabell 4. 

Tabell 4. Bipacksedlarnas illustrationsmetoder. 

 Illustrationsmetod Kommentarer 

Burana: punktuppställning, 

understreckning 

Punktuppställningen mycket bra, den förtydligar. 

Understreckningarna noteras inte. 

Ibumax: understreckning Noteras inte. 

Ibumetin: kursivering Noteras inte. En del intervjuade hittar den inte ens efter att de 

blivit informerade om att den finns. 

Ibuxin: kursivering De som noterar den tycker att den har använts på bra ställe, 

men att den inte framträder riktigt bra. En del intervjuade vet 

inte varför kursiveringen använts. 

 

 
6 Rubriker 

En annan typografisk aspekt som är nära sammanhängande med 
illustrationsmetoderna är textens rubriker. De intervjuade upplever rubrikernas 
roll som viktig, eftersom effektiva rubriker underlättar läsandet. Tydliga rubriker 
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gör det lättare att hitta i texten samtidigt som textens uppbyggnad och innehåll 
framträder tydligare, när man med hjälp av rubrikerna får en bra överblick över 
texten. 

Det som dock upplevs som en aning förvirrande är att en del rubriker 
språkmässigt och utseendemässigt påminner om varandra, samt att innehållet un-
der en del rubriker ser likadant ut. Det gäller främst de stycken i bipacksedlarna 
som behandlar restriktioner för användning av läkemedlet samt läkemedlets 
samverkan med andra mediciner (stycke 2 och 3 i bipacksedlarna). 

En bra rubrik skiljer sig från den övriga texten. De bästa metoderna för att få 
rubrikerna att framträda är att använda tillräckligt med mellanrum i texten och att 
använda olika illustrationsmetoder samt att variera storleken på bokstäverna. 
Bland de illustrationsmetoder som har använts i forskningsmaterialet kan nämnas 
versaler, fet stil, understreckning och kursivering. Bipacksedelns huvudrubrik är 
dessutom ofta skriven med ett annorlunda typsnitt. Trots att man använt sig av 
dessa illustrationsmetoder upplevs rubrikerna ofta som otydliga i bipacksedlarna. 
Även detta beror antagligen främst på att texterna är kompakta och har korta av-
stånd mellan raderna. De rubriker som enbart understreckats eller kursiverats upp-
levs ofta inte ens som rubriker och flera av de intervjuade kunde inte ens hitta 
dessa rubriker. Se tabell 5. 

Tabell 5. Bipacksedlarnas rubriker. 

Burana: Otydliga. Borde vara större skillnad i storlek mellan rubriker på olika nivå och mellan 

rubrik och text. Huvudrubriken mycket svår att hitta. 

Ibumax: Otydliga. Mellanrubrikerna svåra att hitta, alldeles för kompakt text. Huvudrubriken bra. 

Ibumetin: Den lilla huvudrubriken irriterande (speciellt som den finska är större). 

Rubriker på olika nivå borde ha större storleksskillnad när numrering saknas. (Rubrik med 

frågetecken är på högre nivå, utan frågetecken lägre) 

Ibuxin: Tydliga rubriker, men de numrerade kunde vara större eller skrivna med versaler. 
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7 Tabeller 

Doseringen av ett läkemedel kan underlättas om man använder en tabell. Tabellen 
upplevs som speciellt viktig, ifall en och samma bipacksedel används för flera 
olika styrkor av ett läkemedel. När bipacksedeln används för läkemedel av enbart 
en styrka verkar tabellen inte kännas lika nödvändig. Det som är viktigt att tänka 
på i samband med tabeller är att man försöker göra dem så enkla och tydliga som 
möjligt. T.ex. Burana, vars tabell omfattar dosering enligt såväl ålder som vikt när 
det gäller den korrekta dosen för barn, upplevdes av flera som svårtolkad. Speci-
ellt om man har ett barn vars vikt inte motsvarar den angivna åldern. Ännu större 
problem orsakar doseringen av Ibumax, där man har angett doseringsanvisningar 
enligt ålder, vikt och dessutom också enligt maximaldos. Se tabell 6. 

Tabell 6. Bipacksedlarnas tabeller. 

Burana: Framträder tydligt. En aning förvirrande när dosering anges både enligt vikt och ålder för 

barn. Underlättar doseringen. 

Ibumax: Inte riktigt effektiv. Framträder dåligt. Svårt att avgöra ifall det är en tabell eller en del av 

texten. En del anser att det är en tabell, medan andra anser att det inte är. Tabellen för 200 

mg:s tabletten en aning tydligare än den för 400 mg. 

Ibumetin: Finns inte och behövs inte heller. 

Ibuxin: De intervjuade olika åsikter om huruvida det finns en tabell eller inte. Doseringen upplevs 

dock som enkel. 

 

 
8 Slutsatser 

Typografin i läkemedlens bipacksedlar är i många fall funktionell och anpassad 
efter läsarens förutsättningar. Det finns dock situationer där typografin inte alls 
fungerar. Det som också är typiskt för bipacksedlarna är att det inte finns någon 
bipacksedel som enligt de intervjuade i sin helhet fungerar, men det finns inte 
heller någon bipacksedel som inte alls har någon fungerande lösning. Det finns 
alltså typografiskt sett något bra och något mindre bra i alla bipacksedlar. Den 
ideala bipacksedeln kunde rimligtvis skapas genom att kombinera de bästa 
lösningarna från alla olika bipacksedlar som analyserats. 
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9 Vidare forskning 

Licentiatavhandlingen är ännu bara i sin början och det kommer att krävas mycket 
vidare forskning innan den är slutförd. Även de åsikter som jag nu presenterat 
baserar sig på endast 11 intervjuer och innan man kan fastställa att mina slutsatser 
är korrekta behövs ännu ett stort antal intervjuer. Förutom typografin kommer jag 
med hjälp av intervjuerna småningom att analysera bipacksedlarnas innehåll, 
disposition och språk, för att kunna avgöra vilka lösningar i en bipacksedel som 
uppfyller läsarens krav och vilka fallgropar skribenterna skall försöka att undvika. 
Målet är också att undersöka ifall de finsk- och svenskspråkiga versionerna 
uppfyller kraven, dvs. att de motsvarar varandra. 
 
