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Segler-Heikkilä, Lena, Adaptation of literary translation into a new culture.
Culture specific aspects in Finnish-Swedish prose and their translation into
German
Faculty of Humanities,  Nordic Philology, University of Oulu, P.O.Box 1000,  FI-90014
University of Oulu, Finland
Acta Univ. Oul. B 91, 2009
Oulu, Finland

Abstract
The aim of this doctoral thesis is to study culture bound translation phenomena in translations from
Finland-Swedish to German. The data consists of Tove Jansson’s Sommarboken and
Bildhuggarens Dotter and Kjell Westö’s collection of short stories Lugna Favoriter and the
German translations of these books. 

The general aim of the analysis is to identify the strategies used by the translators to translate
different cultural phenomena. Moreover, the consequences of the strategies are dealt with on a
pragmatic level. In addition, the aim is to study whether it is easier to translate a Finland-Swedish
book into Finnish than into German from the cultural point of view. 

Semiotics, the science of signs, relations and meanings of signs is an important tool in this
doctoral thesis. Translation can be understood not only as a translation of a written text A into a
written text B but also in a wider meaning. In addition, the cover of a book and different cultural
phenomena can be translated. This point of view is visible, for example, in the semiotic analysis
of four bookcovers. 

The analysis shows that the translators use nine different adaptation strategies. There are also
six types of non-adaptation. The adaptations used by the translator, the context and the semiotic
space of the reader of the target culture are the factors which have an influence on the level of
understanding the target text. It also becomes evident that the more different the target culture is
from the source culture, the harder it is to translate from the cultural point of view. 

Keywords: adaptation, culture, pragmatics, semiosphere, semiotic space, semiotics, text,
translation





Segler-Heikkilä, Lena, Den skönlitterära översättningens anpassning till en ny
kultur. Kulturspecifika drag i finlandssvensk prosa och deras översättning till
tyska
Humanistiska fakulteten, Nordisk filologi, Uleåborgs universitet, P.B. 1000, FIN-90014
Uleåborgs universitet, Finland
Acta Univ. Oul. B 91, 2009
Uleåborg, Finland

Abstrakt
Föreliggande avhandling har som syfte att undersöka kulturellt bundna översättningsfenomen vid
översättning av skönlitteratur från finlandssvenska till tyska. Materialet jag valt är Tove Janssons
Sommarboken och Kjell Westös novellsamling Lugna Favoriter och verkens översättningar till
tyska. Det övergripande målet i analysen är att kasta ljus över de strategier som översättarna
använder vid översättningen av olika kulturella fenomen. Dessutom behandlas konsekvenserna av
dessa strategier på pragmatisk nivå. Det gäller också att studera om ett finlandssvenskt verk ur
kulturell synvinkel är lättare att översätta till finska eller till tyska. Semiotiken som är vetenskapen
om tecken, teckenrelationer och teckens betydelser är då ett viktigt arbetsredskap. 

Översättning anses i föreliggande avhandling inte bara vara översättning av skriven text A till
skriven text B, utan översättning har här en bredare betydelse. En pärm eller ett kulturellt fenomen
kan också överföras. Denna uppfattning kommer till synes t.ex. i den bildsemiotiska analysen av
fyra bokpärmar. 

Av analysen framgår att översättarna använder nio olika adaptationsmetoder. Det finns sex
olika typer av icke-adaptationer. Kontext, översättarens adaptationer och den målkulturella
läsarens semiotiska rum är de faktorer som påverkar läsarens förståelsenivå av måltexten. Det
visar sig också att ju längre borta målkulturen är från källkulturen, desto svårare blir en
översättning ur kulturell synvinkel. 

Nyckelord: adaptation, kultur, pragmatik, semiosfär, semiotik, semiotiskt rum, text,
översättning
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Förord 

Intresset för översättning av kulturella fenomen härleder sig från min egen 

kulturella bakgrund och mitt yrke. Som dotter till en tysk far och en finsk mor 

bodde jag i olika tyska kulturkretsar i 25 år. P.g.a. min fars yrke var min familj 

tvungen att flytta med fem års mellanrum. Det ledde till en viss rotlöshet, men 

samtidigt lärde jag mig att det fanns fler än bara ett sätt att leva och tänka i denna 

värld. Denna insikt uppkom under många semesterresor till Finland. Det är ett 

obestridligt faktum att den kultur man lever i inte kommer till synes om man inte 

kommer i kontakt med motsatser. Senare skulle jag uppfatta våra talrika 

flyttningar som resor till nya semiotiska rum med andra regler och sedvanor. 

Under barndomen formades jag till en rastlös och vetgirig observatör. 

Jag flyttade till Finland för drygt tio år sedan för att undervisa som 

assisterande lärare på ett finskt gymnasium i Savolax. Jag arbetade bl.a. som 

lärare i svenska och det väckte ett intresse för den finlandssvenska minoritetens 

språk och kultur. Jag ville veta om det fanns kulturella skillnader mellan 

finskspråkiga och svenskspråkiga finländare.  

I och med att jag alltid har haft kontakt med två kulturer och många olika 

intrakulturer i Tyskland och Finland har jag aldrig helt och hållet varit medlem av 

vare sig den tyska eller den finska nationen och deras kulturer och sedvanor. Det 

är en sorglig realitet, men det har också sina positiva sidor, eftersom man då har 

lättare att iaktta olikheter i den andra kulturen. Efter den första kulturchocken, 

som kom ca åtta månader efter min flyttning till Finland, lade jag speciellt märke 

till kulturella skillnader och finländarnas beteendemönster. Redan under den 

första tiden i Finland stötte jag på överraskande och oväntade reaktioner bland 

mina finska medmänniskor, vilket jag i början antog inte berodde på mig utan på 

alla savolaxare. Senare märkte jag dock att folk i östra Finland inte var vana vid 

olika små detaljer i fråga om mitt beteende, mina vanor och mitt sätt att uttrycka 

mig. För att kunna undvika konfliktsituationer utarbetade jag en lista med 

feltolkningssituationer och började flitigt studera finländarnas beteendemönster, 

läsa olika arbeten om kommunikativ kompetens och lära mig att bete mig 

lämpligt i den nya kulturen. Utan att själv vara medveten om det hade jag redan 

då påbörjat mina semiotiska studier. 

Under de första åren i Finland började jag också läsa finlandssvenska böcker 

och deras översättningar till finska och tyska. Huvudsyftet med detta var att 

förbättra mina färdigheter i finska genom att synkront läsa originalet samt den 

finska och den tyska översättningen. Samtidigt hittade jag intressanta 
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översättningslösningar då det gällde kulturella aspekter i de finlandssvenska 

böckerna. Temat var så pass intressant att det blev aktuellt att studera det mer 

ingående.  

Att skriva denna doktorsavhandling har hjälpt mig personligen i många 

avseenden och har varit ett av de mest givande projekten hittills. Jag kan utan 

överdrift säga att avhandlingsprojektet med dess semiotiska inslag har fostrat mig, 

gett ett nytt perspektiv på livet och hjälpt mig att lösa många hårda inre knutar.  

Det är många som har betytt väldigt mycket för mig under 

avhandlingsarbetet. Ett stort tack riktar jag till min handledare, professor Irma 

Sorvali, som med tydliga synpunkter och på ett ytterst motiverande sätt bidragit 

till att detta avhandlingsprojekt kunnat genomföras. Förhandsgranskarna FD, 

överassistent Pirjo Söderholm och professor Pirjo Kukkonen tackar jag för 

värdefulla kommentarer och förbättringsförslag. Seminariedeltagarna vid 

Uleåborgs universitets humanistiska fakultet vill jag tacka för värdefulla aspekter 

och kritiska kommentarer under seminarierna. Jag är också mycket tacksam för 

den utmärkta undervisningen i semiotik som nätverksuniversitetet för semiotik 

har arrangerat. Som medlem i forskarskolan vid Uleåborgs universitet har jag haft 

möjligheten att delta i givande kurser och seminarier, som har lett till fruktbara 

diskussioner. Mona Enell-Nilsson tackar jag hjärtligen för språkgranskningen. 

Timo Taari vill jag tacka för tekniskt stöd. Ulla Orjala tackar jag för 

språkgranskningen av det engelska abstraktet. Ett stort tack riktar jag också till 

min man Juha som har tagit hand om familjen och hushållet under mina resor. 

Utan Juhas stöd skulle det inte ha varit möjligt att genomföra detta projekt.  

Ylivieska, den 28 oktober 2009 
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1 Inledning 

Varje översättare stöter medvetet eller omedvetet på översättningsproblem som är 

bundna till skillnader i käll- och målkulturen. I föreliggande avhandling studerar 

jag skönlitterär översättning från finlandssvenska till tyska ur ett semiotiskt 

perspektiv. Mitt syfte är att analysera de strategier som översättarna använder vid 

översättning av finlandssvenska och finska kulturspecifika drag till tyska och att 

utveckla en modell för dessa strategier.  

Sorvali (1996a) presenterar översättning från översättarens synvinkel i sin 

bok Unohdettu kääntäjä. Sorvalis undersökning visar att översättning av kultur är 

en stor utmaning. Hon har intervjuat 20 översättare och presenterar bl.a. de 

svårigheter som översättarna anger vid översättning mellan icke-besläktade språk. 

Av hennes undersökning framgår att den kulturella aspekten utgör ca en tredjedel 

av de angivna svårigheterna, och om geografi och historia också räknas till kultur, 

utgör den mer än hälften av alla svårigheter. (Sorvali 1996a: 133) Det är alltså på 

sin plats att studera hur detta krävande översättningsproblem bemästras.  

Det finns översättningsvetenskapliga arbeten där översättningar studeras i 

kulturella kontexter. Översättning av kulturella fenomen har dock hittills studerats 

relativt lite jämfört med andra översättningsvetenskapliga specialområden. Ofta 

uppstår diskussionen om kulturspecifika drag i översättning som en biprodukt. 

Diskussionens utgångspunkt är då i regel läsbarhet och dess realisering. 

Läsbarhetsaspekten är central i många översättningsvetenskapliga studier (t.ex. 

Bassnett & Lefevere 1990: 63–84). Ett exempel är Vehmas-Lehto (1989) som i 

sin doktorsavhandling granskar pragmatiska adaptationer, speciellt i kapitlet om 

emotioner och i kapitlet om läsbarhet. Hon behandlar översättningar från finska 

till ryska. Ett annat exempel är Puurtinen (1995), som diskuterar 

läsbarhetsaspekten i samband med en studie i engelsk barnlitteratur. Speciellt 

barnlitteratur har studerats ur den kulturspecifika synvinkeln i flera 

undersökningar.  

1.1 Syfte 

Mitt huvudsyfte är att kartlägga de möjligheter som en översättare har när det 

gäller översättning av finska och finlandssvenska kulturella fenomen till tyska. 

Kartläggningen sker med hjälp av mitt undersköningsmaterial som består av tre 

finlandssvenska originalverk och deras översättningar till tyska (se 1.2). 

Föremålet för undersökningen är de kulturspecifika fenomen som nämns i 
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böckerna och deras tyska översättningar. Syftet är att analysera och kategorisera 

olika åtgärder som en översättare använder när han konfronteras med ett 

översättningsproblem som baserar sig på kulturella skillnader. Dessa åtgärder 

kallar jag för översättningsstrategier.  

Avhandlingen baserar sig på semiotiken som utgår från tanken att vi lever i 

semiotiska rum, semiosfärer, som består av texter som måste tolkas (Lotman 

1990a: 123–129; jfr också 2.5.2.1). Enligt min uppfattning kan också en bok 

tolkas som en semiotisk text, och till en bok hör också bokens pärm. I 

undersökningen ingår därför även en analys av Sommarbokens och Lugna 

Favoriters bokpärmar (se kap. 5). Den övergripande frågeställningen är då, varför 

förlagen väljer vissa bilder och tecken samt vilken funktion dessa har. 

Därutöver studerar jag de konsekvenser som den använda 

översättningsstrategin har. Vad händer t.ex. om översättaren bestämmer sig att 

stryka ett textställe p.g.a. ”omöjligheten” att återge det i målkulturen? Vilka 

pragmatiska och semantiska avvikelser förorsakar översättarens åtgärder? Hur 

förstår läsaren ett textställe om översättaren adapterar, dvs. använder en 

översättning som är anpassad till målkulturen? På vilket sätt adapterar 

översättaren i så fall textstället? Vilka konsekvenser har en översättning om 

översättaren inte anpassar texten till målkulturen?  

Mitt syfte är inte att söka översättningsfel, utan att kartlägga olika möjligheter 

att översätta kulturspecifika fenomen. Frågan är inte heller om översättaren kan 

eller får anpassa texten till den nya sociokulturella kontexten, utan tyngdpunkten 

ligger på att undersöka om översättaren anpassar texten eller inte, hur han 

anpassar texten och vilka konsekvenser hans val har när det gäller läsarens 

uppfattning av det aktuella textstället i målspråkets kultur. Det är en självklarhet 

att förändringar sker. Analysen har som mål att utreda med vilka hjälpmedel 

översättaren överför texten till ett nytt semiotiskt rum. Med semiotiskt rum avser 

jag den teckensfär en människa befinner sig i (se 2.5.2.1).  

Jag vill dessutom undersöka om det från en kulturell synvinkel är lättare att 

översätta ett finlandssvenskt skönlitterärt verk till tyska eller till finska. Därför 

jämför jag i vissa fall originalet med både den tyska och den finska 

översättningen.  

1.2 Material 

Undersökningsmaterialet består av tre finlandssvenska originalverk och deras 

översättningar till tyska och finska. Det första är Kjell Westös Lugna Favoriter 
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(2004) och dess tyska och finska översättning. Lugna Favoriter har översatts till 

tyska av Paul Berf år 2006 (Tante Elsie und mein letzter Sommer) och till finska 

av Jaana Koistinen och Katriina Savolainen år 2004 (Rennot Suosikit). Det andra 

är Tove Janssons Sommarboken (2001) och dess tyska översättningar och finska 

översättning. Sommarboken har översatts till tyska av Dorothea Bjelfvenstam år 

1972 (Sommerbuch) och av Birgittta Kicherer år 2002 (Sommerbuch). Boken har 

översatts till finska av Kristiina Kivivuori år 1973 (Kesäkirja). Det tredje är Tove 

Janssons Bildhuggarens Dotter (1988) och dess tyska och finska översättning. 

Bildhuggarens Dotter har översatts till tyska av Birgitta Kicherer år 1987 (Die 

Tochter des Bildhauers) och till finska av Kristiina Kivivuori år 1968 

(Kuvanveistäjän tytär).  

Analysen baserar sig först och främst på de två förstnämnda verken och deras 

tyska översättningar. En utförlig presentation av böckernas innehåll och deras 

tyska översättningar ger jag i avsnitten 3.3., 3.4., 3.6. och 3.7. Eftersom jag även 

undersöker om det från en kulturell synvinkel är lättare att översätta ett verk från 

finlandssvenska till tyska eller till finska, omfattar mitt undersökningsmaterial 

också de finska översättningarna. Jag analyserar även till viss del Bildhuggarens 

Dotter, eftersom Jansson i boken skildrar sådana kulturspecifika särdrag som inte 

finns i Lugna Favoriter och Sommarboken och som kompletterar min förteckning 

över kulturfenomen (t.ex. en skildring av Luciafesten och julfirandet).  

Jag valde detta undersökningsmaterial av många olika skäl. För det första är 

det fråga om en undersökning som baserar sig på källspråket svenska och den 

finlandssvenska kulturen samt målspråket tyska och den tyska kulturen. Detta 

språk- och kulturval begränsar materialutbudet väsentligt. Jag behövde också de 

finska översättningarna av böckerna.  

För det andra är det viktigt att böckerna har ett omfattande kulturspecifikt 

innehåll. Böckerna i fråga innehåller många textställen där författarna skildrar 

tankesätt, attityder, värderingar, historiskt framvuxna handlingsmönster eller 

föremål som är främmande i den tyska kulturkretsen. Speciellt Westös bok 

innehåller ett stort antal nutida finländska kulturella fenomen som kan vara 

finlandssvenska, generellt finska eller specifika för Helsingforstrakten.  

För det tredje ville jag analysera översättningslösningar av olika översättare. 

Att det finns två tyska översättningar av Sommarboken (1979, 2002) ger goda 

möjligheter att jämföra olika översättningslösningar. Det leder till en 

mångsidigare analys av de använda översättningslösningarna.  

För det fjärde valde jag böckerna p.g.a. de orter där händelserna utspelas. 

Westös noveller utspelar sig på olika orter i Helsingforstrakten, vilket garanterar 
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en djupdykning i en intrakulturell miljö med ett omfattande kulturspecifikt 

material. I Janssons Sommarboken skildras en annan sida av Finland, nämligen 

Finska vikens skärgård, vilket avslöjar andra drag i den finska kulturen. Det är 

inte lätt att hitta två finlandssvenska böcker som skiljer sig lika mycket från 

varandra som Lugna Favoriter och Sommarboken. Det är fascinerande att studera 

två helt olika stilriktningar. Stilen utgör också en viktig del av källkulturen med 

tanke på t.ex. finlandismer, slang, talspråk och humor. 

En ytterligare faktor som man måste ta hänsyn till är tidsfaktorn. 

Sommarboken är en relativt tidlös bok som alltid är aktuell. Westös Lugna 

Favoriter är en realistisk skildring av finländska fenomen som ännu är aktuella, 

även om största delen av berättelserna skildrar händelser på 1960- eller 1970-

talet. En del av novellerna börjar i nutid, men gamla händelser som berättaren 

kommer ihåg bäddas in. Dessa tillbakablickar utgör den egentliga berättelsen.  

1.3 Metod 

För att man skall kunna studera kulturspecifika särdrag är det nödvändigt att först 

definiera och avgränsa begreppet kultur. I detta sammanhang är det viktigt att 

hitta ett svar på om kultur överhuvudtaget kan undersökas. Jag behandlar detta 

tema närmare i avsnitt 2.1.2. där jag bl.a. bildligt framställer olika kulturgrader. 

Av figur 1 nedan framgår att det finns fyra olika kulturgrader. Det är inte möjligt 

att studera fenomen som berör den egna, personliga hemkulturen, eftersom det 

finns lika många hemkulturer som människor. Endast den tredje cirkeln, 

samhällets kollektiva struktur, betraktas närmare i föreliggande avhandling. Man 

kan inte undersöka översättning av kulturella fenomen utan generaliseringar. 

Generaliseringarna måste dock vara välmotiverade. I undersökningen av 

översättningar från finlandssvenska till tyska och i analysdelen utgår jag också 

från tanken att det finns kollektiva tyska kulturella fenomen, som skiljer sig från 

finländska. Jag behandlar alltså kollektiva kulturella fenomen och presenterar 

sådana sedvanor och redskap som märkbart avviker från de tyska. Ett exempel är 

niandet i Tyskland som avviker från duandet i Finland. I föreliggande arbete 

gäller mitt intresse m.a.o. inte individuella tolkningar, eftersom det vore ett 

ändlöst projekt. Det är möjligt att hitta en kollektivt kulturspecifik läsförståelse av 

översättningen (jfr samhällets kollektiva kultur i figur 1 nedan). Vid 

översättningsanalysen av verken i fråga hjälper mig modellen om litteratur som 

ett polysystem (jfr Even-Zohar & Toury 1981, jfr också 2.4.4.1., 2.4.4.3. och figur 

6). Om man accepterar att man inte kan uppnå någon modellöversättning, någon 
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”rätt” översättning och i stället ändrar synvinkeln och koncentrerar sig på de 

möjligheter man har vid översättning av kulturspecifika drag, är det möjligt att få 

en översikt över metoder för att översätta kultur.  

När man har definierat kulturbegreppet är det möjligt att leta efter och 

markera kulturella fenomen i undersökningsmaterialet. När jag började undersöka 

kulturella fenomen i primärlitteraturen gjorde jag upp en förteckning över alla 

kulturella särdrag som jag tyckte var värda att närmare belysa. Att jag studerar 

kulturellt bundna fenomen som kan kallas för semiotiska betydelsebuntar (jfr 

2.5.2.1), innebär att jag i regel granskar både större textenheter och enkilda ord. 

Jag vill betona att jag i min analys inte nämner alla kulturspecifika fenomen som 

förekommer i undersökningsmaterialet, eftersom texterna innehåller en mycket 

stor mängd kulturella särdrag. Jag prioriterar de mest gripbara fenomenen.  