 
Forskningsmaterial 

Bipacksedlar 

BURANA 200 mg ja 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen, pakkausseloste tarkistettu 
15.4.2004. 

BURANA 200 mg och 400 mg tablett, filmdragerad, bipacksedeln reviderad 15.4.2004. 
IBUMAX® 200 mg/400 mg tabletti, kalvopäällysteinen, pakkausseloste tarkastettu 

5.10.2004. 
IBUMAX® 200 mg/400 mg tablett, filmdragerad, bipacksedeln reviderad 5.10.2004. 
Ibumetin® 400 mg tabl., pakkausseloste tarkistettu 10.5.2004. 
Ibumetin 400 mg tabletter, filmdragerad, bipacksedeln granskad 10.5.2004. 
Ibuxin 200mg ja 400 mg kalvopäällysteiset tabletit, pakkausseloste hyväksytty 18.12.2002. 
Ibuxin 200 mg och 400 mg filmdragerade tabletter, bipacksedeln godkänd 16.12.2002. 

Källor 

Otryckta 

Nylund, Anna (2005). Ulkonäkö ja luettavuus. Koirille tarkoitettujen sisäloislääkevalmis-
teiden pakkausselosteiden tarkastelu ulkonäön, sisällön, jäsentelyn ja sanaston kan-
nalta. Opublicerad pro gradu-avhandling. Vasa vetenskapliga bibliotek Tritonia. 
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Bilaga 1 BURANA 200 mg och 400 mg tablett, 
filmdragerad 

 

 
 
 
 
 

 86 



 87 



Bilaga 2 IBUMAX® 200 mg/400 mg tablett filmdragerad 
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Bilaga 3 Ibumetin 400 mg tabletter, filmdragerad 
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Bilaga 4 Ibuxin 200 mg och 400 mg filmdragerade 
tabletter 
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Tynnin tuolla puolen – esteettis-filologisen 
lyriikkakäännöksen seuraukset 

Tarja Heikkilä 

Pro gradu -tutkielmassani sekä tekeillä olevassa väitöskirjassani tarkastelen Aale 
Tynnin vahvuuksia ja heikkouksia kääntäjänä hänen kirjansa Tuhat laulujen 
vuotta pohjalta, erityisesti hänen käännöksiään saksan kielestä suomen kieleen. 
Koska näitä käännöksiä mitä ilmeisimmin pidetään onnistuneen käännöstyön 
esikuvina, on mielestäni välttämätöntä ottaa selvää, antavatko ne ylipäätään ai-
hetta kritiikkiin ja missä määrin. 

Koska kritiikki kohdistui paitsi Tynniin itseensä, myös silloisiin käsityksiin 
kääntämisestä, hypoteesini oli, että käännösten tekstiuskollisuusongelmalla oli 
merkitystä myös Tynnille, mutta hänen tapansa osoittaa ”uskollisuutta” oli 
pikemminkin kyseenalainen. Oletan myös, ettei hän välttämättä tuntenut eri 
käännösteorioita. Siksi olen ottanut tehtäväkseni selvittää, oliko näillä teorioilla 
minkäänlaista vaikutusta hänen työskentelytapaansa. 

Tynni määritteli itsensä ”heikoimpien teoreetikkojen” (Rainio 1969: 23) jouk-
koon kuuluvaksi. Hän oli enemmän runoilija kuin tutkija. Tämä voisi olla syynä 
siihen, että hän on luopunut enemmistä selityksistä ja kääntäjän huomautuksista: 
Tuhat laulujen vuotta sisältää vain minimaaliset tiedot runoilijoista. 

Nyt täytyy kysyä, olivatko runoilijoiden taustat ja ajattelutavat Tynnille 
ylipäätään tuttuja, jotta hän olisi niiden avulla voinut helpottaa tulkintatehtä-
väänsä, vai tukeutuiko hän ainoastaan omaan käsitykseensä alkutekstistä? Eikö 
hänen olisi pitänyt kääntää kulloistenkin runoilijoiden teokset niin kuin runoilijat 
itse olisivat ne suomeksi tai suomalaisina kirjoittaneet? Voidakseen tehdä tämän 
hänen olisi pitänyt ymmärtää teokset sellaisina kuin runoilijat olivat ne mieles-
sään kuvitelleet, tai antaa enemmän painoarvoa dokumenteille, joita alkutekstin 
lukijat ovat kirjoittaneet. Kuinka suuri rooli Tynnin käännöksissä siis on intuiti-
olla, jota myös hermeneuttisen käännösteorian kannattajat suosivat? 

Tynni itse oli sitä mieltä, ettei ole mahdollista jäljitellä alkutekstien kaikkia 
tyylikeinoja toisella kielellä, vaan kääntäjän on aina luovuttava jostakin. Hän voi 
siitä huolimatta olla uskollinen: uskollisuutta vain on monenlaista. Kääntäjä voi 
joko säilyttää loppusoinnut ja luopua kuvista tai pelastaa ennen kaikkea kuvat ja 
luopua loppusoinnuista voidakseen näin seurata alkutekstiä miltei sana sanalta. 
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Hän voi myös tehdä kompromissin: säilyttää osan loppusoinnuista ja luopua 
muista. 

Tynni kertoi kokeilleensa kaikkia näitä keinoja eri käännöksissään. Kuitenkin 
oli muuan seikka, jonka suhteen hän oli vain erittäin vastahakoisesti tehnyt 
myönnytyksiä: hän oli alusta loppuun pyrkinyt mahdollisimman tarkasti seuraa-
maan ”alkutekstien rytmillistä ilmaisua”, koska rytmi ei hänen mielestään ole 
pelkkä runon kaunistuskeino, vaan rytmissä elää itse runo. Jos rytmiä muutettai-
siin, muuttuisi runokin olennaisesti. (Tynni 1957: vii.) Lauri Viljanen puolestaan 
oli sitä mieltä, ettei Tynnillä ”ollut korvaa rytmilliselle ilmaisulle”, ja osoitti 
heikkoudet tämän käännöksissä. Eihän rytmiä, tai metriikkaa, - joita Tynni ei 
nähtävästi mitenkään erotellut toisistaan - voi kääntää kielestä toiseen ilman, että 
se tapahtuu merkityssisällön ja muiden lyyristen elementtien kustannuksella. 
Rytmi ei myöskään ole ainoa elementti, jossa ”itse runo“ elää, vaan runo on osi-
ensa summa: merkityssisältö, metriikka, rytmi jne. muodostavat kokonaisuuden, 
jonka osia ei voi erottaa toisistaan. 

Tutkimusmenetelmänä olen käyttänyt materiaalin kvalitatiivista analyysiä, 
jossa lähtökohtana on alkutekstin lyhyt muoto- ja sisältöanalyysi. Siihen liittyy 
käännöksen muoto- ja sisältökritiikki sekä käännöksen kokonaisarviointi. Näiden 
käännösanalyysien yhteydessä käytän kontrollointimetodina takaisinkäännöstä 
voidakseni tarkemmin esitellä poikkeamia alkutekstistä tai suoranaisia virheitä 
Tynnin käännöksissä sekä perustellakseni tekemäni ennen kaikkea semanttiset 
muutokset tai parannukset. Toisin sanoen käännän suomennoksista poimimani 
kohdat takaisin saksan kielelle, ja kiinnitän erityistä huomiota semanttiseen 
tarkkuuteen. 

Kunkin analyysin lopussa asetan nämä antamani käännösvaihtoehdot 
tekstiyhteyteensä, ensiksi semanttisesti tarkkaan proosakäännökseen ja sen jäl-
keen lyyriseen käännökseen. Loppusoinnuttomista runoista teen kuitenkin vain 
lyyrisen käännöksen, koska proosakäännös ei niissä tapauksissa ole välttämätön. 
Loppusoinnulliset runot sen sijaan edellyttävät proosakäännöstä, jonka avulla 
kääntäjä voi päättää, mikä runon merkitystasolla on olennaista, ja täytyy siksi 
ehdottomasti ottaa mukaan käännökseen. Perustelen jokaisen käännöksen yhtey-
dessä, miksi se on mielestäni parempi kuin Tynnin käännös. 

Analyysien ja niitä seuraavien ”paranneltujen” käännösten tarkoituksena on 
näyttää, missä määrin kääntäjä voi nykyisen käännösteoreettisen tietämyksen 
valossa osoittaa uskollisuutta alkutekstille, kuinka paljon tiedot kulloisenkin 
runoilijan ajattelutavasta ja elinolosuhteista voivat auttaa tekstin tulkinnassa ja 
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että tällainen uskollisuus alkutekstiä kohtaan olisi hyvinkin ollut mahdollista jo 
50-luvulla Tynnin kirjan ilmestyessä. 

Vaikka Aale Tynni selityksissään osoittikin selkeää tietämystä kirjallisen 
kääntämisen ongelmista, hän ei työssään täysin noudattanut näitä itse muotoilemi-
aan periaatteita. Hän esimerkiksi lisäsi käännöksiinsä loppusoinnut silloinkin, kun 
alkutekstissä ei niitä ollut, tai muutti värssyjen ja/tai yksittäisten sanojen alkupe-
räistä järjestystä tekstissä, vaikka se ei olisi ollut ehdottoman välttämätöntä. Tä-
män tehdessään hän muutti runojen proosallisen soinnin liioitellun lyyriseksi, 
usein tautologiseksi ja tautofoniseksi sanahelinäksi. Tämä tulee selkeästi ilmi 
Yhdeksännessä Duinon elegiassa, josta kriittinen lukija saa vaikutelman, ettei 
Tynni ehkä ole täysin ymmärtänyt alkutekstiä ja haluaa siksi kätkeä tämän seikan 
liioitellun lyyrisellä esityksellään. Analysoin seuraavaksi kyseistä runoteosta. 

Rainer Maria Rilken pääteos Duinon elegiat on syntynyt kymmenvuotisen 
luomiskriisin (1912–1922) tuloksena. Itse asiassa voidaan todeta, että lähes koko 
hänen vuosien 1910–1926 tuotantonsa liittyy jollain tavoin Duinon elegioihin. 
(Fülleborn & Engel 1980: 10–15.) Aale Tynni on suomentanut vain osan niistä, 
äsken mainitun ”Yhdeksännen elegian”. 

Koska Duinon elegiat on yksi saksankielisen kirjallisuuden vaikeimmin 
tulkittavista teoksista, tukeuduin haparoivassa tulkinnassani aikaisempiin 
tulkintoihin. Minusta kuitenkin näytti, että ”Yhdeksäs elegia” sisältää filosofisen 
ytimen, joka ainakin lukemissani kolmessa tulkinnassa (Guardini, Kippenberg, 
Steiner) jossain määrin hukkui. Tulkitsijat keskittyivät joka lauseeseen, melkein 
joka sanaan, ottamatta kuitenkaan selvää filosofisen ydinmotiivin merkityksestä. 
Siispä yritin kaivaa tämän ytimen esiin. 

Tekstilaji, jolle Yhdeksäs Duinon elegia rakentuu, on ensimmäisessä säkeis-
tössä esitetty kysymys: ”Miksi, jos se käy päinsä, siis tuoda sinne / olemassaolon 
aika laakerina […] miksi sitten / inhimillinen pakko – ja, kohtaloa vältellen, / 
kaivata kohtaloaan?...” Siihen liittyy myös kysymys, joka esitetään toisen säkeis-
tön viidennellä rivillä: ”Voi, toiseen yhteyteen, / sääli, mitä sinne ylös otetaan?” 