Jag vill också påpeka att jag inte analyserar sådana fenomen som inte är 

finlandssvenska eller finska, t.ex. engelska sångtitlar eller produktnamn. I detta 

sammanhang vill jag närmare bestämma vad jag menar med orden 

finlandssvensk, finsk och finländsk. När det gäller de kulturspecifika dragen är 

det inte alltid möjligt att klart skilja på finlandssvenska och finska särdrag, 

eftersom de ofta är inflätade i varandra. Ett exempel på detta är Lucia, som 

numera också firas i finskspråkiga miljöer. Jag utgår från att de fenomen som de 

finlandssvenska författarna Westö och Jansson skriver om kan vara antingen 

finlandssvenska, finländska eller finska. Westö och Jansson är finlandssvenskar 

och beskriver finlandssvenska miljöer, men Westö skildrar i vissa fall också 

finska egenskaper och attityder från ett finlandssvenskt perspektiv. Verken 

innehåller delvis kulturella drag som inte förekommer i finskspråkiga miljöer 

(t.ex. den svenska varianten finlandssvenska) och delvis drag som är 

gemensamma för finlandssvenska och finskspråkiga miljöer (t.ex. julfirandet). I 

vissa fall skiljer Westö klart på finlandssvenskt och finskt. Det visar jag t.ex. i 

avsnitt 3.6. där jag presenterar Lugna Favoriters struktur, innehåll och tematik 

eller i avsnitt 4.2.1.6. där jag behandlar språkkrockar. När jag i fortsättningen 

använder finländsk, avser jag med ordet en person som är finsk- eller 

svenskspråkig i Finland eller något som är allmänt förekommande i Finland (t.ex. 

produktnamn och vissa beteendemönster). Med finsk avser jag en finskspråkig 

person eller något som förknippas med det finskspråkiga Finland, finlandssvensk 

betyder svenskspråkig i Finland eller något som endast förknippas med det 

svenskspråkiga Finland.  

I analysen koncentrerar jag mig på Tyskland och den tyska kulturen och 

bortser från andra tyskspråkiga länder (Österrike och Schweiz). Tyskland har en 
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mångfaldig kultur, och forskningsfältet skulle bli för stort om jag även skulle 

beakta andra tyskspråkiga länder och kulturer. Dessutom utgår jag ifrån att läsaren 

i den tyska kulturkretsen är en vanlig tysk läsare med genomsnittliga kunskaper 

om Finland, finländare och finländska sedvanor. 

Jag utgår också ifrån att originaltextens läsare är en person från den 

finländska kulturkretsen. Enligt olika undersökningar kan en stor likhet 

observeras mellan den finlandssvenska och den finska kulturen, medan den 

svenska kulturen skiljer sig från den finländska (se kapitel 4, där jag behandlar 

kulturhistoria i det finsk- och svenskspråkiga Finland). Det skulle vara intressant 

att studera hur Westös och Janssons böcker mottagits i Sverige. I och med att t.ex. 

Westö använder rikligt med finlandismer och nämner många typiskt finländska 

föremål i sin bok, är de skildrade kulturella fenomenen inte nödvändigtvis 

självklara för alla svenskspråkiga läsare. Jag är dock tvungen att utelämna 

studierna om hur materialet i fråga uppfattas i den rikssvenska kulturkretsen. Jag 

koncentrerar mig på översättningarna till tyska och nämner endast i några fall den 

rikssvenska synvinkeln.  

I följande arbetsskede kategoriserade jag särdragen i min förteckning. Efter 

många noggranna genomgånger av originalverken utvecklade jag en 

klassifikationsmodell för de kulturella särdragen som fungerar som bas för hela 

avhandlingen. Det är en modell som också mera allmänt kan användas för 

analyser av kulturella fenomen i skönlitteratur. En utförlig presentation finns i 

avsnitt 2.4.4.3. där jag också framställer kategoriseringen med hjälp av figur 5. 

Jag drar nytta av Klingbergs (1986: 17–18) kategorisering av kulturella fenomen i 

barnlitteratur. Jämfört med Klingbergs kategorisering har jag lagt till sådana 

kulturella särdrag som jag hittat i undersökningsmaterialet och som hör till 

vuxenlivet (t.ex. namn på företag, tidningar, tidskrifter).  

För att läsaren skall få en inblick i undersökningsmaterialet presenterar jag 

Lugna Favoriter och Sommarboken utförligt enligt Lévi-Strauss analysprinciper i 

avsnitten 3.3. och 3.6. Jag presenterar inte Bildhuggarens Dotter, eftersom jag 

använder bara några exempel på kulturella fenomen ur denna bok. Jag plockar 

isär berättelserna och söker efter deras minsta möjliga faktorer, som Lévi-Strauss 

kallar för mytem. (Lévi-Strauss 1962: 210–211) Efter det sorterar jag mytemen på 

nytt enligt olika relationstyper. Att undersöka materialet på detta sätt gör det 

möjligt att hitta berättelsernas grundteman och få tag på kärninnehållet. En 

presentation av Lévi-Strauss teori ges i avsnitt 2.5.2.3.  

Min klassifikation möjliggör en klart strukturerad analys. I analysen 

kategoriserar jag de kulturella fenomenen i undersökningsmaterialet utgående 
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från min modell och jämför de svenska originalen med de tyska och i vissa fall 

också med de finska översättningarna. (jfr 2.4.4.3) I analysen utnyttjar jag 

speciellt Barthes (1982: 93–149) denotations- och konnotationsanalys. Jag anser 

att de olika kulturella fenomenen är tecken som är laddade med vissa betydelser. 

Barthes kallar dessa betydelser för konnotationer. En jämförelse av tecknens 

betydelse i originalet och i översättningen gör det möjligt att iaktta olikheter på 

semantisk och pragmatisk nivå. Barthes teori är ett nyttigt hjälpmedel. Med hjälp 

av den kan jag upptäcka samhälleliga myter i den finlandssvenska och den tyska 

kulturkretsen och förklara varför vissa kulturella fenomen orsakar missförstånd 

(se kap. 4). En presentation av Barthes teori ges i avsnitt 2.5.2.2. Jag presenterar 

exemplen temavis och diskuterar varför översättarna valt en viss lösning. Varje 

tema kan innehålla exempel ur Lugna Favoriter, Sommarboken och 

Bildhuggarens Dotter beroende på om temat förekommer. Orsaken till att jag 

behandlar Janssons och Westös böcker samtidigt är att jag vill ge en klarare 

helhetsbild och visa ett bredare spektrum av olika översättningsalternativ. 

Därefter värderar jag översättningarna ur den pragmatiska, semantiska och 

stilistiska synvinkeln. En tillämpning av Barthes teckenteori och hans 

denotations- och konnotationsanalys gör att jag noggrant kan analysera 

konnotativa olikheter. Jag ger i några fall förslag till alternativa lösningar. Med 

hjälp av Barthes denotations- och konnotationsanalys belyser jag också 

bokpärmarna till originalen och översättningarna (kap. 5). Också Lotmans 

(1996a) kultursemiotiska teori är ett hjälpmedel i analysen av kulturbundna 

förståelseproblem (jfr 2.5.2.1).  

Den finländska kulturen är för människor från den tyskspråkiga kulturkretsen 

i regel det som Lotman kallar för icke-kultur. Det är översättarens uppgift att göra 

denna kultur mera förståelig och att ta in den tyskspråkiga läsaren i den finska och 

den finlandssvenska kulturen på ett sådant sätt att han efter att ha läst texten inte 

längre är utanför. Min uppgift är att visa på vilka olika sätt översättaren försöker 

åstadkomma detta. Torops (2000: 223–340) fyra textinterna relationer reder ut den 

problematik som uppstår när två kulturer i samma land som den finlandssvenska 

och den finska och översättningen av kulturella fenomen ska analyseras (jfr 

2.5.3). I synnerhet i Westös noveller krockar dessa två kulturer.  

Klingberg (1986: 17–18), som min modell baserar sig på, delar in 

översättningsåtgärderna i två grupper: Antingen adapterar översättaren eller så gör 

han det inte (adaption eller icke-adaption). Adaptation betyder att översättaren 

förändrar det kulturella fenomenet i översättningen på ett visst sätt, icke-

adaptation innebär att översättaren inte förändrar det kulturella fenomenet. I 



 22

analysen utgår jag från Klingbergs adaptationsbegrepp. Jag går igenom materialet 

systematiskt. När jag introducerar en ny adaptationsmetod, markerar jag den med 

fet stil. För att kunna generalisera de olika översättningslösningarna har jag 

utarbetat enkla förkortningar som underlättar analysen längre fram. En 

förteckning över förkortningarna finns i figurerna 17 och 18 nedan.  

I samband med några exempel lyfter jag fram de finska översättningarna, 

eftersom jag också undersöker om det från den kulturella synvinkeln är lättare att 

översätta ett finlandssvenskt skönlitterärt verk till finska eller till tyska. Denna 

analys är inbakad i det fjärde kapitlet. Jag använder dessa exempel för att 

konkretisera hur vissa kulturspecifika drag kan försvinna eller förändras, t.ex. i 

fall där s.k. språkkrockar förekommer. I detta sammanhang avser jag med 

språkkrockar användning av ett annat språk i en text, t.ex. finska i en 

finlandssvensk text. Ofta används språkkrockar som effekt för att t.ex. betona 

skillnader mellan två språkgrupper. Vid en översättning till finska försvinner 

denna effekt fullständigt, om ingen ändring görs. Resultatet av analysen 

presenteras i avsnitt 6.3. 

I avhandlingen ingår också en analys av översättningarna av bokpärmarna 

(kapitel 5). Jakobsons (1966: 260–266) tre översättningstyper hjälper mig 

speciellt då jag analyserar översättningen av bokpärmarna från källkulturen till 

målkulturen. Då handlar det om Jakobsons tredje översättningstyp som han kallar 

för intersemiotisk översättning eller transmutation. Det betyder att nonverbala 

eller verbala tecken från ett teckensystem byts ut mot ett annat nonverbalt eller 

verbalt teckensystem (jfr 2.5.3). Barthes teori hjälper mig också i analysen av 

bokpärmarna. I kombination med Reiss och Vermeers (1984: 95) skoposteori som 

betonar en texts funktion och målsättning kan jag analysera varför 

översättningens omslagsbild förändras. Reiss och Vermeer försöker lösa detta 

problem genom att se på det ur en annan synvinkel och ta hänsyn till 

översättningens målsättning. En fokusering på varför man har valt en viss pärm är 

en lämplig synvinkel för min analys. Jag presenterar Reiss och Vermeers teori i 

avsnitt 2.4.4.1. 

I konklusionsdelen sammanfattar jag adaptationsåtgärderna och diskuterar 

drag som är karakteristiska för de olika strategierna. Dessutom belyser jag 

översättningarna som helheter och jämför originalet och översättningen som 

helheter. I detta sammanhang är Lotmans (1990a) text- och kulturbegrepp centrala 

(2.5.2.1. och 6.3). 

Att jag utförligt presenterar olika översättningsteorier i avsnitt 2.4. beror bl.a. 

på att jag vill ge läsaren en inblick i de översättningsteorier som direkt fokuserar 
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översättning av text med kulturspecifikt innehåll. Presentationen visar att 

översättning av kulturella särdrag kan undersökas från många olika synvinklar. 

Det blir också synligt att man inte har hittat något enhetligt svar på hur texter med 

kulturspecifikt innehåll skall undersökas. I likhet med Descriptive Translation 

Studies vars medlemmar sammanfattas med Manipulation School (Stolze 2001: 

149–156) betraktar jag översättningar som enheter. Jag funderar inte så mycket på 

hur en bra översättning skall se ut, eftersom det inte kan hittas något entydigt svar 

på denna fråga. Det är inte heller min uppgift att komma med värderingar i 

vetenskapliga sammanhang. I stället fokuserar jag i analysen på översättarens 

lösningar och de konsekvenser som översättarens strategier får. Min egen 

synvinkel är deskriptiv och jag föreslår översättningsalternativ bara i några fall. 

Jag anser att en sådan kan hjälpa översättare och forskare i deras arbete genom att 

man skapar en teoretisk modell. Dessutom vill jag också betona, på vilket sätt 

innehållet i ett textställe förändras och hur den målkulturella läsaren förstår 

textstället när översättaren använder adaptationer. Att min egen synvinkel är 

deskriptiv betyder dock inte att jag inte har någon åsikt om hur en bra 

översättning skall se ut (jfr 2.4.4.2). Denna fråga är aktuell vid analysen av 

översättarnas lösningar i kapitlen 4 och 6. 

En viktig aspekt i min analys som bör nämnas är det s.k. stilla vetandet. Det 

gäller speciellt min kännedom om den tyska kulturen. Eftersom jag är tysk och 

bodde 25 år i en tysk kulturkrets, har jag personliga erfarenheter av sedvanor som 

skiljer sig från de finska och finlandssvenska. När jag t.ex. betraktar finländarnas 

bastuvanor och jämför dem med det tyska sättet att bada bastu, är olikheterna 

självklara för mig, även om jag inte alltid kan bekräfta dem på ett vetenskapligt 

sätt. I de fall där jag använder mitt stilla vetande i avhandlingen har jag alltid 

försökt hitta en vetenskaplig bas för mina påståenden. I några fall har det dock 

inte varit möjligt, eftersom det inte finns litteratur om det ämnet. Jag ber då 

läsarna tro på min kulturella kännedom. Ett bra exempel på att forskning också 

bedrivs med hjälp av det stilla vetandet är publikationen Ymmärrätkö yskän, 

tajuatko tilanteen? Näkökulmia kaupankäyntiin saksalaisten kanssa (Selkälä 

2003). Även Soronen och Koirikivi (2003: 43–58) uttalar sig i artikeln 

Saksalainen tapakulttuuri om tyska seder och bruk utan att en enda gång styrka 

dem vetenskapligt. Skribenterna är experter inom disciplinen. Det stilla vetandet 

kan uppfattas som en människas inneboende semiosis. Jag bodde 25 i den tyska 

semiosfären, som enligt Lotman utgör en helhet av olika texter. Denna semiosfär 

är full av tecken, som står i växelverkan med varandra. Enligt min mening kan en 

semiosfär inte förklaras med ord, utan man måste leva i det aktuella landet för att 
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kunna uppfatta den. Jag träffade en gång en kvinna som hade bott i Tyskland i åtta 

år och sedan flyttat till Finland. Vi hade en intressant konversation om den 

”oförklarliga” känslan som man har i Tyskland och vi var glada att ha träffat 

varandra, eftersom umgänget kändes mycket okomplicerat. Vi hade båda kunskap 

om den tyska semiosfären och behövde inte förklara dess texter. Kanske det är 

därför som man förr eller senare hittar sina landsmän i utlandet. Det gemensamma 

semiotiska rummet är ett förenande element.  

I avhandlingen avser jag med den tyska läsaren den målkulturella läsare som 

är van vid det tyska semiotiska rummet, dvs. en läsare i den tyska kulturkretsen.  

När jag nämner översättaren eller läsaren i allmänhet, använder jag det 

personliga pronomenet han och inte han eller hon. Jag bestämde mig för det 

generella han med tanke på läsarvänlighet och inte p.g.a. att jag ville betona 

manliga läsare och översättare. Om det däremot är fråga om en viss översättare, 

använder jag han eller hon beroende på könet. Janssons böcker har översatts av 

kvinnliga översättare, Westös novellsamling däremot av en man. Jag försöker 

också undvika det opersonliga ordet översättaren när det är möjligt, och använder 

i stället ofta översättarnas namn. På detta sätt vill jag göra översättarna synligare. 

Oittinen (1995, 2000, 2003) ifrågasätter det traditionella tankesättet om 

översättarens roll. Varför måste översättaren vara osynlig och ödmjuk? I samband 

med översättning av barnlitteratur konstaterar hon att översättaren borde ha en 

starkare roll och vara synligare. Detta kan komma till synes genom förändringar 

på pragmatisk nivå. Enligt henne kräver översättningar av barnlitteratur alltid 

pragmatiska adaptationer. (Oittinen 1995: 83–91) Översättarnas arbete är enligt 

min åsikt undervärderat och översättarna har alltför länge varit osynliga. Den 

gamla myten om att översättaren måste vara ödmjuk och osynlig borde äntligen 

kullkastas (se Oittinen 1995, Sorvali 1996a). Översättarnas uppgift anses ännu 

ofta vara att överföra text A till text B. Översättarna uppfattas då som vandrande 

ordböcker. Man borde betona översättarens betydelse mer och medierna kunde då 

vara en främjande faktor. Det engelska begreppet cultural interpreter berättar 

mycket om det som jag anser vara översättarens uppgift. Taft (1981: 73) 

presenterar en utförlig studie om den kulturella kompetens som en cultural 

interpreter borde behärska. Jag behandlar översättarens roll mera ingående i 

avsnitt 2.4.4.2. 
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1.4 Disposition 

Det första kapitlet innehåller ett inledande avsnitt, syfte, material, metod och 

disposition. 

I det andra kapitlet presenterar jag den teoretiska bakgrunden. Till en början 

diskuterar jag olika arbeten, där översättning av kultur konkret har undersökts. I 

detta sammanhang framgår det att översättningar från finlandssvenska till tyska 

inte tidigare har studerats ur en kulturell synvinkel. Det finns dock intressanta 

arbeten, där andra språkpar studeras och där måltextens kulturella bakgrund 

beaktas. Det är speciellt viktigt att ta upp och avgränsa kulturbegreppet, eftersom 

det är ett av de mest centrala begreppen i denna avhandling. I det andra kapitlet 

diskuterar jag även stereotyper och generaliseringar som människor från en annan 

kultur kan ha och göra om det aktuella landet, dess medborgare och dess kultur. 

Det är då speciellt viktigt att ur en tysk synvinkel undersöka finska och 

finlandssvenska särdrag. Efter en kort presentation av den språkhistoriska, 

språkliga och språkpolitiska bakgrunden i Svenskfinland och Tyskland studerar 

jag ländernas kulturhistoriska bakgrunder. Därefter belyser jag översättnings-

vetenskapens historia ur en kulturell synvinkel och tar upp verk som behandlar 

eller åtminstone tangerar översättning av kulturella fenomen. Efter denna 

presentation följer en kritisk granskning av de ovannämnda arbetena. Det betyder 

att jag diskuterar de delar som jag kan använda i analysen av mitt problem och 

lägger till egna tankar med speciell hänsyn till text, översättare och läsare. 

Därefter presenterar jag semiotik i sin korthet och presenterar speciellt Lévi-

Strauss (1972), Lotmans (1990) och Barthes (1994, 1982) teorier som jag 

använder under analysprocessen. Barthes teori innebär en analys av olika teckens 

denotativa och konnotativa betydelser, vilket också hör till semantiken. I detta 

sammanhang nämner jag översättningsvetenskapligt–semiotiska undersökningar. 

Kukkonen och Sorvali har tillämpat semiotiken inom översättningsvetenskap, 

vilket bl.a. kommer fram i de artiklar som baserar sig på olika muntliga 

presentationer på Kääntämisen tutkimuksen päivät i Uleåborg. (se t.ex. Sorvali 

2007: 55–76, 2008: 11–28) Kielen ja Kulttuurin dialogia (Kukkonen 1993a: 9–

68) är en samling översättningsvetenskapliga artiklar ur semiotisk synvinkel.  

I det tredje kapitlet presenterar jag Sommarbokens och Lugna Favoriters 

struktur med hjälp av Lévi-Strauss mytemteori. I detta sammanhang presenterar 

jag Westös och Janssons bakgrund och produktion. Avsikten är att också 

presentera fakta om översättarna och om översättningarnas bakgrund.  
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Efter en presentation och en semiotisk analys av materialet studerar jag i 

kapitel 4, hur textställen med kulturspecifikt innehåll har översatts till tyska. Detta 

kapitel utgör den egentliga kärnan i analysen.  

I kapitel 5 tar jag upp Sommarbokens och Lugna Favoriters layout, vilken 

omfattar såväl pärmar som kapitelindelning, användning av illustrationer och 

andra faktorer.  

Kapitel 6 utgör konklusionsdelen. Jag sammanfattar de olika 

översättningslösningarna i fråga om kulturella fenomen. Vilka lösningar använder 

översättarna vid översättning av kulturella fenomen och vilka konsekvenser har 

dessa val? Detta kapitel kan fungera som ett hjälpmedel för dem som arbetar med 

översättning av kulturella fenomen från finlandssvenska till tyska.  

I kapitel 7 sammanfattar jag min analys, och jag diskuterar avhandlingen i 

kapitel 8. 
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2 Teoretisk bakgrund 

I föreliggande kapitel granskar jag de teoretiska områdena som ligger till grund 

för detta arbete. I början av kapitlet diskuterar jag kulturbegreppet. Efter en 

presentation av Sverigefinlands och Tysklands kultur- och språkhistoriska 

bakgrund går jag in på olika teorier som behandlar översättandet av 

kulturspecifika drag. Här kretsar problematiken huvudsakligen kring ett gammalt 

översättningsproblem: I vilken utsträckning får översättaren underlätta läsningen 

av måltexten genom att omarbeta källspråkets kulturella fenomen till målspråkets 

kulturella fenomen? I nyare kommunikativa översättningsteorier tenderar 

forskarna att studera översättningar mera som helheter, där också kulturella 

faktorer hittar sin plats och ett semiotiskt inslag kan uppmärksammas. Till sist 

presenterar jag semiotiken i korthet. Jag tar upp några semiotiska teorier som är 

relevanta för denna undersökning, bl.a. Lévi-Strauss (1972), Lotmans (1990) och 

Barthes (1982) studier, som är av särskild relevans för mina frågeställningar. 

2.1 Kultur 

I det följande behandlar jag kulturbegreppet genom att diskutera olika 

kulturdefinitioner och en avgränsning av begreppet. Stereotyper och 

generaliseringar är ett centralt tema som jag tar upp. Därefter redogör jag för 

undersökningar där översättning av kulturella fenomen studeras. 

2.1.1 Begreppet kultur 

Det finns ett stort antal kulturdefinitioner. Ordet används i samband med 

vetenskap, litteratur eller konst. Det talas om subkulturer, ölkultur, skokultur och 

biokulturer med mera. Det förefaller inte alltid vara klart vad begreppet exakt 

innebär. Man använder kulturbegreppet som en självklarhet, och skribenterna 

ifrågasätter i regel inte begreppets mångsidiga karaktär. I sin bok Culture. A 

Critical Review of Concepts presenterar de amerikanska antropologerna Kroeber 

och Kluckholm sammanlagt 164 kulturdefinitioner. Deras egen definition lyder 

som följer: 

Culture consists of patterns, explicit and implicit of and for behaviour 

acquired and transmitted by symbols, constituting the distinctive achievement 

of human groups, including their embodiment in artefacts; the essential core 
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of culture consists of traditional (i.e., historically derived and selected) ideas 

and expecially their attached values. Culture systems may, on the one hand, 

be considered as products of action, on the other hand, as conditioning 

elements of future action. (Kroeber & Kluckholm 1952: 181) 

Kroeber och Kluckholm avser med kultur alltså sedvanor som blir synliga med 

hjälp av symboler. De gör en skillnad mellan kulturens materiella förkropps-

ligande och dess immateriella idéer och värden. Kultur uppfattas å ena sidan som 

en produkt av handlingar, å andra sidan som ett styrande element för kommande 

handlingar. Denna definition är rätt omfattande, men den innebär inte att ett folks 

kultur är ett föränderligt fenomen. I regel anses kulturer vara relativt stabila och 

konstanta grupper, och de präglas av en tidsmässig och lokal kontinuitet. I nyare 

studier stöter man dock på en annan åsikt (t.ex. Löytty 2008: 163–184, se också 

nedan).  

Man glömmer lätt att kultur inte blir synlig utan icke-kultur (se Lotman 

1990b). Kultur kan således inte uppfattas utan jämförelse. Den måste iakttas 

utifrån en annan kulturgemenskap för att kunna upptäckas. En finlandssvensk 

person uppfattar den svenska kulturen som mindre exotisk än en fransman. Hur 

kultur uppfattas är alltså något subjektivt. 

Hall (2003: 85) ger en mera övergripande definition av kulturbegreppet. 

Enligt honom betyder termen kultur ett system av gemensamma betydelser, som 

människor i en grupp eller nation använder för att kunna uppfatta världen. De här 

betydelserna är inte fritt svävande idéer, utan en del av den materiella och sociala 

världen. Termen kultur innebär sociala sedvanor som framkallar betydelser och de 

sedvanor, som dessa gemensamma betydelser styr och organiserar. Den 

gemensamma betydelsekartan ger oss en känsla av kulturtillhörighet, den skapar 

ett förknippande band, en känsla av en gemensam identitet och grupptillhörighet. 

Med dess hjälp vet man vem man är och vart man hör. Man är medveten om sin 

identitet. Hall (2005) introducerar den så kallade kulturella triaden som ofta 

presenteras i form av ett isberg. Enligt denna teori kan kultur indelas i informell, 

formell och teknisk kultur. Teorin utvecklades vidare av Brake et al. (1995: 34–

39). Enligt Brake et al. utgör den informella kulturen den del av isberget som 

ligger djupast i vattnet. Till den hör handling, kommunikation, miljö, tid och rum, 

makt, individualism, konkurrens, struktur och tänkande. Till den formella delen 

av kultur, som utgör den mellersta delen av isberget, hör lämplighet, ritualer, 

sedvanor, sätt att tala m.m. Musik, konst, mat och dryck, klädsel, arkitektur, 

institutioner, synligt beteende och språk är den del av det kulturella isberget som 
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ligger ovanför vattnet och som utgör ytliga kulturella drag. I föreliggande 

avhandling studeras delaspekter av alla de tre delarna.  

I Goodenoughs kulturdefinition framhävs speciellt den immaterialla aspekten 

av kultur:  

A society’s culture consists of whatever it is one has to know or believe in 

order to operate in a manner acceptable to its members, and to do so in any 

role that they accept for any one of themselves.  

Culture, being what people have to learn or distinct from their biological 

heritage, must consist of the end product of learning: knowledge, in a most 

general, if relative, sense of the term. By this definition, we should note that 

culture is not a material phenomenon; it does not consist of things, people, 

behaviour, or emotions. It is rather an organisation of these things. It is the 

forms of things that people have in mind, their models of perceiving, relating, 

and otherwise interpreting them. [--] To one who knows their culture, these 

things and events are also signs. (Goodenough 1964: 36) 

Enligt Goodenoughs definition är kultur i ett samhälle allt som man måste veta 

eller tänka för att kunna agera så att beteendet är tillfredsställande för 

medlemmarna av samhället i fråga. Han framhäver att kultur inte är ett materiellt 

fenomen. Det gäller inte saker, människor, beteende eller emotioner, utan hur 

dessa organiseras. Enligt honom är det fråga om modeller som befinner sig i 

människornas huvud, olika sätt hur människor iakttar, förstår och interpreterar. 

Allt som människor säger och gör, alltså avtalar på ett socialt sätt, är produkter 

och biprodukter av deras kultur. En intressant aspekt som Goodenough nämner i 

den ovan citerade definitionen är att dessa kulturella produkter och biprodukter är 

tecken. Det är en semiotisk åsikt om kultur.  

Enligt Heringer (2006) är kultur en livsform och ett objekt av en speciell art. 

Som språk är kultur en mänsklig institution, som baserar sig på ett gemensamt 

vetande. Kultur har uppstått och utvecklats genom gemensam mänsklig 

verksamhet, men dock inte medvetet. Kultur är enligt Heringer en produkt av en 

osynlig hand och en potential för att gemensamt kunna fungera. Denna potential 

visar sig dock bara i agerande, och den har skapats genom agerande. Därför finns 

det tre kulturella aspekter: potential, agerande och manifestation/produkt. Till 

potentialaspekten räknas vetande och kunskaper, språk, attityder, sedvanor och 

värden. Agerande innebär handling. Manifestation/produkt är artefakter såsom 

litteratur, musik, konstverk och byggnader. (Heringer 2006) 
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I de ovannämnda definitionerna betonas olika dimensioner, såsom sedvanor, 

attityder och språk. Jag vill ännu nämna en faktor som inte kommer fram i de 

ovannämnda definitionerna. Kulturernas föränderliga karaktär borde beaktas i 

definitionerna. Ett lands kultur förändras t.ex. på grund av politiska beslut och 

tekniska uppfinningar. I vissa fall kan kulturella förändringar ske mycket snabbt. 

Finländarnas användande av mobiltelefon och deras ”mobiltelefonbeteende” är 

t.ex. också en del av Finlands kultur. Den här delaspekten av kultur har inte 

funnits länge i den finländska kulturen. Jag tycker att det finländska beteendet att 

använda mobiltelefoner offentligt har förändrats snabbt från försiktiga samtal till 

samtal utan gränser, vilket har konsekvenser för kulturbilden. I tåget får man t.ex. 

höra allt från inköpslistor till hjärtesorger. Jag vill därför betona, att kultur inte är 

något statiskt. Ett nytt kulturellt fenomen hänger alltid ihop med ett lands 

kulturhistoria och folktäthet. Jämför man det finländska mobiltelefonbeteendet 

med det tyska sättet att tala i mobiltelefon, kan man observera märkbara 

skillnader. I Tyskland används mobiltelefonen mycket mindre offentligt än i 

Finland. Det kan delvis förklaras med den tyska uppfattningen om intimitet. En 

annan orsak till skillnaden är säkert att det är lättare att snabbt introducera nya 

tekniska uppfinningar på den finländska marknaden. Om en uppfinning är bra, 

sprider den sig mycket snabbare i Finland än i flera andra länder inklusive 

Tyskland. Det tog också mycket längre i Tyskland än i Finland att lansera e-post 

och Internet. I många avseenden är Finland jämfört med Tyskland ett modernare 

land. Även Lehtonen (2004) understryker att ett lands kultur är ett objekt i ständig 

förändring. Finlands kultur kan inte förklaras ”inifrån”, utan borde ses i samband 

med andra kulturer vilket ur en vidare synvinkel skapar en bättre förståelse.  

Sekä humanistisissa että yhteiskuntatieteissä näyttää olevan tapahtumassa 

hallitsevan metaforan muutos. [--] Ihmistieteissä käynnissä olevaa hallitsevan 

metaforan muuttumista voi kuvata siirtymäksi säiliön metaforasta 

suhdekimpun metaforaan. (Lehtonen 2004: 14)  

Lehtonen skriver om en metafor som är knuten till finskhet. Enligt honom 

uppfattas finskhet i regel som en behållare, vilket innebär att finländarna och 

Finland förklaras med finskhet, vilket förefaller vara en cirkeldefinition. Så 

småningom förändrar sig metaforen behållare till metaforen relationsbunt. När 

man inte försöker förklara finskhet med finskhet, utan studerar orsakerna till 

varför man förbinder vissa egenskaper med finskhet, är det också möjligt att 

känna igen stereotyper. (Lehtonen 2004: 9–28) 
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2.1.2 Stereotyper och generaliseringar 

Kan man generalisera kulturer eller inte? Kan vi överhuvudtaget diskutera 

finländska sedvanor? Är vi inte alla individer, som har vuxit upp i en egen kultur 

och som har utvecklat ett helt individuellt levndadssätt? Dessa frågor är viktiga 

bl.a. då man jämför översättningslösningar.  

Enligt Lehtonen (2004: 15-23) är ett lands kultur något mycket komplext och 

det förefallar vara helt omöjligt att generalisera finländarnas egenskaper och 

levnadsvanor. Det är möjligt att betrakta ett lands sedvanor ur en annan kulturs 

perspektiv. På så sätt kan vissa skillnader upptäckas. Bausinger (2005: 17) 

behandlar samma tema. Ju mera sällan ett kulturellt fenomen förekommer i den 

egna kulturkretsen, desto mera exotiskt och mera typiskt för den främmande 

kulturen förefaller det vara. Tyskarnas ”bilfeber”, själviska beteende och stora 

hastighet på motorvägarna är t.ex. en typiskt tysk egenskap för en finländare, 

därför att den inte förekommer i lika stor utsträckning i Finland. Däremot kan 

denna egenskap verka helt normal i ett land (och därmed inte heller typiskt tysk), 

där det finns samma beteendesätt. Med andra ord är kulturella fenomenens styrka 

alltid beroende på mottagaren och den kultur han är van vid.  

Det sistnämnda exemplet omfattar en viktig aspekt i fråga om hur kultur 

uppkommer. Enligt min mening gäller det alltid den egna kulturella synvinkeln, 

från vilken man uppfattar en främmande kultur. Ur denna synvinkel betonas bara 

de kulturella fenomen, som inte är vanliga i den egna kulturgemenskapen. Löytty 

(2008) beskriver bl.a. turisternas förväntningar angående Afrika. Det säljs t.ex. 

alla slags suvenirer, även om de inte nödvändigtvis är typiska för ett lands kultur. 

De säljs bara därför att turisterna tror att de är äkta afrikanska produkter. Ett annat 

exempel är ”äkta afrikanska restauranger” med halmtak och en meny som 

motsvarar turisternas klichéförväntningar. Dessa gäller vissa fördomar som folk 

från ett annat land har, t.ex. att det bara finns fattiga, mörkhyade, obildade och 

primitiva människor i afrikanska länder. Majoriteten av utlänningarna förstår inte 

att Afrika inte är homogent, utan att denna kontinent består av många olika 

kulturer, rika och mindre rika länder och städer, mörk- och ljushyade människor, 

städer som har starkt västerländskt inflytande m.m. (Löytty 2008: 13, 27–30, 95) 

Andra exempel hittas lätt i Finland och Tyskland. Den samiska befolkningen i 

norra Finland är mycket upprörd över att ursprungligen äkta samiska varor 

förfalskas och säljs som billiga souvenirer till turister från utlandet. Turisterna 

antar ofta att de produkter som säljs i Lappland är allmänt finländska och vet inte 

att de är från ett speciellt område och att de inte ens är äkta. Med Tyskland 
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likställs på ett likadant sätt gärna den sydtyska delstaten Bajern samt olika 

föremål och färger som är förknippade med Bajern: skinnbyxor, Oktoberfest, 

folkdräkter, öl, blått och vitt m.m.  

I den här avhandlingen analyserar jag den tyska läsarkretsen som mottagare, 

som konfronteras med finländska kulturella fenomen. Det är alltså värt att belysa 

dessa fenomen ur det tyska kulturperspektivet. Hur bra tyska läsare känner 

finlandssvenskhet visar följande exempel. År 2008 på vintern var Kjell Westö på 

författarturné i Tyskland. Där läste han ur sin bok Där vi en gång gått. I den 

diskussion som följde blev det tydligt att de tyska läsarna egentligen inte visste 

någonting om finlandssvenskheten. (Lauströer 2008)  

Enligt skribenterna av artikeln Der König von Deutschland i tidskriften Der 

Spiegel 17/2008 är det speciellt viktigt för Tysklands ekonomi att studera den 

moderna, tyska människan. I artikeln betonas det hur viktigt det är för varje 

människa att framhäva det individuella. Trots detta fattar den samhälleliga 

omgivningen en stor del av våra individuella beslut. Då är det inte längre 

individuella, utan pseudoindividuella beslut. Skribenterna frågar sig vad frihet 

egentligen innebär. Ett exempel som nämns är namngivning. Hur är det möjligt att 

namn såsom Paul, Max, Hannah eller Marie har blivit så populära? Ett annat 

exempel är valet av bilfärg. Varför har rött varit den mest populära bilfärgen under 

många år? Det förefallar vara så att det finns en uniformitet trots betoningen av 

det individuella. Genomsnittsmänniskan studeras av marknads- och konsumtions-

forskare, som vill veta, hurdana människor t.ex. tyskarna är. Med hjälp av dessa 

studier kan företagen mera effektivt rikta sina reklamer och sina produkter till 

sina kunder. (Brenner et al. 2008: 68–86) 

För att kunna analysera hur en tysk läsare uppfattar en översättning av finska 

och finlandssvenska kulturella fenomen kan man föreställa sig en modelläsare så 

som Eco (1990) beskriver den. Enligt honom är det en texts uppgift att skapa en 

sådan modelläsare. Det är inte fråga om en äkta person, utan en inbillad läsare, 

som tolkar en text. Eco framhäver dock, att det inte finns någon ändlös mängd 

tolkningar, utan att tolkningen måste kunna försvaras. Med hjälp av kontexten och 

den egna kulturkretsen kan man avgöra, om en tolkning är användbar eller inte. 

(Eco 1992: 21) 

I figur 1 presenterar jag olika kulturgrader som överlappar varandra.  



 33

Figur 1. Olika kulturgrader. 

Var och en känner till sedvanor, vitsar, beteendemönster, anspelningar och 

liknande, som endast den egna familjen känner till. Dessutom har varje människa 

individuella åsikter och ett individuellt levnadssätt. Jag anser att detta är den egna, 

personliga hemkulturen (första graden i figur 1). Ett exempel är ett enda ord som 

förorsakar ett hysteriskt skrattanfall hos alla familjemedlemmar. Ord och 

meningar i det interna familjespråket är laddade med vissa historier, som 

utomstående personer inte känner till. Många faktorer påverkar, hur utpräglad den 

personliga kulturen är. Det spelar t.ex. en stor roll, hur starka en persons sociala 

kontakter är och hur starkt en person påverkas utifrån. Till denna kategori kan 

också individens ålder räknas som en bidragande faktor. Den andra kulturgraden, 

som överlappar den första, men som är större och har en omedelbar inverkan på 

individen, är den kultur som kommer från den nära omgivningen. Med det menar 

jag t.ex. vänner, arbetsmiljö och beteendemönster, som en människa dagligen 
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konfronteras med. Det gäller t.ex. det lokala sättet att betjäna i affärerna, det 

lokala sättet att samtala, om man brukar pruta i affären m.m. Den tredje graden är 

de kulturella mönster som gäller i hela samhället. Både den första och den andra 

graden får inflytelser från den tredje graden. Det är kulturella sedvanor som bäst 

kan upptäckas när två länders kulturer jämförs. En kultur blir först då kultur, när 

den jämförs med en annan. Det behövs alltid olikheter för att få veta något om 

egna särdrag (jfr 2.5.2.1). Det är just den tredje cirkeln, alltså samhällets 

kollektiva kultur, som betraktas närmare i föreliggande avhandling. Den fjärde 

graden är ett ännu större kulturellt sammanhang. Den gäller drag som är typiska 

för ett större samfund. Det finns t.ex. allmänt västerländska drag som inte 

förekommer i arabiska länder, t.ex. jämställdhet mellan män och kvinnor. 

Det är ett obestridligt faktum att tyskarnas kännedom om Finland i regel inte 

är särskilt omfattande. Jag har testat tyska studerandes kännedom om Finland 

under mina vistelser vid yrkeshögskolan i Mönchengladbach (NUAS) där jag 

hållit föredrag om kulturella skillnader mellan Finland och Tyskland. I början av 

mina föredrag har jag frågat studenterna vad de vet om Finland. Jag har i regel 

fått följande svar: sjöar, skogar, natur, Nokia, Mika Häkkinen, Kimi Räikkönen, 

sauna, myggor, julgubben, Aki Kaurismäki, alkoholkonsumtion och ljusa 

sommarnätter. Bara få vet t.ex. att Finland är ett tvåspråkigt land.  

Ett bra intryck av fenomen som skiljer sig från de tyska kulturella sedvanorna 

och det tyska levnadssättet kan man också få genom att läsa Einführung in 

finnische Sitten und Bräuche (Alho 2007). Artikeln är ett exempel på hur den 

egna kulturen kan betraktas genom en reflektion över en främmande kultur. 

Skillnader blir synliga uttryckligen med hjälp av en jämförelse. Enligt artikeln är 

vissa finländska egenheter iögonfallande. Skribenten konstaterar att det talade 

ordet väger mycket mera i Finland än i Tyskland, med vilket han motiverar 

finländarnas fåordighet och brist på småprat. Det betonas också att det i Finland 

anses vara ohövligt att avbryta när någon talar. Finländarna är enligt skribenten ett 

folk med en utpräglad nationalkänsla, vilken lätt kan bli stött om man som tysk 

inte känner till finländska berömdheter. Författaren varnar dock den tyska 

läsargruppen för finländarnas självtvivel, deras ständiga frågor om hur väl man 

känner till Finland och om vad man tycker om Finland. Dessutom poängteras 

kvinnornas jämställdhet i Finland. Också duandet bland vuxna är ett fenomen som 

skiljer sig från den tyska vanan att kommunicera. Speciellt betonas finländarnas 

kärlek till bastun.  
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Man bör komma ihåg att en tysk genomsnittsläsare inte känner till de 

ovannämnda finländska sedvanorna och ännu mindre finlandssvenska seder och 

bruk. Det gäller dem som läser en finlandssvensk roman i tysk översättning.  

2.2 Språkhistorisk, språklig och språkpolitisk bakgrund 

Jag belyser i föreliggande avsnitt först Svenskfinlands språkhistoriska, språkliga 

och språkpolitiska bakgrund och kommer därefter till en jämförelse med 

Tyskland.  

2.2.1 Svenskfinland 

Den svenska språkhistorien i Finland är unik i hela världen. Det är möjligt att 

förstå den aktuella samhälleliga språksituationen på en mycket djupare nivå, när 

man har fått en inblick i Finlands språkhistoriska bakgrund.  

Sverige och det svenska språket har en stor betydelse i Finlands och det 

finska språkets historia. Svenskan var till år 1892 det enda administrativa språket 

i Finland. Alla texter, bl.a. lagtexter och litteratur, skrevs då på svenska. Därefter 

avtog så småningom det svenska språkets dominans som bildnings- och 

kulturspråk fram till Finlands självständighet 1917. Det finska språket utvecklade 

sig snabbt som Finlands nya kulturspråk. Det fastställdes ett skriftspråk som 

aldrig förut hade existerat. Samtidigt supplerades det finska språkets ordförråd. 

(Svenska Finlands Folkting 2003: 10–13) Zilliacus (2000: 13) nämner orden tiede 

(vetenskap) och taide (konst) som båda är skapelser från 1840-talet.  

Under denna tid utvecklade sig det finska språket snabbt, medan det svenska 

språkets utveckling i Finland avbröts. En stor betydelse för det finska språkets 

och den finska kulturens utveckling hade Lönnrot (1802–1884) som samlade ihop 

Kalevala-eposet, vilket hade en stor inverkan på finländarnas national-

medvetande. (Majamaa et al. 2002: 13–28) Svenskans återtåg var ett bakslag för 

språkets och kulturens naturliga utveckling. Redan i slutet av 1800-talet hade 

finskan hunnit i kapp det svenska språkets ställning som skrift- och kulturspråk. 