Tässä vaiheessa en vielä puutu näihin kysymyksiin sen tarkemmin. Olen 
kuitenkin sitä mieltä, että runon kaksi ensimmäistä säkeistöä ovat silkkaa 
kysymyksenasettelua ja siihen liittyvää pohdintaa ja johdattelua. Niissä jo vihja-
taan siihen, mitä tuleman pitää, tosin enemmän tai vähemmän peitellysti. 
Kolmannessa säkeistössä runoilija sitten ryhtyy todenteolla vastaamaan näihin 
kysymyksiin. Säkeistön alussa sanotaan: ”Täällä on sanottavan aika, täällä sen 
koti. / Puhu ja tunnusta. Enemmän kuin koskaan / katoavat asiat, ne koettavat, 
sillä / se, mikä ne syrjäyttäen korvaa, on teko ilmaa kuvaa.” 

 93 



Tässä yhteydessä on viitattava Platonin filosofiaan. Hänen mukaansahan on 
olemassa meitä ympäröivän konkreettisen maailman lisäksi myös ”ideoiden maa-
ilma”, joka koostuu konkreettisten, koettavissa olevien asioiden ideoista eli käsit-
teistä.  Nyt Rilke siis väittää, että nämä koettavat asiat olisivat katoamassa, 
koska ”teko ilman kuvaa” eli ideoiden maailma korvaa ne. Niinpä ne haluavat, 
että me ihmiset muuttaisimme ne ”näkymättömässä sydämessä” meiksi. ”Siksi 
mikä mekin lopulta olemme.”   
 

Ja nämä, poismenosta 
elävät oliot ymmärtävät, että ylistät niitä; hauraita,  
ne luottavat pelastavaan meihin, hauraimpiin.  
Haluavat, että me muuttaisimme ne näkymättömässä sydämessä 
— oi ääretön — meiksi! Siksi mikä mekin lopulta olemme. 

 
Toisin sanoen kyse on ideoiden tasolla olemassa olevien asioiden halusta muuttua 
koettaviksi, konkreettisiksi olioiksi, mikä tapahtuu ihmisen puhuessa niistä ja 
siten tunnustaessa niiden olemassaolon. Tämä siis on se ihmisen kohtalo, jota 
hän, kohtaloa vältellen, kaipaa: puhua asioista ja tunnustaa niiden olemassaolo. 
Sulautua yhteen niiden kanssa, muuttua niiksi, niin kuin nekin haluavat muuttua 
meiksi. Viidennessä ja viimeisessä säkeistössä Rilke antaa konkreettisen esimer-
kin: ”Maa, eikö se ole tätä, mitä sinä haluat: näkymättömänä / nousta meissä 
kuolleista? – Eikö se ole unelmasi, / olla kerran näkymätön?” 

Maa on näkyvän, katoavan, yksinkertaisen, koettavien asioiden laaja symboli 
– myös ihmisen, sillä maasta on hän tullut ja maaksi on hän jälleen tuleva. Mutta 
nyt maa, siis ihmisen katoavaisuus, haluaa muuttua – sulautua yhteen ihmisen 
kanssa, ja tulla samalla osaksi ideamaailmaa, sitä ikuista ja pysyvää. Tämä siis on 
vastaus elegian alun kysymyksiin: miksi tuoda olemassaolon aika toiseen yhtey-
teen laakerina eli jonain konkreettisena asiana, sekä siihen, mitä sinne ylipäätään 
voi tuoda. Kyse on kahden asian vastakkainasettelusta ja synteesistä: toista ei voi 
olla ilman toista. 

Entä kuinka tämä ihmisen ja asioiden yhteensulautuminen ja muutos ilmais-
taan runon muotokielen tasolla? Säkeistöt rakentuvat suurimmaksi osaksi elegi-
sistä distikoneista, heksametrin ja pentametrin muodostamista säepareista, jolloin 
runo on määriteltävissä elegiaksi. ”Yhdeksäs elegia” ei kuitenkaan ole klassinen 
elegia, vaan pikemminkin elegian ja hymnin sekoitus (vrt. Fülleborn & Engel: 8). 
Hymnit eivät ole niin muodollisia kuin elegiat: niissä käytetään useimmiten va-
paita rytmejä. Tässä tapauksessa sekoittuminen näkyy konkreettisesti vaikkapa 
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säkeistä 49–52: neljä lyhyttä säettä, jotka koostuvat kolmesta kaksipolvisesta 
jambista.  

Koko elegiasykliä – ja siten myös ”Yhdeksättä elegiaa” – voidaan siis ku-
vailla elegian ja hymnin sekoitukseksi. Eikö tämä ole konkreettinen esimerkki 
kahden asian yhteensulautumisesta? Ja mitä muutosmotiiviin tulee, on se 
konkreettisesti nähtävillä vaikkapa Rilken vokaali- ja alkusointujen käytössä. 
Alkusointuja käytetään lähinnä elegian tärkeimmissä kohdissa, kuten alun 
kysymyksessä ja kolmannessa säkeistössä, eli juuri siinä säkeistössä, josta ajatus 
sekä asioiden yhteensulautumisesta että muuttumisesta ihmisessä selkeimmin 
ilmenee, muulloin runoilija ilmaisee itseään vokaalisointujen avulla. Näiden 
ilmaisukeinojen ohella Rilke käyttää kuitenkin myös muita tyyli- sekä 
äänneopillisia keinoja, joiden avulla motiivi realisoidaan kielellisesti sopivalla 
tavalla. Tyylikeinoista kyseessä on edellä mainittujen lisäksi lähinnä säkeenylitys, 
äänneopillista keinoista puolestaan saksan kielen likvidoiden l, m, n ja r käyttö. 
Ne muuttuvat vokaaliympäristössä ns. puolivokaaleiksi. 

Suhteessa ”Yhdeksänteen elegiaan” kiinnostavin on viimeksi mainittu keino. 
Kysymyksestä ”Voi, toiseen yhteyteen, / sääli, mitä sinne ylös otetaan?” käy ilmi 
sekä Rilken ajattelun että elegian dialektinen luonne. Saksan kielen sana 
Verwandlung, jota Rilke käyttää, ei kuvaa täydellistä muutosta, vaan muutoksessa 
on aina läsnä osa alkuperäisestä, kuten puolivokaaleiksi muuttuvissa likvidoissa-
kin. 