Denna tid måste ha framkallat en stor identitetskris för många svenskspråkiga 

finländare. En kraftig nationalistisk våg och en förfinskningssträvan uppstod på 

1800-talet. Det finska språket och utvecklandet av den finska kulturen fick en 

större betydelse, och skönlitteratur på finska började skrivas. Det är iögonfallande 

att det just var många svenskspråkiga som stödde utvecklingen av det finska 

språket och den finska kulturen. Arwidsson t.ex. kämpade med all sin kraft för att 
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höja den nationalfinska kulturen. Enligt Arwidsson skulle också utvecklingen av 

det finska språket påverka finländarnas nationalkänsla. (Pulma 1987: 373–387, 

456–457, Zetterberg 1997: 359–371) ”Svenskar äro vi inte längre, ryssar vilja vi 

inte bli, låt oss alltså bli finnar”, är Arwidsssons ofta citerade yttrande. Denna 

attityd visar klart att han identifierar sig med Finland, uppfattar sig själv som 

finländare och är på Finlands sida. (Setälä et al. 1931: 103–124) 

Under storfurstendömenas tid var tiden mellan 1870 och 1880 språkstridens 

hetsigaste period och språkstriden fick då osakliga drag. Striden avtog tillfälligt 

under händelserna år 1918. Den starkaste språkstriden uppstod dock på 1920- och 

30-talet och slutade faktiskt bara i och med att andra världskriget bröt ut. Därefter 

kunde språkfrågan behandlas på ett sakligare sätt. (Pulma 1987: 442–453, 

Salokangas 1987: 619–623) 

Ur den språkhistoriska synvinkeln kan det verka som ett under att det svenska 

språket överhuvudtaget har överlevt och behållits som officiellt språk i Finland. 

Man kunde tänka sig att Finlands autonomi från 1809–1917 skulle ha fört med sig 

en stark nationalism och på samma gång ha inneburit den svenska kulturens 

förfall. Finland var dock under mer än 700 år en del av Sverige, tills landet 

formellt anslöts till Ryssland under Borgå lantdag år 1809. Finland blev ett 

autonomiskt storfurstendöme, alltså inte en del av Ryssland, och fick bibehålla 

lagarna, språket och religionen från den svenska tiden. Detta är en orsak till att det 

svenska språket bevarats i Finland. Jämför man t.ex. de finska lagarna med de 

svenska, kan ännu några likheter upptäckas. Bevarandet av det svenska språket i 

Finland stöddes dessutom på flera håll. Det var bl.a. Freudenthal som etablerade 

den svenskspråkiga nationalismen i Finland. Förutom det grundades det en rad 

institutioner, vilkas syfte var att upprätthålla det svenska språket och den svenska 

kulturen. Några exempel är Svenska folkskolans vänner (1882), Svenska 

Litteratursällskapet i Finland (1885), Svenska Kulturfonden (1908), Svenska 

folkpartiet (1906) och Åbo Akademi (1918). (Björkstrand 2006: 13) 

Svenska språket är ett minoritetsspråk i Finland, som det kämpas för. Jag tror 

att grundandet av de ovannämnda institutionerna och andra funktioner såsom 

svenska TV- och radiokanaler, skolor och teatrar har en stor betydelse för 

upprätthållandet av det svenska språket i Finland.  

Svenska som modersmål har numera 265 000 invånare i Österbotten, 

Egentliga Finland och Nyland, vilket är 5,6 % av befolkningen i landet, och 

25 000 ålänningar, vilket utgör 94 % av befolkningen. Svenska som modersmål 

har med andra ord ca 290 000 finländare. År 2007 var 19 av Finlands 416 

kommuner enspråkigt svenska och 43 tvåspråkiga. (Folktinget 2007) Antalet 
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finlandssvenskar minskar ständigt, vilket man märker om man jämför den 

procentuella andelen finlandssvenskar år 1880 och år 2007. År 1880 fanns det 

ännu 294 000 svenskspråkiga finländare i Finland, vilket utgjorde 13,4 % av 

befolkningen, medan den procentuella andelen finlandssvenskar år 2007 var 

5,6 %. En orsak till detta är säkert att det fanns en strävan att förfinska Finland 

under 1800-talet. Björkstrand (2006: 12) framhäver att 100 000 personer bytte 

språk och namn vid firandet av Snellmans 100–årsdag år 1906. En annan orsak är 

en lägre nativitet bland finlandssvenskar än bland finskspråkiga finländare samt 

äktenskap, som överskrider språkgränsen (Allardt & Starck 1981: 120; Finnäs 

1995: 3). Den viktigaste orsaken till minskningen av den svenskspråkiga 

befolkningen är dock att ett stort antal finlandssvenskar flyttade bort under de 

stora emigrationsvågorna. I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet 

emigrerade finlandssvenskarna speciellt till Förenta Nationerna (Saari 2005: 318). 

Efter inbördeskriget flyttade ca 50 000 svenskspråkiga finländare till Sverige 

(Björkstrand 2006: 12). Efter andra världskriget flyttade många finlandssvenskar 

speciellt till Sverige.  

Finlandssvenskar som bor i finskdominerade städer på kustområdet, som Åbo 

och Helsingfors, är i regel funktionellt tvåspråkiga. Det finns dock orter och 

städer, som Jakobstad, Korsholm, Vasa, Ekenäs och Borgå, där man kan använda 

svenska i alla sammanhang. Alla sexton kommuner på Åland och tre i övriga 

Finland (Närpes, Korsnäs och Larsmo) är enspråkigt svenskspråkiga, dvs. de 

administreras endast på svenska. (Finlands Kommunförbund 2007: 5–6)  

Sedan 1970-talet är både svenska och finska obligatoriska skolämnen i 

Finland förutom på Åland, där det inte är obligatoriskt att läsa finska. Från och 

med år 2004 har det inte längre varit obligatoriskt att avlägga provet i det andra 

inhemska språket för studentexamen, vilket betyder svenska för finskspråkiga och 

finska för svenskspråkiga finländare. (Ylioppilastutkinto 2006)  

2.2.2 Tyskland 

Tyska talas i Tyskland av ca 8,5 miljoner människor, och i hela världen av ca 100 

miljoner människor. Tysklands enda officiella språk är tyska. Dessutom talas 

tyska också bl.a. i Österrike och Schweiz. Tyska är inte ett minoritetsspråk såsom 

finlandssvenskan i Finland. Den tyska befolkningen har aldrig varit tvungen att 

kämpa för sitt språk med hjälp av institutioner på samma sätt som i 

Svenskfinland, och inte heller har det funnits någon språkstrid i Tyskland. Det har 

varit en självklarhet att använda sitt språk i Tyskland. Språket utvecklade sig från 
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Althochdeutsch (ca 750–1050), Mittelhochdeutsch (ca 1050–1350), Frühneu-

hochdeutsch (ca 1350–1650) till Neuhochdeutsch (1650–). I Tyskland måste man 

dock kämpa för språkfrågor i ett annat avseende. Det är ett faktum att det tyska 

språket påverkas av t.ex. grannländernas och immigranters språk eller av engelska 

lånord som inte alls översätts till tyska. Det finns t.ex. Verein Deutsche Sprache 

e.V., som är en tysk förening som försöker kämpa för bevarandet av det tyska 

språket och motverka den måttlösa angliseringen. Denna strävan framgår av 

följande citat:  

Die deutsche Sprache wird zur Zeit von einer Unzahl unnötiger und 

unschöner englischer Ausdrücke überflutet. Die Werbung bietet hits for kids 

oder Joghurt mit weekend feeling. Im Fernsehen gibt es den Kiddie Contest, 

History, Adventure oder History Specials und im Radio Romantic Dreams. 

Wir stählen unseren Körper mit body shaping und power walking. Wir 

kleiden uns in outdoor jackets, tops oder beach wear. Wir schmieren uns anti-

ageing-Creme ins Gesicht oder sprühen styling ins Haar. Bei der Bahn mit 

ihren tickets, dem service point und McClean verstehen wir nur Bahnhof. 

(Verein Deutsche Sprache 2009) 

Skribenten kritiserar det överdrivna bruket av engelska ord i tyskan, vilket har 

negativa konsekvenser för språkets naturliga och äkta utseende. Det tyska språket 

får starkare impulser från engelskan än finlandssvenskan och finskan. Enligt min 

åsikt är det å ena sidan en slags trend att använda så många engelska ord som 

möjligt, även om det låter konstigt när allt uttalas med stark tysk accent. Å andra 

sidan tar man in engelska ord också omedvetet. 

2.2.3 Tyska och svenska  

Svenska och tyska är besläktade språk. Finlandssvenska är en östsvensk variant 

med många finlandismer, egen prosodi och eget uttal. Forskningscentralen för de 

inhemska språken betonar de svenska varianternas konservativa karaktär.  

De [finlandssvenska dialekterna] har bibehållit många drag som för Sveriges 

del påträffas bara i perifera, särskilt i nordliga dialekter. Fornspråkliga 

diftonger kvarstår i stor utsträckning: stein ’sten’, höi ’hö’, bröut ’bröt’ [--]. I 

många av dialekterna uttalas g, k, sk ”hårt” framför främre vokal: gära eller 

göra ’göra’, kärrå ’kärra’, skära, i andra uttalas orden djära, tjärrå, stjära eller 

med förmjukning som i högspråket [--]. Fornsvensk stavelsekvantitet har 
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bevarats i flertalet finlandssvenska dialekter, t.ex. fara och viku eller viko 

’vecka’ uttalade med kort vokal, drööm och toom med lång vokal, blåått och 

föödd med lång vokal + lång konsonant. (Focis dialekter 2007) 

Enligt Forskningscentralen för de inhemska språken är kärnan i de 

finlandssvenska dialekterna det fornsvenska språk som svenska kolonialister 

förde med sig från Mellansverige från och med 1100-talet. Några grammatika-

liska egenskaper avviker från rikssvenskan.  

Det svenska och det tyska språket är som bekant indoeuropeiska språk. 

Svenskan hör till den nordgermanska grenen av de germanska språken, tyskan till 

den västgermanska grenen av de germanska språken. Det är relativt lätt för en 

tyskspråkig person att lära sig svenska, eftersom det finns ett stort antal ord som 

liknar varandra. Språken är med andra ord nära varandra på lexikalisk nivå. Några 

exempel är Blume och blomma, Bild och bild, Buch och bok, Brief och brev. 

Därför är det inte på lexikalisk och syntaktisk nivå svårt att översätta 

finlandssvensk skönlitteratur till tyska.  

2.3 Kulturhistorisk bakgrund 

För att man skall förstå översättningssvårigheter är det av stor betydelse att sätta 

sig in i de kulturhistoriska bakgrunder som länderna i fråga samt deras kulturer 

har. I detta avsnitt presenterar jag områdenas väsentliga kulturella drag. 

2.3.1 Svenskfinland 

När jag hade flyttat från Tyskland till Finland hösten år 1998 och började 

undervisa på ett finskspråkigt gymnasium, blev jag förvånad över den negativa 

attityd som de finskspråkiga eleverna hade till att lära sig svenska. I början kunde 

jag inte förstå orsakerna till denna inställning och frågade bl.a. elever, lärare och 

andra personer om bakgrunden till attityderna. Många talade om ”tvångssvenska”, 

vilket var helt obegripligt för mig. Under de 10 år som jag har undervisat svenska 

i olika skolor, vid universitet och institut har jag ofta stött på samma attityd. Det 

är mycket allmänt i en finskspråkig miljö att inte tycka om svenska. Jag visste 

inte tidigare, vad denna starka emotionella reaktion grundade sig på. Efter att jag 

läst om den finska historien, språkstriden och den finska nationalismen under 

1800-talet, började en ny helhetsbild så småningom utformas. Jag förstod 

samtidigt också bättre elevernas attityd till svenskan. Eleverna förstår inte den 
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betydelse som Finlands officiella tvåspråkighet har i ett internationellt perspektiv. 

Enligt min mening har minoritetsspråkets ställning ett stort värde för Finlands 

anseende. Att kunna svenska öppnar möjligheter att verka inom hela 

Skandinavien.  

Egentliga Finland anslöts till Sverige redan på 1100-talet. Tavastland blev 

svenskt under 1200-talet och på 1300-talet erövrades Karelen. Finland påverkades 

i många avseenden av sin västra granne. Under medeltiden utvecklades en svensk 

samhällsmodell i Finland. Också lag och religion normerades i Finland enligt den 

svenska modellen. Den långa gemensamma historien präglar fortfarande det 

finska samhället. (Tarkiainen & Lindroth 2004: 2–7) Tarkiainen skriver i sin 

uppsats om Sveriges och Finlands historia på följande sätt: 

Den långa gemensamma historien med Sverige präglar fortfarande det finska 

samhället: lagar och författningar, religion, seder och bruk, konst och kultur 

har i mycket sina rötter i de svenska förhållandena (Tarkiainen & Lindroth 

2004: 4). 

Peltonen (1998) kritiserar en uppfattning som ofta nämns i forskningen. Det gäller 

föreställningen att det finska samhället och den finska kulturen är homogena 

p.g.a. den tidsmässiga närheten till allmogekulturen. Peltonen förstår inte heller 

varför Finland ofta uppfattas som ett land utan egen historia. Även Tarasti (1990: 

197–200) påstår att den finska kulturen är homogen. Finland har speciellt under 

den svenska tiden haft starka svenska inflytanden, men man borde inte heller 

glömma att Finland alltid också har haft sin egen finska kultur, speciellt i inlandet. 

Därutöver har Finland också fått influenser från andra kulturer, t.ex. från 

Ryssland. Den lappländska kulturen i norra Finland kan inte heller likställas med 

den svenska. Tarkiainen (2004: 4–6) betonar att Finlands kultur ursprungligen 

härstammar från Sverige. Enligt min åsikt borde man dock inte likställa den 

finska och den svenska kulturen för mycket. Mest har den svenska kulturen 

påverkat det finska kustområdet.  

Den finska karaktären skildras ofta som naturnära. Det sker i allmänhet utan 

att man skiljer på svenskspråkiga och finskspråkiga finländare. I undersökningar 

som gäller finländare likställs alla språkgrupper. Det talas i allmänhet om det 

finska folket. Redan Lönnrot skrev om den finska karaktären. Enligt honom blir 

finländaren ledsen, allvarlig och tyst p.g.a. den sumpiga och skogiga naturen 

(Lönnrot 1908: 53). Snellman (1999: 17–18) påpekar att den finska människan 

har blivit långsam, glädjelös och inbunden p.g.a. brist på ljus och värme. Både 

Lönnrot och Snellman betonar dock kulturens positiva roll. Den finska naturens 
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negativa påverkan på karaktären kan motverkas genom en kulturell aktivitet 

(Kukkonen 1993d: 50–52, Suutala 1986: 253).  

Under den ryska tiden hade Finland möjlighet att hitta och utveckla sin egen 

finska kultur. Det uppstod ett nationalmedvetande som aldrig förut hade existerat. 

Detta nationalmedvetande understöddes bl.a. av Lönnrot och Kalevala-eposet, 

som sammanställdes av honom. På 1920-talet uppkom det finska skriftspråket.  

För att man skall kunna förstå den svenskspråkiga befolkningens ställning i 

Finland är det viktigt att studera båda språkgruppernas attityder till varandra. Det 

finns ännu gammalmodiga fördomar som lever kvar och har sitt ursprung i 

historien. Mest oberättigat är påståendet att de svenskspråkiga är överlägsna. 

Enligt Allardt är denna uppfattning en relikt från slutet av 1800-talet och början 

av 1900-talet. I dagens läge är rollerna snarare de motsatta. Allardt konstaterar att 

alla finlandssvenskar säkert har upplevt de finskspråkigas arrogans åtminstone i 

huvudstadstrakten (Allardt 2000a: 32–35). Allardt (2000a: 110) utredde med hjälp 

av intervjuer de finskspråkigas attityder till finlandssvenskhet, det svenska språket 

och tvåspråkighet. År 1996 intervjuade man 967 personer i åldern 15–74, och 

undersökningen kompletterades genom att man intervjuade 201 svenskspråkiga 

finländare per telefon år 1997. Ett intressant resultat är att finlandssvenskar 

uppfattar sig själva som finländare med en dubbel identitet. Å ena sidan är de 

finländare, å andra sidan finlandssvenskar. Däremot kan finlandssvenskarna inte 

identifiera sig med svenskar och den svenska kulturen. (Saari 2003: 294–306, 

Saari 2005: 324–326) 

Finlandssvenskhet och finlandssvensk identitet har också diskuterats av 

Lönnqvist i artikeln Onko olemassa omaleimaista suomenruotsalaista kulttuuria? 

(Lönnqvist 1985) och av Reuter i uppsatsen Är jag svensk eller finne? (Reuter 

1996). Skillnaderna mellan finskspråkiga och svenskspråkiga finländare verkar 

ännu vara oklara för de flesta. Jag har efter en analys av ungefär 260 

Hufvudstadsbladsartiklar (2004–2008) där olika skribenter kommenterar 

finlandssvenskhet kommit till den slutsatsen att det inte finns stora skillnader 

mellan finskspråkiga och svenskspråkiga finländare. Den största skillnaden 

förefaller att vara att finlandssvenskan är minoritetsspråk och finskan 

majoritetsspråk i Finland. Minoritetsställningen för med sig en aktiv strävan efter 

att bevara finlandssvenskan med hjälp av organisationer, institutioner, 

upprätthållande av traditioner och livlig kulturell produktion. Finlandssvenska 

människor har sitt eget sociala nätverk med många slags kulturella aktiviteter som 

hålls på det egna språket svenska. Barndagvård och förskola, grundskola och 

utbildning på svenska garanteras av en egen svensk utbildningsförvaltning 
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(Folktinget 2003: 6). Finlands evangelisk-lutherska kyrka har en gammal 

tvåspråkig tradition. Också inom den ortodoxa kyrkan predikas det på svenska. 

Finland är det enda europeiska land där en minoritet får sin militärutbildning på 

sitt eget språk. En annan stark kulturell påverkare är svenskspråkiga massmedier. 

I Finland utkommer elva dagstidningar på svenska, varav Hufvudstadsbladet är 

den största med en upplaga på 52 000 (Hufvudstadsbladet 2009).  

Enligt Lönnqvist (1985) finns det många fenomen som är specifikt 

finlandssvenska. Han nämner språket och språkområdet: 

Näkyvin erilaisuus suomenruotsalaisten kohdalla on heidän kielensä. Kielen 

perusteella suomalaiset heidät erottavat [--] Kielen ja asuma-alueen 

(kielialueen) perusteella suomenruotsalaiset myös identifioivat itsensä [--] 

(Lönnqvist 1985: 60) 

Lönnqvist (1985) funderar på om ett språk har en mera djupgående funktion än 

endast den kommunikativa. Enligt honom är användningen av svenskan en stark 

identitetsfaktor. Språket är mycket mera än Språket är mera än bara ett Språket 

innebär och Ett språk är mera än bara ett kommunikationsmedel. Språket 

förmedlar människans tankesätt, talarens identitet och personlighet. Individen blir 

medveten om sig själv med hjälp av språket. Modersmålet bidrar till hur en 

människa tänker och uppfattar saker. När jag flyttade till Finland tänkte, upplevde 

och kände jag på tyska. Finska var ett känslolöst språk under många år, och jag 

använde finska bara som kommunikationsmedel. Ett exempel på detta är min och 

min mans vigselceremoni på finska vid magistraten i Kuopio. Allt gick på finska, 

och när jag svarade ”tahdon”, var det till min besvikelse en ganska känslolös 

händelse. Om jag hade gift mig på tyska, skulle jag med säkerhet känna mig 

”mera gift”.  

Genom att tala ett visst språk hör människan till en viss kulturell grupp och 

står i stark växelverkan med den. Modersmålet har en stark personlig betydelse 

för individen. Det märker jag själv dagligen. Numera kan jag inte ofta använda 

mitt modersmål tyska och känner därför, att en del av min identitet är förvarad i 

en stor flyttlåda som jag bara ibland öppnar och rotar i. Jag har börjat studera 

germansk filologi, läser tyska tidningar på nätet och skriver artiklar på tyska, bara 

för att ha kontakt med en del av min identitet. Trots allt har jag märkt att min 

identitet har fått många nya nyanser genom det finska språket och det 

kulturområde jag bor i. Ibland känns det svårt att vara hemma i två kulturer. Jag är 

ännu inte helt hemma i Finland, men inte heller mera hemma i Tyskland. Ändå 
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tycker jag att ett liv med två kulturer och i två kulturer mera är en rikedom än en 

brist. Det är viktigt att hitta en balans.  

Förutom språket och identitetsskapandet genom språket finns det också 

andra, mera konkreta exempel på typiskt finlandssvenska egenskaper. Jag anser 

att en nära relation till skärgården och havet är ett typiskt finlandssvenskt 

fenomen. Såväl i konsten som i litteraturen är havet ett återkommande tema. 

Andra teman som ofta förekommer i den finlandssvenska skönlitteraturen är livet 

i byn, Österbottens slätter, idyllisk inbundenhet och extrema klasskillnader inom 

befolkningen. Det finns också många fester och festdagar som bara firas av den 

svenskspråkiga befolkningen i Finland. Till dem hör svenska dagen. Därutöver 

firas luciadagen och midsommar på ett mera traditionellt sätt i Finlands 

svenskspråkiga område.  

Att den finlandssvenska befolkningen är en minoritet har stora konsekvenser 

med tanke på isolering och gränsbevarande strategier. Om en mindre kultur blir 

trängd av en större kultur, utvecklas det strategier för att bevara minoritetens 

kultur med hjälp av gränser. Detta fenomen kallas för etnocentrism och leder till 

två isolerade grupper, i detta fall den finskspråkiga och den svenskspråkiga 

gruppen. Med andra ord försöker minoriteten leva i sin egen värld och isolerar sig 

mot majoritetsgruppen. (Lange & Westin 1981: 62–63) I justitieministeriets 

arbetsgruppspromemoria 2000 behandlas den finlandssvenska kulturen ur många 

synvinklar. Enligt texten kan den finlandssvenska kulturen definieras som en 

syntes mellan svenskt och finskt. Finskspråkiga och svenskspråkiga samfund har 

växelverkat i mer än åttahundra år. Dessutom förenades språkgrupperna av en 

gemensam stat i 650 år. Efter splittringen 1809 fick den finlandssvenska kulturen 

starkare impulser från finskt och ryskt håll. Trots detta finns många 

allmänsvenska kulturdrag kvar i den finlandssvenska kulturen. Olika traditioner, 

som t.ex. firandet av luciadagen och kräftkalas, samt olika seder som hör till 

fester, t.ex. vissa seder som hör till firandet av midsommar, har specifikt 

allsvenska drag. (Kielilakikomitea 2000: 31)  

2.3.2 Tyskland 

Tyskland är numera befolkningsmässigt Europas största stat med 82,3 miljoner 

invånare. Dess ekonomiska, språkliga och geografiska position samt dess kultur 

har en stor inverkan på övriga länder i Europa.  

Det är svårt att förenhetliga den tyska kulturen. Tysklands mångfacetterade 

kultur beror i stor utsträckning på att Tyskland var ett splittrat land ännu på 1800-
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talet. Det fanns sju storfurstendömen, tio hertigdömen, elva furstendömen, ett 

kurfurstendöme, fem kungariken, fyra fria städer och andra mindre 

förvaltningsområden som förenades till en stat först år 1871. I dessa delar 

utformade sig egna små kulturer. (Kinder & Hilgemann 1991: 324) 

Jag anser att de nationalsocialistiska händelserna under andra världskriget 

fortfarande präglar det tyska samhället och Tysklandsbilden i världen. Speciellt i 

den tyska efterkrigslitteraturen dominerar en dyster stämning, men ännu i 90-tals 

litteratur finns en mörk underton. Händelserna under andra världskriget har lett 

till att den tyska identiteten inte har utvecklats i samma utsträckning som 

identiteten i andra mellaneuropeiska länder. Det verkar ännu vara tabu att vara 

stolt över sitt land. Med undantag av fotbollsmatcher ser man mycket sällan den 

tyska flaggan eller andra symboler som styrker den nationella stoltheten. I reklam 

läser man sällan att det gäller en ”äkta tysk produkt”, utan man använder hellre 

delstatens namn för att göra reklam för en produkt: Echte Holsteiner Erdbeeren, 

Gute Hannoveraner Qualität är bara några exempel. Jag anser att det är ett sätt att 

undvika att nämna ordet Tyskland, och det tyder på att man snarare uppfattar sig 

som en invånare i en delstat än i ett gemensamt land. Det verkar som om folk 

ännu lever i sina storfurstendömen. Det gamla tankesättet tycks fortleva. Tyskland 

har försökt att förbättra sitt rykte genom att t.ex. sköta sina kontakter med 

utlandet på ett förebildligt sätt samt genom att utveckla och marknadsföra 

kvalitetsprodukter. Enligt min mening är också attityderna till utlänningar och 

flyktingar positivare i Tyskland än i många andra europeiska länder. Den tyska 

staten förhåller sig positivt till invandrare, vilket kommer fram i en statistik som 

gjorts av Statistisches Bundesamt. I slutet av år 2008 fanns det 7 255 395 

utlänningar i Tyskland, vilket utgör 8,8 % av landets befolkning (Statistisches 

Bundesamt Deutschland 2009). Jämfört med Finland är antalet stort. År 2008 

bodde i Finland enligt Statistikcentralen 143 256 personer med utländskt 

medborgarskap och 190 538 personer (3,6 % av befolkningen) vars modersmål 

inte är finska, svenska eller samiska (Statistikcentralen 2009).  

Tyskland splittrades på nytt efter andra världskriget. Att den västra delen efter 

splittringen bildade en marknadsekonomi och den östra delen styrdes enligt en 

socialistisk modell hade stor inverkan på människornas levnadssätt, värderingar 

och boendemiljö. Det uppstod två stora kulturer, den västtyska och den östtyska 

kulturen. I BRD (Bundesrepublik Deutschland) grundades en federalistisk 

delstatsförvaltning. Det innebär att alla delstater har egen lagstiftning, regering 

och eget rättsväsen samt autonomi inom kultur och utbildning. BRD utvecklades 

enligt västerländsk modell. Samhällssystemet i DDR (Deutsche Demokratische 
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Republik) var däremot socialistiskt. Det fanns bara ett parti, SED (Sozialistische 

Einheitspartei Deutschlands), som använde sin maktposition. År 1961 byggdes 

Berlinmuren för att förhindra att folk flyttade från DDR till BRD. Denna händelse 

chockerade tyskarna. Familjer splittrades på ett radikalt sätt. De två områdena 

som tidigare bildat ett land utvecklades i två mycket olika riktningar med olika 

värderingar och levnadssätt. Efter återföreningen år 1990 tog det lång tid och 

kostade mycket att modernisera det före detta DDR-området och knyta samman 

två kulturellt olika befolkningsgrupper. (Kinder & Hilgemann 1991: 352–353, 

492, 526–533; Jäntti 2008: 181–183, Deutsche Geschichte 2009) 

2.4 Översättning av kulturella fenomen 

2.4.1 Inledning 

I detta avsnitt redogör jag för ur vilken synvinkel översättning av kulturella 

fenomen hittills har undersökts. I det följande ger jag en översikt över 

översättningsteorier som behandlar översättning av kulturspecifik text. I slutet av 

avsnittet studerar jag speciellt teorier där olika forskare går in på aspekter som 

gäller bearbetning av text. Jag presenterar också några semiotiskt inriktade teorier. 

Syftet med föreliggande avsnitt är inte att generellt presentera 

översättningsvetenskapens olika inriktningar, utan att speciellt ta hänsyn till de 

översättningsvetenskapliga studier där kulturella fenomen beaktas. En grundlig 

översikt över översättningsvetenskapens semiotiska utveckling, inriktningar och 

forskningsområden ger Hartama-Heinonen (2008: 13–24) i sin doktors-

avhandling. 

I äldre arbeten förefaller översättning av kulturella fenomen sällan vara 

huvudtema utan diskuteras ofta bara som en biprodukt. I de lingvistiska 

översättningsteorierna finns inte mycket material som gäller översättning av 

kulturella fenomen. Därför behandlar jag här huvudsakligen teorier där det 

kommunikativa och kulturella särdraget beaktas. Det kan dock påpekas att 

kulturtemat också behandlas i Vinays och Darbelnets teori (1968, 1995), som till 

största delen är lingvistisk.  

Översättning av kulturella fenomen diskuteras ofta i anslutning till 

ekvivalensfrågan eller i samband med den traditionella frågan, i vilken 

utsträckning översättaren får ingripa och förändra källtextens innehåll. Men är det 

verkligen frågan om ekvivalens? Borde tyngdpunkten ligga någon helt 
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annanstans? Är ekvivalensidealet eventuellt en myt som länge har varit en vana i 

översättarnas arbetsprocess? Gäller det inte snarare att översättaren skapar en ny 

betydelsehelhet, ett nytt semiotiskt rum efter att ha studerat källtextens semiotiska 

rum? Det skulle otvivelaktigt ha som följd att ett verk innehållsmässigt måste 

genomgå förändringar.  

Det finns dock forskare som djupgående behandlar översättningsproblem som 

baserar sig på kulturella skillnader. Det är ofta fråga om nyare arbeten där den 

kommunikativa synpunkten beaktas och där översättarens roll behandlas ur en ny 

synvinkel. Oittinen (1995: 15–50) kommer med helt nya synpunkter på 

översättning. Hon kritiserar ekvivalensidealet och översättarens traditionellt 

ödmjuka roll. Sorvali och Kukkonen utvidgar begreppet översättning genom att 

undersöka översättning från en konstart till en annan eller från en nivå till en 

annan. Sorvali undersöker bl.a. hur manskören Huutajat översätter och förändrar 

olika texter till sånger (2008: 19–28). Kukkonen (2008: 47–78) studerar t.ex. 

vilka semiotiska textningsstrategier som används vid översättning av TV-

programmet Strömsö. Jag är övertygad om att semiotiken kan hjälpa oss att 

förändra den bild som man traditionellt har av bra översättningar och 

översättarens roll.  

Finlandssvenska prosaverk och deras översättningar till tyska har inte tidigare 

undersökts ur kulturspecifik synvinkel. Det finns dock olika arbeten som 

undersöker andra språkpar eller avhandlingar där forskaren granskar några av de 

aspekter som behandlas i föreliggande arbete. Baker (1996: 17) kritiserar det 

kulturella draget inom översättningsvetenskapen, som enligt henne har blivit ett 

slags moderiktning. Detta drag kan jag själv dock inte finna inom den forskning 

som sker i de nordiska länderna. Det är snarare svårt att hitta doktorsavhandlingar 

och andra undersökningar, som behandlar översättning av kulturella drag i 

skönlitteratur och där antingen käll- eller målspråket är ett nordiskt språk. I de 

doktorsavhandlingar som finns behandlas i regel en eller några kulturella 

delaspekter som t.ex. i Bertills (2003) doktorsavhandling där skribenten granskar 

namn och översättningar av namn i barnlitteraturen.  

Vehmas-Lehto (1989) granskar pragmatisk adaptation i sin doktorsavhandling 

särskilt i kapitlet om emotion och läsbarhet. I detta fall är det fråga om språkparet 

ryska och finska. Masnerová har publicerat en artikel om interkulturella aspekter i 

översatt fiktionslitteratur där kultur- och språkparet är engelska–tjeckiska 

(Masnerová 1989: 66–73). Kultur och översättning förekommer också hos 

Bassnett och Lefevere (1990). Kujamäki (1998) belyser översättning från finska 

till tyska. som undersökningsmaterial använder han Alexis Kivis Seitsemän 
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veljestä och dess översättning till tyska. Katan (2004) presenterar mångsidigt 

olika kulturella faktorer som påverkar översättningen. Boken är huvudsakligen en 

lärobok för blivande översättare. Katan nämner översättningsexempel där 

källspråket alltid är engelska och målspråket ett centraleuropeiskt språk (t.ex. 

franska, italienska, holländska). Schmitt (2008: 29–40) tangerar kulturellt bundna 

översättningssvårigheter och tillåtelse att redigera texten vid översättandet. 

Schmitts språk- och kulturpar är finska–tyska.  

Speciellt barnlitteratur har undersökts ur kulturspecifik synvinkel. Puurtinen 

(1995) undersöker engelsk barnlitteratur med särskild hänsyn till läsbarheten. 

Oittinen (1995) utgår ifrån att det krävs pragmatiska adaptationer vid 

översättningen. Tallberg (2006) analyserar i sin licenciatavhandling de strategier 

som översättarna använder vid översättningen i en tvåspråkig kultur. Här är det 

fråga om språkparet finska– finlandssvenska. 

Ett annat tema som berör den kulturella aspekten är översättning av 

allusioner. Leppihalme (1997) undersöker i sin doktorsavhandling också den 

kulturella bakgrundsinformationen som krävs av målspråkets läsare för att de 

skall förstå ett textställe där en allusion förekommer. Hon arbetar med språk- och 

kulturparet engelska–finska. 

Undersökningar har också gjorts på det icke-skönlitterära området. Helin 

(2003: 93–112) studerar den lågtyska dialekten i ett hörspel och dess översättning 

till en östfinsk dialekt. Hon presenterar bl.a. översättningen av egennamn, mat 

och dryck. Även Wickström (2008: 79–94) behandlar dialektöversättning från 

finska till svenska. 

Det finns inte så många doktorsavhandlingar och undersökningar där det 

fokuseras kulturbundna översättningsproblem. Därför presenterar jag några pro 

gradu- avhandlingar där viktiga kulturella aspekter studeras. Jerndal (1989) 

behandlar i sin pro gradu- avhandling översättning av kulturbundna ord och 

uttryck från svenska till finska. Det är då inte fråga om kulturella fenomen, utan 

Jerndal fokuserar enskilda ord som förekommer i ordböcker, tidskrifter, tidningar 

samt i ett skönlitterärt verk och dess översättning. Kivelä (1999) granskar i sin pro 

gradu-avhandling kulturbundna översättningsproblem i Jonas Gardells roman Så 

går en dag ifrån vårt liv och kommer aldrig åter och sin egen översättning till 

finska. Kiveläs syfte är att belysa vilka uttryck som förorsakar kulturbundna 

översättningsproblem och vilka översättningsstrategier hon själv använder när 

hon översätter dessa uttryck till finska. Tallberg (2002) behandlar i sin pro gradu- 

avhandling översättningar av finlandismer till finska som förekommer i Mikaela 

Sundströms roman Dessa himlar kring oss städs. Hennes konklusion är att 
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målspråkets läsare går miste om finlandismerna, eftersom de inte märks i den 

finska översättningen. Enligt henne ersätts finlandssvenska särdrag med allmänna 

finska uttryck och dialektalt tal med allmänt talspråk. Med andra ord förlorar 

finlandssvenskan sin karaktär i den finska översättningen. Tallberg jämför den 

finska översättningen med översättningarna till tyska och engelska och 

konstaterar att finlandssvenska särdrag kan bibehållas.  

Översättningsproblematiken ur kulturell synvinkel kretsar kring kärnfrågan 

hur en översättare kan översätta kultur som förekommer i originaltexten så att 

läsaren från en annan kultur förstår den. Jag som kommer från en tysk kultur 

behärskar inte ännu det finländska semiotiska rummet helt och hållet, även om jag 

kan finska nästan lika bra som mitt modersmål tyska. Jag beter mig som en tysk. 

Följande exempel visar det: Som tysk brukar man använda rikligt med 

hövlighetsformer och man niar vuxna, vilket kan låta konstigt i Finland. Om jag 

behärskade finländska texter (jfr Lotmans teori, se 2.5.2.1) bättre, skulle jag 

använda mera imperativformer och dua mera. I Finland borde jag kunna kyla ner 

det tyska semiotiska rummet och i stället koncentrera mig på det finländska. Ett 

annat exempel: När man först talar ett språk med en person och senare ett annat, 

låter personen annorlunda, och det har också med kulturen och den personliga 

semiosfären att göra. Man associerar djupare och upplever innehållet i 

kommunikationen mest intensivt när man använder sitt modersmål, som är 

förknippat med det semiotiska rum man bäst känner till. Medlemmar i Finlands 

svenska författareförening r.f. har t.ex. intervjuats angående sitt modersmål 

svenska. (Intervjuer 2004, Segler-Heikkilä 2004: 51) 

2.4.2 Teorier med betoning på språksystemet 

I den stora mängden av olika översättningsteorier finns det några som direkt 

fokuserar översättning av text med kulturspecifikt innehåll. I relativistiskt 

orienterade teorier anses en text antingen vara oöversättbar p.g.a. dess 

konnotationer, som inte på samma sätt kan överföras till ett annat språk, eller så 

måste en text översättas så nära originalet som möjligt för att överföra textens 

”ande”. (Koller 1992: 56–58) 

Översättning av kultur behandlas redan av von Humboldt (1767–1835). Språk 

och ett folks ande uppfattas som synonymer. Genom ett språk kan anden bli 

synlig. I ett brev till A.W. Schlegel den 23 juli 1796 skriver von Humboldt: 
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Alles Übersetzen scheint mir schlechterdings ein Versuch zur Auflösung einer 

unmöglichen Aufgabe. Denn jeder Übersetzer muss immer an einer der 

beiden Klippen scheitern, sich entweder auf Kosten des Geschmacks und der 

Sprache seiner Nation zu genau an sein Original oder auf Kosten seines 

Originals zu sehr an die Eigentümlichkeiten seiner Nation zu halten. Das 

Mittel hierzwischen ist nicht bloss schwer, sondern geradezu unmöglich. (cit. 

efter Koller 1992: 159f., Leitzman 1908) 

Att lära sig ett språk betyder att växa upp i en kultur och att överta en viss 

verklighetsuppfattning genom detta språk. Ett språk är inte något som godtyckligt 

kan bytas, utan det är grundläggande för uppfattningen av världen och hur man 

beskriver världen. Denna tanke är orsaken till von Humboldts synpunkt angående 

oöversättbarheten. Då det alltid existerar konnotationer i ett ord eller i en fras i 

källspråket som inte finns i målspråket och därför inte är översättbara, anser von 

Humboldt att översättning inte är möjligt. Enligt honom är tanke och tal samma 

sak, vilket är en ganska pessimistisk uppfattning ur en översättningsteoretisk 

synvinkel. Om språk likställs med en nationell egenhet, kan texter översättas 

endast approximativt (se också von Humboldt 1949: 60–65). Schleiermacher 

(1768–1834) behandlar det s.k. förfrämmande översättandet (verfremdendes 

Übersetzen). I sitt verk Ueber die verschiedenen Methoden des Uebersetzens, som 

utgavs 1813, presenterar Schleiermacher de principer enligt vilka han översatt 

Platon (se Störig 1963: 38–70). Enligt Schleiermacher finns det två 

översättningsmetoder. Den ena metoden är att översättaren försöker nå en 

översättning som låter som ett originalverk. Den andra metoden, som 

Schleiermacher kallar för Verfremdung, strävar efter att rädda originalverkets 

ande. Då försöker man att översätta så direkt som möjligt. Enligt honom är den 

andra metoden den enda rätta översättningsmetoden. Schleiermacher framhåller 

att en förfrämmande översättning för med sig en viss stelhet i översättningen. 

Denna osmidighet kan inte undvikas och måste accepteras. Det fenomen som han 

nämner i det ovannämnda verket är ännu idag en aktuell fråga. Nutidens 

översättningsforskning distanserar sig dock mer och mer från ekvivalensidealet. 

Sett ur dagens synvinkel låter Schleiermachers uppfattning föråldrad. Varje 

översättare funderar under sin arbetsprocess bl.a. på målsättningen i fråga om 

översättningens metanivå. Nuförtiden betonas gärna översättningens 

acceptabilitet i målkulturen bland översättarna och inte nödvändigtvis ekvivalens 

på så många nivåer som möjligt (se t.ex. Kärkkäinen 2005, Schroderus 2005). 

Också själva översättaren och översättarens arbetsprocess har blivit ett ännu 
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viktigare forskningsobjekt (Oittinen 1995: 139–159, Sorvali 1994, 1996a). 

Dessutom ignorerar Schleiermacher läsarens roll vid uppfattningen av en 

översättning.  

Axbom (2004) beskriver i artikeln Den omöjliga översättningen samma 

fenomen, även om han inte nämner Schleiermacher. Artikeln gäller 

översättningens läslighetsgrad. Han undrar varför en romanöversättning är 

lättläslig även om originalspråkets kulturella bakgrund starkt skiljer sig från 

målspråkets kultur. Känner måltextens läsare verkligen till originalspråkets kultur 

så bra att han inte stöter på något uttryck eller något längre textavsnitt som han 

inte kan förstå p.g.a. bristande kulturella kunskaper? I så fall måste översättaren 

ha anpassat texten mycket till målkulturen. Med andra ord är den text Axbom har 

läst en översättning som med Schleiermachers ord inte är verfremdet utan frei 

übersetzt.  

Oöversättbarhet behandlar också Derrida (1972). I den s.k. dekonstruktions-

teorin framhäver han att ett ord, en mening eller en text inte bara har en enda 

betydelse utan ett otal möjliga interpretationer. Han betonar att tecken (i detta fall 

ord och meningar) inte är autonoma och framhäver svårigheten att hitta en 

entydig betydelse, vilket han kallar för dissemination. Derrida betonar skrivna 

texters mångtydiga och föränderliga natur. Tanken att varje text kräver en 

översättning som innebär en ändlös betydelseförändring ligger nära 

hermeneutiken. Derrida kallar betydelseförändringen för différance. Det är inte 

möjligt att fixera någon entydig betydelse, eftersom varje språktecken hänvisar 

till andra tecken. Derrida, Benjamin, De Man och andra dekonstruktivister iakttar 

huvudsakligen olika problem vid översättningen. Översättaren måste kapitulera 

framför det oöversättbara. Dekonstruktivisterna anser att texter är historiska. 