Koska Duinon elegiat on Rilken pääteos, jonka kirjoittamiseen hän käytti pe-
räti kymmenen vuotta elämästään, ihmettelen suuresti, miksi Tynni muiden 
tulkitsijoiden tavoin on hoitanut leiviskänsä ikään kuin olankohautuksella, kaik-
kien muiden käännöstöidensä ohessa. 

Tynnin käännöksessä elegian alkuperäinen muoto on lähes täysin kadonnut. 
Hän on usein perusteettomasti muuttanut sanajärjestystä, jolloin Rilken runon 
proosallinen sointi muuttuu liioitellun lyyriseksi. Entä kuinka jo mainitut 
yhteensulautuminen ja muutos ilmenevät käännöksen muototasolla? Vaikka Ril-
ken käyttämät lyyriset elementit ovatkin käännöksessä läsnä, Tynni käyttää niitä 
eri tavalla. Siinä, missä vaikkapa alkusointujen sijoittelulla on alkutekstissä tietty 
funktio, on käännöksessä pikemminkin kyse pelkästä sanahelinästä. Voidaan siis 
sanoa, että Tynni on muodon tasolla luonut oman runon Rilkeltä lainattujen 
tyylikeinojen avulla. Toisin sanoen sellaisia yhteensulautumisen ja muutoksen 
tunnusmerkkejä kuin alkuperäisen runon muototasolta on löydettävissä, ei 
käännöksestä löydy. 
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Runon sisältö sen sijaan on yleisesti ottaen käännetty oikein, mutta on kuin 
jotain puuttuisi. Tekemieni havaintojen perusteella väittäisin, ettei Tynnillä tekstiä 
kääntäessään ollut aavistustakaan elegian filosofisesta ytimestä. Vaikka käännök-
sessä onkin elementtejä, joiden avulla ydin on löydettävissä, tietyt virheellisesti 
käännetyt kohdat aiheuttavat ajatuksen jäämisen hieman epäselväksi. 

Tarkastelen nyt muutamia käännöksen rivejä lähemmin. Ensimmäisen säkeis-
tön ensimmäisen rivin Tynni on kääntänyt seuraavasti: 

 
Miksi, kun myös elämämme hetkeä voisi  
viettää laakeripuuna,  

 
Tästä puuttuu epäröivä ”jos se käy päinsä”. Sitä paitsi Tynni on ymmärtänyt ver-
bin hinzubringen (’tuoda sinne’) väärin: kysehän on kuoleman jälkeisestä elä-
mästä ja siitä, mitä sinne voidaan ottaa mukaan, jos nyt ylipäätään mitään voidaan 
ottaa mukaan. Kyse ei siis ole elämän viettämisestä laakeripuuna, kuten Tynni 
väittää (Rilkenhän olisi siinä tapauksessa pitänyt käyttää verbiä verbringen 
eli ’viettää, kuluttaa aikaa’), vaan kysymys ”miksi” viittaa olemassaolon aikaan 
(Frist des Daseins), joka tuodaan sinne laakerina: ”Miksi, jos se käy päinsä, siis 
tuoda sinne/ olemassaolon aika laakerina, […]” Kysymyksen jatko-osa on sekin 
ymmärretty väärin. Tynni kirjoittaa: 
 

miksikä ihminen olla  
täytyy — ja välttäen kohtaloansa 
kaivata kohtaloaan?…  

 
Rilke ei tässä kohdin suinkaan halunnut kysyä, miksi täytyy olla ihminen – kuten 
Tynni on asian ymmärtänyt – vaan sanaparille ”Menschliches müssen” on itse 
asiassa vaikea löytää suomenkielistä vastinetta. Itse olen tulkinnut sen inhimilli-
seksi pakoksi: ”miksi sitten / inhimillinen pakko - ja, kohtaloa vältellen, / kaivata 
kohtaloaan?” 

Toisen säkeistön viidennellä rivillä lausahdus ”kun muutamme pois” on ehkä 
hieman liian heikko ilmaus, kun kyseessä kuitenkin on ”toinen yhteys” eli 
kuolemanjälkeinen elämä: ”… Voi, toiseen yhteyteen, / sääli, mitä sinne ylös 
otetaan?” 

Käännöksen kolmas säkeistö on täsmälleen yhtä vaikeaselkoinen kuin 
alkutekstinkin. Tynni kirjoittaa: 
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Täällä on aika lausuttavalle ja täällä sen paikka. 
Puhu ja tunnusta. Enemmän kuin koskaan 
raukeaa olevainen elettävistä, 
toiminta hahmoton tunkee paikalle sen.  

 
Tynni siis kirjoittaa, että ”Enemmän kuin koskaan raukeaa olevainen elettävistä”, 
ja nyt pitäisi päättää, onko tämä lause samanarvoinen lauseen ”Mehr als je fallen 
die Dinge dahin, die erlebbaren” kanssa vai ei. Suomeksihan lause kuuluu 
kutakuinkin näin: ”Enemmän kuin koskaan katoavat asiat, ne koettavat”. Mieles-
täni vastaus on siis ”ei”: Tynni ei ole täysin ymmärtänyt katoamisen käsitettä. 
Kysehän ei ole vain siitä, että olevainen raukeaa elettävistä (Lebbaren), kuten 
Tynni väittää – sitä paitsi käsite pitäisi kääntää sanalla ”koettavat” (Erlebbaren) –, 
vaan myös siitä, että olevaisesta tulee yhtä koettavan kanssa. 

Itsellänikään ei tekstiä kääntäessäni ollut mitään tietoa Rilken filosofiasta. 
Rilken ajattelu alkoi selkiytyä mielessäni vasta sen jälkeen – nimenomaan 
käännöksen avulla. Yritin joka tapauksessa tuottaa alkuperäistekstille 
mahdollisimman uskollisen käännöksen, keskittyen kuitenkin enemmän sisältöön 
kuin muotoon. Tarkoitukseni oli säilyttää elegian prosaistinen mutta samalla 
kuitenkin lyyrinen sointi - tosin rytmi, joka Tynnille oli erittäin tärkeä, sekä muut 
muotoseikat olivat kääntäessäni toissijaisia. 

Sisältöä kääntäessäni olen yrittänyt välttää niitä virheitä, joista olen Tynniä 
kritisoinut. Elegian filosofinen ydinmotiivikin näyttäisi käännöksestäni löytyvän, 
vaikka en siis ollutkaan siitä tietoinen. Yhteensulautumisen ja muutoksen ongel-
man muototasolla olen oletettavasti ratkaissut kääntäessäni sanan Ding kahdella 
eri sanalla, nimittäin asiaksi ja olioksi; oikeastaan vain, koska viimeksi mainittu 
sopi joihinkin tekstikohtiin paremmin – mutta mielestäni sana ”olio” voidaan 
saksantaa sanoilla ”ein erlebbares Ding” (’koettava asia’). Toisin sanoen: ideoiden 
maailmassa olemassa oleva asia muuttuu koettavaksi asiaksi eli olioksi, jos me 
ihmiset puhumme siitä ja siten tunnustamme sen olemassaolon. 

Ei näytä olevan mahdollista antaa tarkkaa vastausta kysymykseen, tunsiko 
Tynni todella eri runoilijoiden työn ja tyylin vai ei. Oliko hänen suorituksensa 
toisin sanoen eläytymisen tulos, jota hermeneutiikka korostaa, vai oliko se vain 
positivistinen keskittyminen elämäkerralliseen aineistoon? Minusta näyttää, että 
Tynni on käännöksissään luonut vakaumuksensa mukaisen, siedettävän 
runoilijatyypin erilaisine runoilijavariaatioineen – eräänlaisen ”yleisavaimen” ja 
että yhteys alkuperäisteokseen on siten menetetty. Tämän runoilijatyypin teok-
sissa ei ole enää paljoakaan jäljellä kulloisenkin runoilijan työstä, vaan suuri osa 
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on korvattu Tynnin omalla käsityksellä runoudesta. Näin ollen hänen käännök-
sensä jäävät tulkinnallisella tasolla pelkiksi taiteellisesti eriytymättömiksi aihi-
oiksi. 
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LIITE 1 Die neunte Duineser Elegie

 
Warum, wenn es angeht, also die Frist des Daseins  
hinzubringen, als Lorbeer, ein wenig dunkler als alles  
andere Grün, mit kleinen Wellen an jedem  
Blattrand (wie eines Windes Lächeln) —: warum dann  
Menschliches müssen — und, Schicksal vermeidend,  
sich sehnen nach Schicksal?… 

O, nicht, weil Glück ist,  
dieser voreilige Vorteil eines nahen Verlusts.  
Nicht aus Neugier, oder zur Übung des Herzens,  
das auch im Lorbeer wäre. . . . . 
Aber weil Hiersein viel ist, und weil uns scheinbar  
alles das Hiesige braucht, dieses Schwindende, das  
seltsam uns angeht. Uns, die Schwindendsten. Ein Mal  
jedes, nur ein Mal. Ein Mal und nichtmehr. Und wir auch  
ein Mal. Nie wieder. Aber dieses  
ein Mal gewesen zu sein, wenn auch nur ein Mal:  
irdisch gewesen zu sein, scheint nicht widerrufbar.  
 
Und so drängen wir uns und wollen es leisten,  
wollens enthalten in unsern einfachen Händen,  
im überfüllteren Blick und im sprachlosen Herzen.  
Wollen es werden. — Wem es geben? Am liebsten 
alles behalten für immer… Ach, in den andern Bezug,  
wehe, was nimmt man hinüber? Nicht das Anschaun, das hier  
langsam erlernte, und kein hier Ereignetes. Keins.  
Also die Schmerzen. Also vor allem das Schwersein,  
also der Liebe lange Erfahrung, — also  
lauter Unsägliches. Aber später,  
unter den Sternen, was solls: die sind besser unsäglich.  
Bringt doch der Wanderer auch vom Hange des Bergrands  
nicht eine Hand voll Erde ins Tal, die Allen unsägliche, sondern  
ein erworbenes Wort, reines, den gelben und blaun  
Enzian. Sind wir vielleicht hier, um zu sagen: Haus,  
Brücke, Brunnen, Tor, Krug, Obstbaum, Fenster, — 
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höchstens: Säule, Turm. . . . aber zu sagen, verstehs,  
oh zu sagen so, wie selber die Dinge niemals  
innig meinten zu sein. Ist nicht die heimliche List  
dieser verschwiegenen Erde, wenn sie die Liebenden drängt,  
daß sich in ihrem Gefühl jedes und jedes entzückt? 
Schwelle: was ists für zwei 
Liebende, daß sie die eigne ältere Schwelle der Tür  
ein wenig verbrauchen, auch sie, nach den vielen vorher  
und vor den Künftigen. . . . , leicht.  
 
Hier ist des Säglichen Zeit, hier seine Heimat.  
Sprich und bekenn. Mehr als je 
fallen die Dinge dahin, die erlebbaren, denn, 
was sie verdrängend ersetzt, ist ein Tun ohne Bild. 
Tun unter Krusten, die willig zerspringen, sobald 
innen das Handeln entwächst und sich anders begrenzt. 
Zwischen den Hämmern besteht  
unser Herz, wie die Zunge  
zwischen den Zähnen, die doch,  
dennoch, die preisende bleibt. 
 