Deras betydelse är aldrig bara författarens utan präglas av brytningar som Derrida 

kallar ruptures. (Derrida 1972, 1987: 207–245, Zima 1994: 55–72)  

Språk och tanke likställs också i Weisgerbers (1899–1985) teori. Weisgerber, 

som anses vara den s.k. språkinnehållsforskningens främsta företrädare, betonar 

att olika språk framkallar olika livsåskådningar, och sett ur individens synvinkel 

till och med olika verkligheter. Ett språks funktion är enligt Weisgerber att skapa 

en realitet genom att ordna och strukturera iakttagbara fakta. (Weisgerber [1950] 

1971: 41–72, 1973: 55–92) Jag förklarar det med hjälp av ett exempel som gäller 

lingvistisk forskning. Människor använder språk, men vid användningen märks i 

regel inte att det finns regler och strukturer, t.ex. presenskonjugation av 

regelbundna verb i tyskan. Genom att man hittar strukturer i språken bildar man 

grammatikregler, som underlättar inlärningen av nya språk. Språk är ett medel 
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med vars hjälp denna realitet (i detta fall grammatikregler) kan skapas. 

Weisgerber anser att människornas syn på fenomen är avgörande i detta 

sammanhang. Hans tanke kan jag förklara med hjälp av följande exempel: I 

finskan används elativformen i samband med verbet löytää (löytää jotakin 

jostakin, t.ex. hän löysi lompakon autosta), vilket innebär agerande. I tyskan och 

svenskan däremot används prepositionerna in och i, som direkt motsvarar 

inessivformen i finskan. Att hitta något någonstans (t.ex. han hittade sin plånbok i 

bilen) eller etwas irgendwo finden (er fand sein Portemonnaie im Auto) betonar 

plats och det statiska. På så sätt är perspektiven på samma fenomen annorlunda. 

Ett annat exempel är medierna som mycket medvetet väljer ett visst perspektiv för 

att framhäva vissa fakta. Det är intressant att iaktta hur samma tema presenteras i 

två olika länder. Vid en jämförelse av två artiklar som behandlar samma tema men 

som har skrivits i två olika kulturer märker man, hur olika perspektiven i två 

kulturer kan vara. Det behöver inte ens vara olika länder. Det räcker redan med att 

jämföra två finska tidningar som presenterar samma tema, t.ex. tidningar med 

olika politiska ambitioner. I det sistnämnda fallet är det fråga om intrakulturella 

skillnader. 

Stolze påpekar en intressant aspekt i diskussionen om (o)möjligheten att 

översätta. Om språk uppfattas som nationell egenskap i en kultur, såsom i 

relativistiska teorier, kan främmande språk inte exakt översättas. I relativistiska 

teorier betonas fristående ord, vilka avspeglar det främmande i den andra 

världsbilden eller författarens egenart. (Stolze 2001: 40) Stolze påpekar med 

andra ord att ett sådant tankesätt är en ”återvändsgränd” för 

översättningsvetenskapen. Det krävs en annan synvinkel för att kunna fortsätta 

med forskning inom översättningsvetenskapen. Att språk borde studeras som 

helheter kan man redan hitta hos Sapir:  

No two languages are ever sufficiently similar to be considered as 

representing the same social reality. The worlds in which different societies 

live are distinct worlds, not merely the same world with different labels 

attached. (Sapir 1956: 69) 

Det borde också framhållas att översättarens roll inte alls behandlas i de 

ovannämnda teorierna. Det förefaller vara en oskriven lag att översättaren är 

osynlig och ödmjuk. Oittinen diskuterar översättarens hänsynstagande i samband 

med olika myter eller ”självklarheter” inom översättningsvetenskapen. Enligt 

henne finns det olika traditionella tankesätt inom översättningsvetenskapen, vars 

sanningsvärde borde kontrolleras. Till dessa myter hör förutom översättarens roll 
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också t.ex. innehåll i fråga om begreppen ekvivalens, översättning, skönlitteratur 

och skönlitterärt. (Oittinen 1995: 19–50) Sorvali betonar speciellt översättarens 

roll. Hon presenterar översättarprofiler och tar hänsyn till sambandet mellan 

översättningsprocessen och översättarens bakgrund. (Sorvali 1996a: 56–131) 

Den översättningsvetenskapliga inriktningen som studerar språksystem är ett 

specialområde som riktar sitt intresse mot språkpar. Denna riktning analyserar 

detaljer som är väsentliga för studier i översättning av kultur. Vinays och 

Darbelnets teori är huvudsakligen lingvistisk. Forskarna behandlar bl.a. 

översättningsmetoder och i det sammanhanget med transposition, modulation, 

fullständig syntagmatisk förändring och adaptation. De två sistnämnda 

fenomenen kan räknas till de kommunikativa översättningslösningarna, eftersom 

det är fråga om att ta hänsyn till kulturella skillnader i översättningsprocessen. 

Med fullständig syntagmatisk förändring avser Vinay och Darbelnet att ett helt 

avsnitt förändras till ett annat. Det används först och främst då det är fråga om 

ordspråk, kollokationer, fraser och idiom. (Vinay & Darbelnet 1968: 50–55) 

Enligt Vinay och Darbelnet skulle t.ex. ordspråket regnet står som spön i backen 

översättas till finska med sataa kuin saavista kaataen och till tyska med es regnet 

in Strömen. Vinays och Darbelnets mest extrema översättningsmetod är 

användningen av adaptationer. Ifall det inte finns något motsvarande handlingssätt 

i målkulturen, måste en annan situation beskrivas i översättningen för att nå en 

situationsekvivalens. (Vinay och Darbelnet [1958], 1968: 20–31) Meningen kom 

hit skulle då översättas med komm’ doch bitte mal her eller kannst du bitte mal 

herkommen, eftersom det i den tyskspråkiga kulturkretsen är en bruklig sedvana 

att tilläga bitte, bitte mal eller mal när man ber om något. Jag vill dock betona att 

Vinay och Darbelnet inte förhåller sig speciellt positivt till förändringar av texter. 

De representerar den gamla uppfattningen, att översättaren måste vara ödmjuk 

och osynlig.  

2.4.3 Ekvivalens 

I samband med diskussionen om noggrann och fri översättning är ekvivalens ett 

centralt begrepp. Ekvivalensbegreppet är heterogent. Ingo (1991: 81–91) ger en 

översikt över olika slags översättningsmotsvarigheter. Han tar dock hänsyn endast 

till enskilda ord eller korta fraser, inte till större helheter såsom kulturella 

fenomen. Enligt Ingo har målspråket antingen en motsvarighet på lexikalisk nivå/ 

kontextnivå eller inte. Om det finns en lexikalisk motsvarighet, kan det vara fråga 
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om en lexemmotsvarighet eller en sememmotsvarighet. Motsvarigheten på 

kontextnivå omfattar fyra aspekter:  

1. Språkmaterialets formella aspekt 

2. Språkvarietetsaspekt som innehåller stilmotsvarighet, idiolekt-motsvarighet, 

dialektmotsvarighet och registermotsvarighet  

3. Betydelseaspekt som betyder semantisk motsvarighet, med andra ord 

denotations- och konnotationsmotsvarighet och semantiskt förändrad 

motsvarighet  

4. Pragmatisk aspekt som innehåller bruksmotsvarighet, kontext-motsvarighet 

(Ingo 1991: 81–91) 

Ingo (1991: 82, 84–85) betonar att en översättning oftast är lyckad ur en aspekt, 

men dålig ur en annan. Betraktar man denna långa lista över olika motsvarigheter, 

inser man snart att man inte kan översätta någon text så att alla 

ekvivalensaspekter kan beaktas. Formell ekvivalens är för det mesta det ovan 

diskuterade problemet och med den avses en motsats till adaptation. Att översätta 

formellt ekvivalent betyder att översätta så nära källtexten som möjligt och att 

formellt avvika så lite som möjligt. Den formella motsvarighetens syfte är med 

andra ord att följa källtextens ”språkliga dräkt” så noggrant som möjligt. (Ingo 

1991: 87) Ett exempel kunde vara att översätta meningen själv var han klädd i 

svarta jeans med selbst war er gekleidet in schwarze Jeans och inte t.ex. er selbst 

trug eine schwarze Jeans eller er selbst hatte eine schwarze Jeans an. 

Den lingvistiska översättningsvetenskapen har semantisk ekvivalens som 

ideal. Catford (1965: 50) avser med ekvivalens antingen situationsekvivalens eller 

textuell ekvivalens. När det gäller situationsekvivalens är det situationen som är 

översättningsinvarianten. Man borde t.ex. översätta hur skulle du reagera 

antingen med wie würdest du reagieren eller med wie würden Sie reagieren, 

beroende på situationen. Om det handlar om ett barn eller en vän, borde man dua, 

men om det gäller en vuxen person som inte är en närstående vän, borde formen 

Sie användas i tyskan. Textuell ekvivalens innebär en möjlighet att byta ut 

källtextens enhet mot måltextens enhet i en viss situation. Denna idé ligger rätt 

nära en adaptationsåtgärd som jag kommer att presentera senare (jfr 6.1.1).  

Nida är en översättningsvetenskaplig forskare som arbetar med den 

kommunikativa dimensionen. Han är den s.k. dynamiska ekvivalensens främsta 

företrädare. Nida forskar speciellt i bibelöversättning och utför en analytisk 

beskrivning av översättning (Nida 1964). Han samarbetar senare med Taber i 

boken The Theory and Practice of Translation (Nida & Taber 1969) för att 
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didaktiskt slutföra sina forskningsrön. Dynamisk ekvivalens innebär att en 

översättnings värde inte endast kan mätas på basis av förhållandet mellan 

originalet och översättningen, utan man beaktar också faktorer som står utanför 

texten och språket (Nida 1964: 159). Enligt Nida är en översättning dynamiskt 

ekvivalent med sin förlaga när läsarens reaktioner är desamma. För att man skall 

nå likadana reaktioner är det av stor betydelse att man använder naturligt språk i 

översättningen. (Nida 1964: 159, Nida & Taber 1969: 11–13) Naturligt språk 

innebär i stort sett detsamma som fri översättning, ledig stil osv. som redan andra 

översättningsforskare har använt. Det nya med Nidas teori är att översättningen 

kan avvika från originalets innehåll, inte bara från dess form. Jag exemplifierar 

detta med hjälp av översättandet av växter: Påsklilja heter keltanarsissi på finska. 

Om det gäller en svenskspråkig text där det berättas om påsk och dess blommor, 

skulle påsklilja översättas till finska med en blomma som blommar under 

påsktiden, t.ex. lumikello (snödroppe) eller krookus. Genom att ersätta ett ord 

eller ett fenomen också innehållsmässigt når man en likadan reaktion hos läsaren 

av översättningen. Nidas teori är kommunikativ, vilket betyder att översättandet 

uppfattas som en form av kommunikation.  

Nida och Taber behandlar den grammatikaliska analysen av text och de 

diskuterar också en semantisk analys som omfattar en denotations- och 

konnotationsanalys. Här är det framför allt fråga om enskilda begrepp. Denotation 

är grundbetydelsen, medan konnotationen är känslovärden som ett ord eller ett 

fenomen sätter i gång hos individen. Deras analys gäller först och främst hur 

tecken fungerar i målspråket. De framhäver att en översättare borde eftersträva 

likvärdighet, inte likhet. (Nida & Taber 1969: 11) Likvärdighet betyder att en 

översättning borde låta som ett original för att läsarna av översättningen skall 

reagera på samma sätt som läsarna av originalet. Nida avser med denotations- och 

konnotationsanalys att ett ords betydelse delas in i semantiska komponenter som 

också kallas betydelseelement, betydelsekomponenter eller sem (Nida 1964: 132–

140). Hos Barthes (1982: 93–149) som också arbetar med denotation och 

konnotation analyseras i motsats till Nida och Taber dock inte endast enskilda 

begrepp, utan semiotiska tecken. Barthes avser med denotations- och 

konnotationsanalysen en tillämpning på större betydelseenheter och inte enbart på 

enskilda ord. Ett enskilt ord är alltid kopplat till en bred semiotisk kontext som 

t.ex. består av läsarens kulturella bakgrundsinformation, kontexten i den skrivna 

texten eller översättarens metoder att översätta kulturella fenomen. (jfr 2.5.2.2) 

Nida och Taber definierar översättning på följande sätt: 
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Translating consists in reproducing in the receptor language the closest 

natural equivalent of the source language message, first in terms of meaning 

and secondly in terms of style (Nida & Taber 1969: 12). 

Denna definition inkluderar den ovannämnda dynamiska ekvivalensens princip. 

Idén är inte ny. Den förekommer redan hos Luther och i hans metod 

Verdeutschen. Han översätter bibeln genom att realisera principen rem tene, verba 

sequentur ’fatta saken, orden följer’. För Luther är det viktigt att översättaren har 

en inre närhet till innehållet samt en sensibel språkkänsla för rytmen och melodin. 

Luther beskriver sina översättningsprinciper på följande sätt i sin Sendbrief vom 

Dolmetschen.  

man muss die mutter jhm hause, die kinder auff der gassen, den gemeinen 

mann auff dem marckt drumb fragen, und den selbigen auff das maul sehen, 

wie sie reden, und darnach dolmetzschen, so verstehen sie es den, und 

mercken, das man Deutsch mit jn redet. (”Sendbrief” utg. av E. Arndt, 

Halle/Saale 1968: 32) 

Såsom Luther framhäver Nida att en översatt text borde vara skriven som ett 

original. I detta sammanhang påpekar han följande faktorer som försvagar 

begripligheten av en översatt text: Främmande motivkrets, obekanta semantiska 

drag (nya ord, sällsynta ord och begrepp, sällsynta kollokationer) och ovanliga 

syntaktiska drag. (Nida 1964: 132–140) Dessa faktorer kallar Nida för 

communication loads som kunde översättas till svenska med kommunikations-

laddningar. Med hjälp av en dynamisk översättning kan man undvika att 

förståeligheten av översättningen lider av sådana kommunikationsladdningar. 

Nida och Taber föreslår också en konkret översättningsmetod. 

Översättningsprocessen omfattar tre stadier. Varje översättning börjar med 

analysis, därefter följer transfer och till sist kommer restructuring. Nida avser 

med analysskedet endast den grammatiska och semantiska analysen som 

inkluderar denotations- och konnotationsanalysen. (Nida & Taber 1969: 34–47) 

Av speciellt intresse för analysen är den semantiska analysen som består av 

denotations- och konnotationsanalysen. Med hjälp av matriser kan ett ord 

analyseras semantiskt (Ingo 1991: 124–125). Enligt Nida finns det fyra olika 

typer av semantiskt närbesläktade ord: 

Inklusion: Ett ords betydelse inkluderas i ett ord som ligger ”högre” i 

hierarkin, t.ex. bröd inkluderas i ordet livsmedel. 
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Överlappning: Flera ord är synonymer eller har nästan samma betydelse, t.ex. 

forska och undersöka. 

Angränsande betydelse: Två ord har en del gemensamma komponenter, men 

de har inte något gemensamt användningsområde och kan därmed inte 

utbytas i någon text. Ett exempel kunde vara sova och vila. 

Komplementär betydelse: Ordens betydelse omfattar ett varierande antal 

gemensamma betydelsekomponenter. Ingo ger ett bra exempel på detta. Han 

nämner verbet komma som inkluderas i röra sig och är en överlappning till 

anlända. Samtidigt har verbet komma en angränsande betydelse till ordet 

återvända.  

(Nida 1975: 15–20, Ingo 1991: 127–129) 

Konnotationsanalysen innebär att ett ords känslovärde och inte dess 

grundbetydelse betraktas. När en översättare söker översättningsmotsvarigheter är 

det viktigt att ta hänsyn till ett ords konnotationer. Ingo (1991: 144) påpekar att 

konnotationerna som ett ord väcker kan vara mycket individuella beroende på 

läsarens bakgrund. Jag exemplifierar detta med namnet Edith. Namnet Edith kan 

låta hemskt eller vackert. Om läsaren känner en vänlig Edith, kan namnet låta 

vackert, om han känner en elak Edith, kan namnet låta fult. Som Ingo (1991: 144) 

påpekar borde en översättare känna till de konnotationer som är gemensamma för 

en vidare krets av läsare (jfr också 2.1.2., figur 1, där den tredje graden 

(samhällets kollektiva kultur) presenterar den kulturella krets som Ingo avser). 

Som metod för konnotationsanalysen presenterar Ingo också Osgoods 

semantiska differential (Ingo 1991: 144–145). Det betyder att en testperson 

ombes värdera enskilda ord med hjälp av en skala t.ex. från 1 till 10. Det är alltid 

egenskapsoppositioner som en sådan test innebär. Om t.ex. ordet hem skall 

analyseras, står trevlig på vänster och otrevlig på höger sida osv. I testresultatet 

räknas medelvärdet ut. Med hjälp av denna test är det möjligt att få information 

om ett ords emotiva drag. Ju fler testpersoner som deltar i testen, desto större är 

sannolikheten att man får ett resultat som är en gemensam konnotation för en 

vidare personkrets.  
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2.4.4 Översättaren som kulturförmedlare 

2.4.4.1 Interkulturell kommunikation 

Under sjuttiotalet utvecklades den s.k. skoposteorin (Stolze 2001: 191–193, 

Reiss/Vermeer 1991, Vermeer 1978, 1996a, 1996b). Tyngdpunkten i Reiss och 

Vermeers skoposteori ligger på målsättningen. Målsättningen gäller såväl 

produkten (translaten) som översättningsprocessen. Innan en översättare börjar 

sitt arbete måste han vara medveten om målsättningen. Vilken målkultur och 

vilken läsargrupp översätter han för? Enligt Reiss och Vermeer är målsättningen 

att måltexten skall fungera optimalt inom målkulturen. En översättning är lyckad 

när den kan sägas vara situationsadekvat och ingen av parterna protesterar. Till 

detta hör också att översättningen är koherent. Enligt skoposteorin är det viktigare 

att nå en uppställd målsättning än att översätta på ett visst sätt. Det är också 

tillåtet att ändra textens funktion i översättningen. Det krävs endast att en 

översättning är så nära källtexten som möjligt. Funktion är dock bara ett abstrakt 

begrepp som förverkligas genom betydelser. Reiss och Vermeer nämner fyra olika 

typer av betydelser som ett ord eller en text kan ha: denotativ, konnotativ, 

pragmatisk och grammatikalisk betydelse. Dessa olika betydelser kan inte 

översättas samtidigt, och enligt Reiss och Vermeer bestämmer textens funktion, 

vilka av betydelserna som ska överföras. (Reiss & Vermeer 1991: 95) 

Vermeer utvecklade också modellen om interkulturell kommunikation 

(Vermeer 1986). Enligt denna teori är översättning en transfer mellan två kulturer. 

Översättaren måste känna till käll- och målkulturen lika bra, han måste med andra 

ord vara bikulturell. En händelse som beskrivs i en källtext kan förändras i en 

interkulturell kontext. Det betonas att målkulturens konventioner och normer 

borde användas i översättningen. Det innebär att källtexten i sin språkliga form 

inte längre är utgångspunkten. Detta framgår av följande citat: 

Eine Translation ist nicht eine Transkodierung von Wörtern oder Sätzen aus 

einer Sprache in eine andere, sondern eine komplexe Handlung, in der 

jemand unter neuen funktionalen und kulturellen und sprachlichen 

Bedingungen in einer neuen Situation über einen Text (Ausgangssachverhalt) 

berichtet, indem er ihn auch formal möglichst nachahmt [--]. Ein Übersetzer 

sollte keine Angst haben, schlecht verfasste Ausgangstexte zur Erfüllung 

seines gesetzten Ziels neu zu vertexten. (Vermeer 1986: 33, 41) 
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Enligt Vermeer är översättning en transkulturell handling där det inte kan finnas 

någon situationskonstans mellan källtexten och måltexten. P.g.a. olika kulturer är 

det inte möjligt att översätta ordagrant. Ett ekvivalent återgivande kräver alltid 

förändringar. Denna tanke finns redan hos Nida (1964: 132–140, se också ovan). 

Vermeer betonar att det inte kan finnas någon situationskonstans p.g.a. avståndet 

mellan käll- och målkulturen. Detta leder till att den översatta texten 

innehållsmässigt förändras. Det är översättarens uppgift att skapa nya budskap till 

måltextens läsare. Vermeers tanke att situationskonstansen måste negeras har en 

stor betydelse för denna avhandling. Också Lefevere (1992) betonar att 

översättning alltid är en form av textproduktion (Rewriting). 