Preise dem Engel die Welt, nicht die unsägliche, ihm  
kannst du nicht großtun mit herrlich Erfühltem; im Weltall,  
wo er fühlender fühlt, bist du ein Neuling. Drum zeig  
ihm das Einfache, das, von Geschlecht zu Geschlechtern gestaltet,  
als ein Unsriges lebt, neben der Hand und im Blick.  
Sag ihm die Dinge. Er wird staunender stehn; wie du standest  
bei dem Seiler in Rom, oder beim Töpfer am Nil.  
Zeig ihm, wie glücklich ein Ding sein kann, wie schuldlos und unser,  
wie selbst das klagende Leid rein zur Gestalt sich entschließt,  
dient als ein Ding, oder stirbt in ein Ding —, und jenseits  
selig der Geige entgeht. — Und diese, von Hingang 
lebenden Dinge verstehn, daß du sie rühmst; vergänglich,  
traun sie ein Rettendes uns, den Vergänglichsten, zu. 
Wollen, wir sollen sie ganz im unsichtbarn Herzen verwandeln  
in — o, unendlich in uns! Wer wir am Ende auch seien.  
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Erde, ist es nicht dies, was du willst: unsichtbar  
in uns erstehn? — Ist es dein Traum nicht,  
einmal unsichtbar zu sein? — Erde! unsichtbar!  
Was, wenn Verwandlung nicht, ist dein drängender Auftrag? 
Erde, du liebe, ich will. Oh glaub, es bedürfte  
nicht deiner Frühlinge mehr, mich dir zu gewinnen —, einer, 
ach, ein einziger ist schon dem Blute zu viel.  
Namenlos bin ich zu dir entschlossen, von weit her.  
Immer warst du im Recht, und dein heiliger Einfall  
ist der vertrauliche Tod.  
Siehe, ich lebe. Woraus? Weder Kindheit noch Zukunft  
werden weniger. . . . . Überzähliges Dasein  
entspringt mir im Herzen.  
 
 
R. M. Rilke 
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LIITE 2 Yhdeksäs Duinon elegia

 
Miksi, kun myös elämämme hetkeä voisi 
viettää laakeripuuna, ollen tummempi muuta 
vihreää, joka lehden reunassa kaarteet 
(kuin hymy tuulen) —: miksikä ihminen olla  
täytyy — ja välttäen kohtaloansa 
kaivata kohtaloaan?… 

Ei, koska on onni,  
tuo menetyksen saapuvan kiireinen hyöty. 
Ei halu tiedon syy ole, harjoitus sydämenkään:  
laakerillakin on se. 
Vaan olo täällä on paljon ja myös näennäisesti meitä  
tarvitsee tämä katoava, joka täällä 
oudosti meitä katoavimpia koskee. 
Kerran kaikki. Kerran vain. Ja me kerran. 
Toiste ei koskaan. Vaan jos 
kerran on ollut, vaikkakin ainoan kerran  
mainen: se ei ole enää muutettavissa. 
 
Niinpä me tungeksimme ja tahdomme siihen, 
sen käsin yksinkertaisin me tahdomme kantaa,  
katseen täyttää sillä ja vaikenevan sydämemme,  
tulla me tahdomme siksi. Kelle sen antaa?  
Kernaimmin aina sen säilyttää; kun muutamme pois,  
voi, mitä vienemme myötä? Ei katselemista,  
vitkaan oppinutta; ei mitään tapahtumista. 
Tuskat siis. Tämän painon ennen muuta, 
rakkauden opin pitkän — siis vain pelkkää  
lausumatonta. Vaan mitä tähtien alla  
sellaisesta? Se on paras lausumatonna. 
Eihän kulkija vuoren reunalta laaksoon 
kourassaan tuo multaa, kaikille lausumatonta, 
vaan sanan saadun tuo, sinikeltaisen sekä puhtaan  
gentianan. Ehkäpä synnyimme lausuaksemme: 
talo ja kaivo ja silta, ikkuna, hedelmäpuu ja ruukku,  
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pylväs, torni korkeintaan. . . vaan lausuaksemme  
kaiken sillä lailla kuin esineetkään eivät 
toivoa taitaneet olevansa. Maan salajuonta 
ehkä on vaiteliaan, kun vaatii se rakastavilta, 
että he tuntisivat kaiken hurmaantuen. 
Kynnys: mitä se onkaan 
rakastaville, he kun omanaan oven kynnystä vanhaa  
hiukan käyttävät, myös he kuin monet ennen 
tai monet jälkeen. . . köykäistä aivan. 
 
Täällä on aika lausuttavalle ja täällä sen paikka.  
Puhu ja tunnusta. Enemmän kuin koskaan 
raukeaa olevainen elettävistä, 
toiminta hahmoton tunkee paikalle sen. 
Toiminta kuorien alla, alttiisti ratkeavaisten, 
niistä kun kasvaa se pois, luo rajat uudestaan.  
Välille vasarain 
jää sydän niinkuin kieli 
hampaiden väliin jää,  
kuitenkin ylistäen. 
 
Enkelin edessä siis ylistä maailmaa. 
Lausumaton jätä: alkaja, kaikkeudessa 
tunteesta kerskua et tuntijan kuullen voi. 
Näytä se yksinkertainen, mikä polvesta polveen 
katseemme alla on, kättemme alle jää. 
Oleva lausu: hän hämmästyy, kuten itse 
Niilillä hämmästyit ruukkujen valmistajaa. 
Näytä, kuinka on onnekas kappale syytön ja meidän,  
tuskakin, vaikerrus puhtaan hahmonsa saa, 
palvella esineenä tai haihtuen siihen, 
jättää viulunsa, autuas. Kuolemisesta 
elävät kappaleet ylistyksesi kuulevat, pannen 
turvansa, katoavat, katoavaisimpiin. 
Tahtovat muuttua noin sydämissämme aineettomissa 
meiksi — oi äärettömiin —! miksi me muutummekaan. 
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Maa, tätä siis sinä tahdot: aineettomaksi  
jälleen syntyä meissä? — Toivot  
aineettomuutta ? — Maako! Aineettomuutta!  
Missä on kutsumuksesi, ellei muuttumisessa?  
Maa rakas, tahdon. Usko: ei tarvittaisi  
voittamisekseni, ei, kevätaikaasi ei edes yhtä,  
liikaa ainoakin, ah, sydämelleni on. 
Jään nimetönnä ja kaukana uskolliseksi. 
Oi, sinä oikea aina, raukeamistasi pyhää  
tuttumme kuolema on. 
Nyt elän, katso. Mistä? Ei lapsuus, ei tulevaisuus  
minusta vähene… Rinnasta liiaksi runsas 
elämä kuohuu. 
 