På 1970-talet uppstod det en översättningsteoretisk skola som inte försökte 

använda redan existerande litterära teorier utan utarbetade en ny forskningsmetod 

där redan existerande översättningar betraktas. Denna skola kallas Descriptive 

Translation Studies eller Manipulation School och den anser att man inte borde 

diskutera översättningarnas idealfall utan betrakta färdiga översättningar med alla 

svagheter och fel som kulturella och historiska fenomen. Målsättningen är att hitta 

förklaringar till varför en översättning fungerar i en kulturgemenskap. Med andra 

ord gäller det att se på översättningar som kulturella realiteter och historiska 

objekt i en målkultur. (Stolze 2001: 149–151) Toury som är denna skolas första 

företrädare påpekar att en text är en översättning när den accepteras som en 

översättning i en kultur. Enligt Toury är det därför inte nödvändigt att hitta en 

allmän definition av översättning.  

Thus, any a priori definition, especially if couched in essentialistic terms, 

allegedly specifying what is “inherently” translational, would involve an 

untendable pretense of fixing once and for all the boundaries of an object 

which is characterized by its very variability: difference across cultures, 

variation within a culture and change over time. Not only would the field of 

study be considerably shrunk that way, in relation to what cultures have been, 

and are willing to accept as translational, but research limited to these 

boundaries may also breed circular reasoning. (Toury 1995: 31)  

Förenklat kan man säga att skolan undersöker på vilket sätt en text har översatts 

till målspråket. Därefter söker man förklaringar till de olika översättnings-

lösningarna. Intresset gäller då alltid målkulturen. Enligt Toury räcker det inte att 

man bara analyserar ett textpar för att kunna reda ut det kulturella ömsesidiga 

beroendet. För att nå en analys på bred basis måste man använda olika delteorier. 

(Toury 1995: 15, 38) Jämfört med den lingvistiska översättningsvetenskapen, som 
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strävar efter ekvivalens på så många nivåer som möjligt, är Tourys deskriptiva 

ansats en direkt motsats. Manipulation School uppfattar texter som dynamiska 

och produktiva enheter. Grundtanken är att det inte finns någon 

modellöversättning. Förändringarna i översättningen accepteras och kan 

analyseras t.ex. genom en jämförelse av olika översättningar av samma verk.  

Even-Zohar utvecklade den s.k. polysystemteorin. Enligt denna teori anses 

litteratur i en viss kultur vara ett polysystem, där olika strömningar, genrer och 

skolor konkurrerar om läsarens intresse. Litteratur är med andra ord ett dynamiskt 

makrosystem. Varje översättning betraktas som ett historiskt objekt inom 

målkulturen. (Even-Zohar 1990: 27–44) Denna tanke innebär att översatta texter 

anses vara en självständig textsort och inte ”källtextens lillebror”. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att Manipulation School är 

kontextsensitiv, måltextorienterad och ickepreskriptiv, rent deskriptiv och 

deduktiv. Andra forskare som hör till denna riktning är Hermans (1985), Bassnett-

McGuire (1988) och Lambert (1991). 

Gutt (2000) tillämpar Sperbers och Wilsons relevansteori (1995) i 

översättningsteorin. Under översättningsprocessen måste översättaren ta hänsyn 

till textens koherens, dvs. att översättningens läsare får en lika läsbar text som 

originalet är. Han betonar framför allt kontext och tolkning som nyckelbegrepp 

för förståelsen av en text. Gutt påpekar att en läsare intuitivt använder den mest 

närliggande tolkningen. Det måste en översättare vara medveten om, och han 

borde kunna uttrycka sig så att textstället tolkas på ett adekvat sätt. (Gutt 2000: 

27–32) 

Man kan konstatera att många av de ovannämnda teorierna kretsar kring 

samma problematik. Huvudsyftet är att reda ut hur man kan skapa en översättning 

som är så bra som möjligt. Forskarna betraktar dock översättning ur olika 

synvinklar, där t.ex. språksystem, texter, disciplin, handling eller översättarens 

roll betonas. Humboldts (1949), Schleiermachers (Störig 1963), Weisgerbers 

([1950] 1971, 1973) och Derridas (1972) relativistiskt orienterade teorier inriktar 

sig på språksystemen. Nida (1964) betonar speciellt ekvivalens. Också Neuberts 

(1974) kommunikationsteoretiska modell gäller språksystem, med speciell hänsyn 

till översättningsprocessen. Vinay och Darbelnet (1995) studerar språksystem 

men stylistique comparée gäller språkpar. Manipulation School (Bassnett-

McGuire 1980, Hermans 1985, Even-Zohar 1990, Toury 1995) är intresserad av 

disciplinen översättning som fältteori. I skoposteorin (Reiss/Vermeer 1984, 1991, 

Vermeer 1996a, 1996b) betonas handling och målsättning.  
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Översättning som kommunikationsfenomen behandlas också av semiotiker. I 

avsnitt 2.5.3. diskuterar jag semiotikens betydelse för översättningsvetenskapen.  

2.4.4.2 Översättarens och läsarens roll 

Traditionellt anses en text vara bra översatt om det finns en ekvivalens mellan 

källtexten och måltexten på så många nivåer som möjligt. En bra översättare är 

alltid trogen mot källtexten och en bra översättning är alltid trogen mot sin källa. 

Oittinen frågar sig varför idealfallet anses vara ekvivalens mellan källtext och 

måltext.  

Käännöksen ja alkutekstin välinen samuus on ollut niin itsestään selvää, että 

ekvivalenssi on ollut keskustelun lähtökohta. Tämän jälkeen on sitten 

pohdittu, millä keinoin kääntäjä tavoittaisi sen, mitä alkutekstissä on sanottu. 

Sitä, onko tuon ”sanotun” tavoitteleminen järkevää tai toivottavaa, ei ole 

kyseenalaistettu. Taustalta löytyy siis vanha ajatus käännöksen ja alkutekstin 

välisestä ekvivalenssista hyvin perinteisesti ymmärrettynä. (Oittinen 1995: 

34) 

Jag återkommer till denna uppfattning om översättarens roll och presenterar 

inledningsvis några traditionella uppfattningar om vad en översättares roll 

innebär. Följande text är en omskriven version av den presentation som finns i en 

av mina tidigare publikationer (Segler-Heikkilä 2005: 50–53). 

I nyare översättningsteoretiska arbeten understryks översättarens roll som 

kulturförmedlare. Koller utgår från tanken att varje text är förknippad med någon 

kultur. Han kallar denna förbindelse kommunikativt sammanhang (Koller 1992: 

108–109). Koller har utvecklat en teori om författarens målgrupp och 

översättarens uppgift att förmedla mellan förväntningar som originalspråkets och 

målspråkets läsare har. Enligt honom riktar sig författaren av originaltexten till 

adressater i den egna språkgemenskapen. Texten är gjord för dessa mottagare. 

Originalet fungerar i det kommunikativa sammanhanget i denna språk- och 

kulturgemenskap. Samtidigt finns det förväntningar som läsaren i denna kultur 

har, vissa förväntningsnormer, som bildar läsarens förväntningshorisont. (Koller 

1992: 108) Figuren nedan finns hos Koller på tyska. 
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Figur 2. Textproduktion och textreception. (Koller 1992: 108) 

Enligt Koller skiljer sig mottagaren (läsaren) av den översatta texten från 

mottagaren av originaltexten. När t.ex. Jansson berättar om midsommar förstår en 

finländsk person vad det innebär och hur midsommar firas, men om en tysk läsare 

inte känner till finländska sedvanor och fester, kan det vara svårt för honom att 

förstå sammanhanget. Förutsättningarna för mottagarna är olika. Det som inte 

behöver uttryckas i originaltexten, eftersom det är självklart och hör till det man 

vet i källkulturen, är inte nödvändigtvis självklart för en person som hör till 

målspråkskulturen. 

Jag förklarar detta med hjälp av figur 3 nedan. Enligt min mening skriver en 

författare av ett skönlitterärt verk i regel för människor som hör till samma 

kulturkrets (I). När en författare skapar en roman eller en berättelse skriver han 

vanligtvis inte internationellt, dvs. så att boken kulturellt sett blir begriplig i 

många kulturer. I så fall borde sådant utelämnas som är specifikt för författarens 

egen kultur, vilket skulle göra boken tråkig och ensidig. Det är svårt att föreställa 

sig en bok utan författarens kulturella bakgrund. Man kan tänka sig en bok där en 

författare uttrycker filosofiska tankar eller allmänna funderingar, men sällan finns 

det skönlitterära verk som inte åtminstone delvis reflekterar författarens kultur.  

ERAGATTOMNETNEBIRKS
NETXETVANOITPECERLLITNYSNÄHDEMNETXETREVIRKS
REMRONSGNINTNÄVRÖFDEMRAGNINTNÄVRÖFSNERAGATTOM

KOMMUNIKATIV SAMMANHANGMELLAN TEXTPRODUKTION OCH TEXTRECEPTION
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Figur 3. Författarens kulturella målgrupp. 

Enligt Koller (1992: 110) förmedlar översättaren mellan förväntningar som 

läsarna i originalspråkets och målspråkets kulturer har. För att kunna göra det 

måste han känna till både språk och kultur i de båda länderna utmärkt, vara 

medveten om kulturella skillnader och översätta texten så att målspråkets läsare 

förstår den utan problem i sin egen kultur. (Segler-Heikkilä 2005: 50–53) 

Figur 4. Översättaren som förmedlare mellan två kulturkretsar. 

Den tyske psykologen, kommunikations- och språkforskaren Watzlawick arbetar 

med människors olika subjektiva verklighetsuppfattningar och den konfusion som 

kan uppstå, när personer med olika verklighetsuppfattningar möter varandra 

(Watzlawick 1990: 18–20). I detta sammanhang behandlar han kulturkrockar och 

människors svårigheter att förstå kulturella skillnader. Watzlawick kallar sådana 

kulturkrockar för översättningsfel. Han betonar också att en översättare måste 
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kunna mera än att behärska språk. Han framhäver ett språks rytm och dess 

tradition och översättarens kulturkunskap. 

[--] dass auch ein Übersetzer im eigentlichen Sinne des Wortes weit mehr als 

nur Sprachen kennen muss. Übersetzen ist eine Kunst [--] Andererseits aber 

bedingt auch die beste Übersetzung einen Verlust – vielleicht nicht so sehr 

einen Verlust an objektiver Information, aber zweifellos an jenen schwer zu 

erfassenden Merkmalen einer Sprache, die ihr Wesen ausmachen: ihre 

Schönheit und Bilderwelt, ihre Tradition, ihren Rhythmus und die vielen 

anderen Eigenarten, für die es keine unmittelbare Übersetzung gibt. Dies 

bedeutet natürlich nicht, dass eine Übersetzung nicht selbst ein Kunstwerk 

sein kann. Wo dies der Fall ist, spielt aber unvermeidlich das künstlerische 

Können des Übersetzers selbst herein. (Watzlawick 1990: 19) 

Enligt Watzlawick är det största problemet vid översättande inte översättningen 

av objektiv information, utan språkets svårt greppbara karakteristiska drag såsom 

dess bildspråk, skönhet, tradition, rytm och många andra egenskaper som inte kan 

översättas. Han framhäver att en översättning också kan vara ett konstverk. I så 

fall är det översättarens kunskap som spelar en stor roll.  

Det har diskuterats mycket vad en bra översättning egentligen innebär. Skall 

den likna förlagan kulturellt, språkligt, socialt och stilistiskt så mycket som 

möjligt? Skall den vara så trogen som möjligt, så fri som nödvändigt? Enligt 

Koller (1992: 112) gäller det alltid att hålla en balans mellan originalets 

bibehållande och textproduktion. Det bör dock understrykas att den översatta 

texten måste vara användbar i målspråket. Vad innebär begreppen text och läsare? 

Är dessa två ord verkligen så självklara som de ovannämnda teorier låter påskina? 

Handlar det verkligen om kommunikation i de ovannämnda teorierna? Varför 

anses en översättning vara originalets ”lillebror” och inte någon självständig text? 

Enligt min mening är det viktigaste syftet med en bra översättning ändå att den 

kan stå på egna ben i målkulturen.  

Varje översättare är en individ och gör individuella val vid översättningen. 

Innan han börjar den egentliga översättningen funderar han säkert på 

översättningens syfte. I detta sammanhang vill jag nämna en artikel där en 

översättare skriver om sina principer vid översättningen av romaner. Suominen 

(2005), som har översatt många verk av Günther Grass till finska, skriver i en 

artikel om sitt eget sätt att närma sig det verk som ska översättas. Hon betonar 

översättarens trohet mot författaren, hans intentioner, hans värld och ordförråd, 

ordval och stil, men samtidigt måste översättaren vara trogen mot målspråket och 
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dess sätt att uttrycka fenomen. Hon stöder även användandet av finska dialekter i 

finska översättningar. Suominen skriver om ett viktigt krav som varje översättare 

borde uppfylla: 

Suomennoksen on luotava uskottava illuusio siitä, että juuri näin Grass 

sanoisi asian, jos kirjoittaisi suomeksi. (Suominen 2005: 103) 

Efter den första översättningen läser hon texten utan originalversionen och 

funderar på tanken om det verkligen är riktig finska hon har skrivit. Skulle en 

finsk person säga så här? Förstår en finländare vad det är fråga om? Denna tanke 

uppträder redan hos Luther (1968: 32). Enligt Suominen bör textens utseende, 

dess stil och ande bevaras i översättningen. Detta är dock endast ett exempel på 

en översättares syfte och krav. Vuorikoski (2004) behandlar i sin 

doktorsavhandling en ideal tolkningsprestation. Enligt min mening kan hennes 

tankar också tillämpas på skriftlig översättning: 

Interpreters are expected to convey the propositional, cognitive and semantic 

substance of a message. They are expected to identify propositions, and to 

reformulate 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 target language. In other words, they are expected to 

understand the intended message 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)  

Vuorikoski betonar huvudsakligen två krav som en tolk borde uppfylla. För det 

första borde en tolk kunna förstå det avsedda budskapet på alla nivåer. För det 

andra borde en tolk också kunna uttrycka sig själv lika klart och exakt som 

källspråkets talare. Såsom Reiss och Vermeer i skoposteorin (Reiss & Vermeer 

1991: 99) anser också Vuorikoski i detta sammanhang att effekten borde vara 

likadan hos käll- och mållyssnaren. Enligt min åsikt är det dock svårt att mäta 

effekterna i två kulturgrupper.  

En annan viktig aspekt vid undersökning av en översättning är läsaren och 

hans bakgrundsinformation. Förståelsegraden beror å ena sidan på hur bra 

översättningens läsare känner till originaltextens kultur. Å andra sidan spelar 

översättaren en stor roll för hela förståelseprocessen. I en skönlitterär text finns 

det alltid ställen som kan vara svårförståeliga p.g.a. kulturella skillnader. Om alla 
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ställen översattes så att de kulturella dragen inte längre vore synliga, skulle den 

översatta texten lätt verka tråkig och målkulturens läsare skulle inte lära sig 

någonting om källkulturen. Översättaren måste hitta en balans mellan ordagrann 

och fri översättning. Å ena sidan borde verket bibehålla sina källkulturella drag, å 

andra sidan borde översättaren kunna skriva en förståelig text.  

Då man undersöker kulturella aspekter i skönlitteratur är det viktigt att förstå 

den kulturella synvinkel, utgående från vilken läsaren från målspråkets kulturkrets 

betraktar översättningen. Ju mer läsaren vet om källkulturen, desto enklare är det 

för honom att förstå skillnader som beror på kulturella olikheter, utan att de 

förklaras av översättaren. En tysk läsare kan t.ex. förstå textstället sie schlugen 

sich wild mit der vasta auf den Rücken, om han vet vad den bunt med björkkvistar 

heter, som finländare använder i bastun, och vad den används till. Ett oförklarat 

eller oöversatt begrepp kan dock vara obegripligt i fall läsaren inte är van vid 

finländska seder och bruk. Många faktorer påverkar hur läsaren av översättningen 

förstår texten. En av dessa faktorer är tidsdimensionen. Hrala (1988: 34) påpekar 

att konstverk ”lever” på olika sätt under olika tider. Det är alltid fråga om en 

tolkning när ett konstverk läses. Av subjektiva och objektiva skäl förändrar det sig 

varje gång det läses. En påverkande faktor är bl.a. läsarens bakgrundsinformation, 

med andra ord hur bra han känner till källkulturen. Dessutom spelar översättaren 

en stor roll, eftersom han bestämmer graden av adaptation. Det finns en tumregel 

för adaptation som jag kommer att ifrågasätta och begränsa i analysdelen, men 

som ändå förklarar att det finns många olika förståelsegrader. Ju mer översättaren 

adapterar, desto lättare blir det att förstå texten. Ju mer översättaren låter bli att 

adaptera och bibehåller kulturella särdrag, desto svårare blir det att läsa 

översättningen. (t.ex. Ingo 1991: 200) Denna tanke finns delvis i Schleiermachers 

teori (Störig 1963: 38–70). Antingen kommer läsaren till översättningen eller 

översättningen till läsaren. I det första fallet bör översättaren försöka översätta så 

nära originalet som möjligt, och enligt Schleiermacher borde det alltid översättas 

på det sättet eftersom verkets ande inte annars kan räddas. I det andra fallet 

förändrar översättaren verket. Schematiskt kan måltextläsarens olika 

förståelsegrader presenteras på följande sätt:  
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Figur 5. Olika sätt att förstå en översättning. 

X-axeln är adaptationsgraden, Y-axeln visar den grad av bakgrundsinformation 

som läsaren har om målkulturen. Man måste komma ihåg att en läsares 

bakgrundsinformation ständigt förändrar sig p.g.a. hans personliga utveckling. 

Det röda fältet är en situation där översättaren har upplöst källkulturens koder 

bara lite. Läsarens kulturkompetens är något begränsad. I det blåa fallet har 

översättaren hjälpt rätt mycket. Läsarens kulturkompetens är på samma nivå som i 

det röda fallet. Det gröna fältet är ett fall där läsaren har en bra kulturkompetens 

och där översättaren inte har adapterat. I det rosa fallet vet läsaren mycket om 

målkulturen och översättaren har hjälpt mycket.  

Med hjälp av figur 6 kan man lätt se att såväl läsaren som översättaren har en 

nyckelroll när det gäller att förstå en översättning. I detta sammanhang är det 

dock viktigt att betona att man inte förstår ett översatt verk ”bättre” om en fyrkant 

är större än en annan. Det är snarare fråga om förståelse på en viss nivå. Jag 

minns ännu hur jag efter en paus på 20 år igen läste Elsa Beskows Tant Grön, tant 

Brun och tant Gredelin (1918) och Astrid Lindgrens Allrakäraste syster (1974) 
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och till min förvåning märkte att böckerna helt och hållet hade förändrats. Som 

barn kunde jag identifiera mig med berättelserna. Som vuxen hade jag förlorat en 

del av min fantasi. Jag lade mest märke till berättelsernas struktur, teckningarnas 

stil och de olika personernas roller. Jag är också rädd för att besöka sådana platser 

som jag från min barndom minns som kära och hemlighetsfulla platser, eftersom 

jag av erfarenhet vet att synvinkeln förändras med tiden. Såväl jag som säkert 

också dessa platser har genomgått förändringar. Jag vill inte förlora mina varma 

minnen av dem. 

Tanken om tolkningens mångfald har en direkt koppling till omöjligheten att 

exakt definiera vad en bra översättning är. En läsare med ringa kulturkompetens, 

som läser en översättning där översättaren har adapterat mycket, kan tycka om 

verket lika mycket som en person med stor kulturkompetens, som läser en litet 

adapterad översättning. 

Figuren ovan förklarar dock inte alla faktorer som är knutna till förståelsen av 

en översättning. Det är inte bara fråga om läsarens kulturkompetens, utan också 

om läsarens förståelse. De fyra exemplen som presenteras i figur 6 är extremfall. 

Varje läsare har också sin personligt, individuellt, historiskt och kulturellt 

betingade bakgrund. Varje bok kan i princip uppfattas på lika många olika sätt 

som det finns människor. Texten lever med läsaren, och texten och läsaren 

genomgår en symbios. Att läsa en text är alltid en interpretation och den är alltid 

subjektiv.  

2.4.4.3 Kulturspecifika pragmatiska adaptationer 

Lundqvist (1992: 8) definierar termen pragmatiska adaptationer som anpassning 

till mottagargruppers egenskaper och förutsättningar. Klingberg (1986) studerar 

översättning av barnlitteratur. Han indelar de teman som kan kräva 

kulturspecifika pragmatiska adaptationer i nio olika kategorier (Klingberg 1986: 

17–18): 

1. Hänvisningar till litteratur 

2. Främmande språk i källtexten 

3. Hänvisningar till mytologin och allmänna föreställningar 

4. Historisk, religiös och politisk bakgrund 

5. Byggnader, möbler, mat 

6. Sedvanor och tradition, lek och spel 

7. Växter och djur 
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8. Personnamn, titel, namn på husdjur, namn på föremål 

9. Vikt- och måttenheter  

Det att Klingberg forskar i översättning av barnlitteratur för med sig att hans 

modell till största delen omfattar sådana kulturella fenomen som förekommer i 

barnens värld och i böcker som är avsedda för barn och unga. Klingbergs 

fenomen överlappar delvis dem som påträffas i vuxenlitteratur, men Klingberg 

nämner naturligtvis inte de kulturfenomen som är specifika för de vuxnas värld, 

såsom t.ex. namn på företag. Dessutom nämner Klingberg också olika kulturella 

fenomen som är mindre aktuella för undersökningen av vuxenlitteratur (t.ex. 

lekar).  