 
Aale Tynni 
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LIITE 3 Yhdeksäs Duinon elegia

 
Miksi, jos se käy päinsä, siis tuoda sinne  
olemassaolon aika laakerina, hieman tummempana kuin kaikki  
muu vihreä, pieniä poimuja jokaisessa  
lehdenreunassa (kuin tuulen hymy): — miksi sitten  
inhimillinen pakko — ja, kohtaloa vältellen, 
kaivata kohtaloaan?… 

Oi, ei, koska onni on,  
tämä odotettavissa olevan menetyksen hätäinen hyöty 
ei uteliaisuudesta, taikka sydämen harjoittamiseksi, 
joka myös olisi seppelöity… 
Mutta koska läsnäolo on paljon, ja koska kaikki täkäläinen  
nähtävästi tarvitsee meitä, tämä katoava, joka  
meille harvoin kelpaa. Meille, katoavimmille. Kerran  
jokainen, vain yhden kerran. Kerran, eikä enempää. Ja me myös 
kerran. Ei koskaan enää. Mutta tämä  
kerran olemassaolo, vaikkakin vain yhden kerran:  
maallinen olemassaolo, näyttää peruuttamattomalta. 
 
Ja niin me hoputamme itseämme ja haluamme suorittaa sen,  
haluamme pitää sen yksinkertaisissa käsissämme,  
kylläisessä katseessa ja sanattomassa sydämessä. 
Haluamme tulla siksi. — Kenelle antaa se? Mieluiten  
pitää kaikki ainiaan… Voi, toiseen yhteyteen,  
sääli, mitä sinne ylös otetaan? Ei katsomusta, täällä  
hitaasti opittua, eikä mitään täällä tapahtunutta. Ei mitään.  
Siis tuskat. Siis ennen kaikkea raskaus, 
siis rakkauden mittainen kokemus — siis  
pelkkää sanoinkuvailematonta. Mutta myöhemmin,  
tähtien alla, mitä se hyödyttää: ne ovat parempia sanoinkuvaamattomina. 
Toki vaeltajakin tuo vuorenrinteeltä  
ei kourallisen maata laaksoon, kaikille sanoinkuvaamattoman, vaan 
saadun sanan, puhtaan, keltaisen ja sinisen  
katkeron. Olemmeko ehkä täällä sanoaksemme: talo, 
silta, kaivo, portti, ruukku, hedelmäpuu, ikkuna, —  
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korkeintaan: pylväs, torni… mutta sanoa, ymmärräthän, 
sanoa niin, kuin itse asiat eivät koskaan 
todella tarkoittaneet olla. Eikö tämän vaienneen maan 
umpimielinen viekkaus, kun se kiusaa rakastavaisia, olekin siinä, 
että heidän tunteestaan innostuu joka ikinen? 
Kynnys: mitä se on kahdelle 
rakastavaiselle, että he hiukan kuluttavat  
omaa vanhaa oven kynnystään, myös he, monien jälkeen 
ja ennen tulevia…, helppoa. 
 
Täällä on sanottavan aika, täällä sen koti. 
Puhu ja tunnusta. Enemmän kuin koskaan 
katoavat asiat, ne koettavat, sillä 
se, mikä ne syrjäyttäen korvaa, on teko ilmaa kuvaa. 
Teko kuorten alla, jotka auliisti särkyvät, heti kun 
toiminta sisällä kasvaa ja rajoittuu toisin. 
Vasaroiden välissä on 
sydämemme, kuin kieli 
hampaiden välissä, joka kai 
kuitenkin ylistävänä pysyy. 
 
Ylistä enkelille maailmaa, ei sanoinkuvaamatonta, hänelle  
et voi kehuskella ihanaksi tunnetulla; maailmankaikkeudessa, 
missä hän tuntevana tuntee, olet uusi tulokas, siksi näytä 
hänelle yksinkertainen, se, mikä polvesta polveen muokattuna 
elää omanamme, käden ulottuvilla ja katseessa. 
Sano hänelle asiat. Hän seisoo hämmästyneenä, niin kuin seisoit 
köydenpunojan luona Roomassa tai savenvalajan luona Niilillä. 
Näytä hänelle, kuinka onnellinen olio voi olla, kuinka viaton ja meidän, 
kuinka jopa valittava vaiva vain valitsee hahmonsa, 
on oliona, tai kuolee olioon — ja tuolla puolen 
autuaana viulu vapautuu. Ja nämä, poismenosta  
elävät oliot ymmärtävät, että ylistät niitä; hauraita, 
ne luottavat pelastavaan meihin, hauraimpiin. 
Haluavat, että me muuttaisimme ne näkymättömässä sydämessä 
 — oi ääretön — meiksi! Siksi mikä mekin lopulta olemme. 
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Maa, eikö se ole tätä, mitä sinä haluat: näkymättömänä  
nousta meissä kuolleista? — Eikö se ole unelmasi, 
olla kerran näkymätön? — Maa! näkymätön! 
Mikä, ellei muutos, on tärkeä tehtäväsi? 
Maa, sinä rakas, minä tahdon. Oi uskothan, ei tarvittaisi  
enää keväitäsi voittamaan minut puolellesi —, yksi, 
ah, yksi ainoa on jo liikaa verelle. 
Nimetönnä olen sidottu sinuun, kaukaa.  
Olit aina oikeassa, ja pyhä luhistumisesi 
on kotoinen kuolema. 
Katso, minä elän. Mistä? Ei lapsuus eikä tulevaisuus 
vähene… liika olemassaolo 
on peräisin sydämestäni. 
 
 
Tarja Heikkilä 
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14.00-14.30 KÄÄNNÖSKRITIIKKI: 
 R.M. RILKEN YHDEKSÄS DUINON ELEGIA, SUOM. AALE TYNNI 
 Tarja Heikkilä, Oulun yliopisto 
 
14.30- LOPPUKESKUSTELU JA PÄÄTÖS 
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