Enligt Klingberg (1986: 18) kan en översättare använda olika metoder vid 

användning av adaptationer:  

1. Förklaring. Det ursprungliga kulturbundna elementet sparas, men det tilläggs 

en kort förklaring.  

2. Ersättning av ord. Textstället översätts utan användning av kulturbundna 

element.  

3. Förklarande översättning. Betydelse eller funktion av det kulturbundna 

elementet översätts utan användning av den ursprungliga beteckningen.  

4. Textextern förklaring. En förklaring ges t.ex. i förord eller fotnot.  

5. Ersättning med ett motsvarande fenomen som förekommer i målkulturen. 

Klingberg använder här ordet equivalent.  

6. Ersättning med fenomen som liknar fenomenet i målkulturen. Klingberg 

använder här begreppet rough equivalent, med vilket han avser att det 

använda fenomenet i målspråket inte innehåller alla konnotationer som 

fenomenet i källspråket.  

7. Förenkling. Det används ett överordnat begrepp i stället för ett begrepp som 

är mera exakt definierat.  

8. Avlägsnande av ord, fraser, avsnitt eller kapitel.  

9. Lokalisering. Källtextens hela kultur förändras så att den mera liknar läsarnas 

målkultur.  

Man kan konstatera att den nionde metoden kan vara en konsekvens av 

översättarens andra val vid översättandet av en text. En hel text kan lokaliseras 

genom användning av adaptationer. Den nionde metoden gäller endast större 

textenheter. Ett exempel på en lokaliserad översättning finns i Schmitts artikel Die 

Übersetzung als produktiver Text. En studentgrupp översatte en dikt som i 



 69

originalet utspelar sig i en tysk omgivning till en finsk miljö. Staden Köln byttes 

ut till Oulu, sommar till vinter och augusti till april. (Schmitt 2008: 36) 

Eftersom Klingberg har ett annat syfte än jag, måste hans 

adaptationskategorier kompletteras för min analys. För att jag skall kunna 

använda Klingbergs kategorier måste de förändras. Huvudorsaken till detta är att 

vuxenlitteratur innehåller andra kulturella aspekter än barnlitteratur. Efter en 

analys av undersökningsmaterialet var det klart att Klingbergs nio kategorier inte 

är lämpliga för mitt ändamål. Jag bestämde mig för att använda endast två 

överordnade begrepp. Detta val gjorde jag utgående från mitt material. Jag valde 

begreppen social organisation och materiell kultur (se figur 5). Enligt min 

mening ger dessa begrepp en bra överblick över olika kulturella aspekter som 

förekommer i materialet. Alla kulturella fenomen är underkategorier till antingen 

social organisation eller materiell kultur. I mitt material finns flera kulturella 

fenomen som inte förekommer hos Klingberg, t.ex. språk och kommunikation 

(språk som förmedlare av kultur), valuta och tecken, namn på TV- och 

radioprogram, tidskrifter, tidningar, serier och företag.  

De olika aspekterna i fråga om social organisation är: 

1. Kommunikation som innebär användande av imperativformer, duande och 

niande, finsk fåordighet, finlandssvenska ord och uttryck (dialekt), talspråk 

och språkkrockar 

2. Mänsklig verksamhet och mänskligt beteende som inkluderar levnadssätt och 

statliga institutioner, festdagar, musik och sport 

3. Släktskapsord och personnamn  

4. Övriga namn där jag behandlar översättning av ortnamn, gatunamn, namn på 

företag, namn på radio- och TV-program, tidningar, tidskrifter och serier  

Materiell kultur är: 

Produktnamn, vikt- och måttenheter, föremål och valuta. 

Schematiskt ser min indelning ut på följande sätt:  
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Figur 6. Indelning av kulturella fenomen.  

Då det gäller Klingbergs adaptationsmetoder anser jag i motsats till honom, att 

adaptation inte kan betyda någon avlägsning, utan att det alltid måste innebära 

något slags kompensation. En textextern förklaring är inte heller någon 

adaptation, eftersom en adaptation alltid måste ske inom en skriven text.  

Materiell
kultur

Produktnamn

Vikt- och

måttenheter Föremål Valuta

Social organisation

Kommunikation

1. Imperativ
2. Duande och
niande

3. Fåordighet
4. Dialektala
5. Talspråk
6. Språkkrockar

Mänsklig verksamhet

ochmänskligt beteende

1. Levnadssätt
2. Statliga

institutioner
3.
4.
5.

Festdagar
Musik
Sport

Släktskapsord och

personnamn

Övriga namn

1. Ortnamn

2. Gatunamn

3. Namn på företag

4. Namn på radio- och
TV- program
Namn på tidskrifter,
tidningar, serier

5.



 71

2.5 Semiotik 

2.5.1 Inledning 

De semiotiska teorierna av Barthes (1994, 1982), Lévi-Strauss (1962), Jakobson 

(1987), Lotman (1990a) och Torop (2000) är vid sidan av de i avsnitt 2.4. nämnda 

översättningsvetenskapliga teorierna nyttiga med tanke på min frågeställning. I 

detta avsnitt presenterar jag kortfattat semiotikens huvudriktningar och de 

ovannämnda semiotikernas teorier.  

Semiotik är en vetenskap som undersöker tecken, teckens betydelser och 

teckenrelationer. Allmänt kan man tala om en analys av teckensystem. Till detta 

hör tecknens aktion, funktion och process som kallas för semiosis. Semiotiken är 

en flerdimensionell vetenskapsdisciplin, som inkluderar många inriktningar och 

teorier. (Semiotik 2009) Det finns två parallella traditioner, som fungerar som 

grundpelare för alla andra semiotiska undersökningar: den strukturalistiska och 

den pragmatiska semiotiken. Ferdinand de Saussure (1857–1913) och Charles 

Sanders Peirce (1839–1914) utvecklade nästan samtidigt två olika semiotiska 

teorier.  

Saussures synsätt är strukturalistiskt. Han anses vara grundaren av 

semiotikens s.k. lingvistiska gren och han skapade den dyadiska modellen. Det 

centrala i Saussures teori är begreppen uttryck (signifiant) och betydelse (signifié). 

Till Saussures teori hör frågorna vad teckenbegreppet innebär, vad ett tecken 

består av och på vilket sätt det hör till det sociala livet. I hans teori accentueras 

också det talade språket (parole) och språksystemet (langue). Det sistnämnda är 

ett systematiserat språksystem, som inte förändras. I det talade språket framträder 

individen. Då används språket på ett individuellt sätt, t.ex. genom en dialekt eller 

en viss stil att tala. Samtidigt måste man separera ett annat begreppspar. När 

talaren uttrycker något funderar han inte på språkets struktur, åtminstone inte om 

det gäller hans modersmål. Hans språkbruk är omedvetet. När det är fråga om att 

man vill analysera språkets struktur, talar man om medveten aktivitet. (Saussure 

1967: 76–80) 

Peirce representerar den pragmatiska inriktningen, som utgår ifrån att 

teckenbegreppet omfattar tre aspekter och inte bara två som i den strukturalistiska 

inriktningen. Peirce skapade den triadiska modellen. Inom den pragmatiska 

semiotiken riktar man uppmärksamheten på tecknens aktivitet. Tecknet och dess 

effekt på andra tecken är viktiga, och den inverkan som tecknet har är en del av 
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tecknet. Jämfört med Saussures teori, enligt vilken tecknet är oberoende av sin 

omgivning, betonar Peirces teori tecknets tre dimensioner. (Peirce 1998: 11–26) 

Till tecknet hör enligt Peirce tre element: teckeninstrument (representamen), 

med vars hjälp det konkreta eller begreppsliga objektet (object) uttrycks, och 

tecknets interpretant (interpretant). Med hjälp av den triadiska modellen kan man 

iaktta teckenbegreppets relationalitet. Tecknets tre aspekter är knutna till 

varandra. Tecknets triadiska relation kan presenteras med hjälp av följande figur, 

där tre cirklar delvis överlappar varandra:  

Figur 7. Den pragmatiska semiotikens tre teckenelement.  

Själva objektet kan vara konkret eller begreppsligt. Tecknet (representamen) är 

det som representerar objektet. Det står för något annat. Interpretanten är det som 

tecknet framkallar eller förorsakar. (Peirce 1998: 272–273) Inom den pragmatiska 

semiotiken accentueras också tecknets funktion. Ett tecken är inte konstant, utan 

får sin betydelse genom sin uppgift. (Peirce 1998: 380, 388-389) 

objekt 

(object) 

interpretant 
(interpretant) 
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2.5.2 Kultur- och samhällssemiotik 

2.5.2.1 Juri Lotman 

Kultur- och kommunikationssemiotikens fader Lotman hör till Dorpat-

Moskvaskolan och är känd som en företrädare för strukturalism och i ett senare 

skede poststrukturalism. Med den strukturalistiska Parisskolan förknippas bl.a. de 

Saussure, Greimas, Lévi-Strauss, Barthes och Lacan, av vilka de två sistnämnda 

övergick till poststrukturalismen. En del av strukturalisterna, t.ex. Kristeva, 

övergick senare till den sociala konstruktivismen och den psykoanalytiska 

feminismen. Med kultursemiotiken förknippar man dock mest Dorpat-

Moskvaskolans medlemmar, bl.a. Bahtin, Eichenbaum, Jacobson, Sklovski och 

Tynjanov. (Tarasti 1990: 19–25)  

Till kultursemiotiken hör huvudsakligen tre begrepp, nämligen språk, text och 

kultur. Språket är ett kommunikationsmedel, och begreppet avser inte endast talat 

eller skrivet språk. Alla företeelser eller föremål har sitt eget språk. Man kan t.ex. 

förmedla ett visst meddelande genom sättet att klä sig eller att uppträda. I det 

sistnämnda exemplet kommunicerar man utan att använda skrivet eller talat språk. 

Dessutom anses med textbegreppet inte bara skriven eller talad text, utan en text 

kan t.ex. också vara ett konstverk. Till textbegreppet hör åtminstone två kulturella 

språk. En medlem i en kultur behärskar samtidigt många språk. Han är polyglott. 

Till kulturbegreppet hör gränsbegreppet. Kultur är först då kultur, när det finns en 

icke-kultur, som är präglad av icke-betydelse. Till Lotmans text- och 

kulturbegrepp hör också begreppet semiosfär, med andra ord det semiotiska rum 

som är en förutsättning för alla texter och varje kultur. Ett semiotiskt rum utgör 

det rum där alla texter i en viss kultur fungerar och verkar. Att leva i en viss kultur 

betyder att vara medlem av dess semiosfär. Att inte höra till någon kultur betyder 

att man inte uppfattar kulturen som semiosfär och semiosfärens texter inte som 

texter, utan som kaos. (Lotman 1990a: 123-129) 

För att förklara Lotmans text-, kultur- och semiosfärbegrepp ger jag ett 

exempel som gäller min egen tyska kulturbakgrund samt kulturkrocken mellan 

den tyska och den finska kulturen. Med hjälp av kultursemiotiken kan man 

förklara kulturchockens uppkomst. Lotmans tankar om kultur och icke-kultur 

fungerar mycket bra för att förklara detta problem. Under mina första år i Finland 

var den tyska kulturen den enda ”rätta” kulturen för mig. Den finländska kulturen 

var en främmande icke-kultur som jag omedvetet och medvetet tillbakavisade. 

Det var lätt att döma allt som avvek från den tyska kulturen. ”De egna rätta” 
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hövlighetsformerna, mitt uppförande, bordsskick, mina kommunikationsmodeller 

och annat var så starka, att jag inte kunde tåla något som avvek. Lotman skulle ha 

sagt, att jag endast kunde läsa mina egna bekanta texter. Presenterat i form av en 

figur ser exemplet ut på följande sätt (jfr Huttunen 2008):  

Figur 8. Min kulturella situation år 1998. 

När jag flyttade till Finland kände jag inte till den finska kulturen och de finska 

sedvanorna. Finland var en icke-text och en icke-kultur för mig. Såsom alla andra 

okända kulturer kändes den fel, obekant och oordnad. Jag kunde inte tolka 

människornas tecken (t.ex. beteendesätt, kroppsspråk, sätt att tala, 

distansuppfattning) och jag kände mig otrygg och osäker. Finland var ett icke-
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semiotiskt land för mig. Orsaken till att jag uppfattade Finland som ett land där så 

många saker gjordes ”fel” var att jag utgick från min egen tyska text och kultur 

som jag var van vid. Den kultur jag hade varit medlem i under ca 25 år tid kändes 

då som den enda rätta, säkra, trygga och ordnade kulturen. Jag ville förändra hela 

det finska levnadssättet. Den faktor som räddade mig var tiden. Det obekanta och 

felaktiga förändrades med tiden och jag bekantade mig med den finländska 

kulturen. Efter elva år i Finland är den finländska kulturen en text som är nästan 

lika stark som den tyska. Nu har den finländska kulturens delaspekter kommit in i 

min personliga kulturlåda. På icke-kulturens sida finns alla de kulturer som jag 

inte ännu känner till.  

Figur 9. Min kulturella situation år 2009. 

Situationen år 2009:

tysk semiosfär
finsk semiosfär

texter
ordnade
semiotiska
rätta
harmoniska
egna
säkra
trygga

alla okända semiosfärer
icke-texter
kaotiska
icke- semiotiska
fel
oharmoniska
obekanta
osäkra
otrygga



 76

Denna tanke kan lätt tillämpas på översättarens krav på kulturkompetens. Enligt 

mig räcker inte en utmärkt språkkompetens och stilkompetens för att kunna 

översätta ett verk från källspråket till målspråket. För att översättaren acceptabelt 

skall kunna översätta ett verk från källkulturen till målkulturen krävs det att 

översättaren också känner till båda kulturerna lika bra. 

Att den finska kulturen numera är en text för mig är dock inte samma sak 

som en fullständig acceptans eller ”hemkomst”. Det är snarare att jag har nått en 

djupare förståelsenivå. Det som jag tidigare skrev om min roll som observatör 

kommer starkt fram här. Jag har ofta en känsla av att jag egentligen inte alls har 

något fullständigt kulturellt hem, utan att min ”text” består av två hälfter. Dessa 

hälfter går samman trots motsatser och diskrepanser och bildar en ny, unik text. 

Ibland är jag lite avundsjuk på människor som kan identifiera sig fullständigt med 

sitt land. Jag tror därför att jag kan förstå finlandssvenskarnas situation rätt bra. 

Att vara svenskspråkig i Finland betyder också att leva i två texter, den finska och 

den finlandssvenska.  

2.5.2.2 Roland Barthes 

Barthes (1915–1980) skrev ett stort antal essäer där han visade att denotationer 

(grundbetydelser), som förekommer i populärkulturen, innehåller konnotationer 

eller myter, som härstammar från ett bredare, samhälleligt teckensystem. I boken 

Mytologies tar Barthes upp vardagliga ”självklarheter” eller myter som 

människan dagligen konfronteras med (Barthes 1994). Han analyserar t.ex. filmer 

som utspelar sig i antiken och frågar sig varför alla manliga skådespelare har kort 

och lockad pannlugg. Ett annat fenomen som Barthes analyserar är brottning, som 

innebär självklara ritualer (grimaser, kroppshållning etc.). I regel ifrågasätter man 

inte sådana myter, eftersom de är så osynliga. Barthes betonar konnotationernas 

självklarhet. Ofta märks det inte alls att det gäller en konnotation, utan 

konnotationerna förefaller vara naturliga.  

Jag anser att Barthes teori är mycket aktuell när man vill studera översättning 

av kultur. I ett samhälle finns det t.ex. tankesätt och sedvanor som man inte alls 

tänker på. Man beter sig och tänker automatiskt på ett visst sätt, eftersom det är en 

oskriven lag att göra så. För att man skall kunna blotta konnotationer behövs en 

semiotisk analys. Med hjälp av en sådan analys kan kulturella och samhälleliga 

fenomen upptäckas som man tidigare inte alls varit medveten om.  

Ett exempel som Barthes nämner är reklamen för Panzani pasta. Barthes 

presenterar tre olika meddelanden: 
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1. Det språkliga meddelandet som innehåller alla ord som reklamen omfattar 

(t.ex. orden Panzani pasta). 

2. Det okodade ikoniska meddelandet som är de denotationer som fotografiet 

innehåller (en bild på pasta betyder t.ex. pasta). 

3. Det kodade ikoniska meddelandet som är fotografiets konnotationer 

(grönsakerna i nätkassen betyder t.ex. färskhet, nätkassen betyder hemkomst 

efter matinköp). (Barthes 1994: 178) 

Det denotativa tecknet består av det som Saussure kallar för signifiant och signifié 

(Saussure 1967: 76–80; Nickel 1985: 130–131; Genette 1992: 128–129). Läsaren 

känner igen bilden och förstår tecknets denotativa betydelse. Samtidigt är det 

denotativa tecknet potentiellt redan en konnotativ signifiant. Den denotativa 

bilden av Panzani pasta kan t.ex. ha konnotationerna värd att köpa, bra, italiensk.  

Barthes teori kan sammanfattas med hjälp av följande figur. Jag har lagt in 

exemplet hjärta (Barthes 1994: 178, Segler-Heikkilä 2008: 96): 
 

1. uttryck (signifiant)   2.innehåll (signifié) 

(en bild av ett hjärta)                  (betyder hjärta) 

3. denotativt tecken  

(ett hjärta) 

4. konnotativt uttryck (signifiant) 5. konnotativt innehåll (signifié) 

(ett hjärta) (betyder ”kärlek”) 

6. konnotativt tecken 

(kärlek) 

Figur 10. Barthes (1994: 178) teori om olika förståelsenivåer. 

Denotationen är med andra ord den grundläggande teckenrelationen mellan 

uttryck (signifiant) och innehåll (signifié), alltså det som betraktaren ser. 

Konnotationen är det som något associeras till. Här är läsarens 

bakgrundsinformation viktig. 

2.5.2.3 Claude Lévi-Strauss 

Enligt Lévi-Strauss (1962: 210–211) innehåller varje berättelse en struktur som 

man kan hitta genom att plocka isär berättelsen i dess minsta delar (mytem). 

Dessa mytem är s.k. relationsbuntar. Lévi-Strauss ordnar mytemen på nytt. Han 
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tar inte hänsyn till berättelsens händelsekedja, utan klassificerar mytemen enligt 

deras innehållsliga likhet. Han analyserar Oidipusmyten på detta sätt. ”Oidipus 

dödar sin far Laios” och ”Etekloes dödar sin bror Polyneikes” hör då till samma 

grupp.  

2.5.3 Semiotik och översättningsvetenskap 

Översättning ur semiotisk synvinkel på teoretisk nivå har hittills studerats bl.a. av 

Eco (1972, 1987, 1992), Gorlée (t.ex. 1991, 1994, 2004), Jakobsson (1959, 1971, 

1987), Kukkonen (t.ex. 1993a, 1993b), Oittinen (1995), Sorvali (t.ex. 1990: 49–

60, 1996a, 1996b, 1998, 2005, 2007, 2008) och Torop (2000, 2001). Hartama-

Heinonen (2008: 25–80) ger en omfattande sammanfattning av översättning ur det 

semiotiska perspektivet. Hon utvecklar en egen teori om översättning som 

abduktion. Kukkonens och Sorvalis artiklar är exempel på hur semiotiken kan 

tillämpas på konkreta forskningsobjekt (se t.ex. Kukkonen 1993c: 9–68, 2007: 

23–54, 2008: 47–78; Sorvali 2006: 55–76; 2007: 11–28). I det här avsnittet 

presenterar jag kortfattat några av Torops och Jakobsons tankar om semiotisk 

översättning, eftersom de har omedelbar påverkan på hur termen översättning 

uppfattas i föreliggande avhandling.  

Torops disciplin heter perevodovedenie på ryska och kan översättas med 

översättningsteori och -kritik. Torop har gjort omfattande undersökningar inom 

litteratur, teater, musik och film. Han behandlar översättningar och 

kultursynvinkeln i artikeln Translation as translating as culture (2002). Hans 

mest kända verk är Total´nyj perevod som kom ut på ryska år 1995, på italienska 

år 2000 och på engelska år 2001 (Total Translation). Han betonar att nya framsteg 

i den semiotiska analysen principiellt möjliggör en beskrivning av alla 

översättningsformer som semantisk transfer. Torop beskriver språk på tre olika 

sätt, som enligt honom borde beaktas då man undersöker översättningsaktivitet. 

För det första betonar han att ett språk kan uppfattas som kultur i synekdokeform. 

Genom att man använder en del (språk) uttrycks det hela (kultur). För det andra 

kan begreppet språk också uppfattas som ett metaspråk. Då gäller det inte bara att 

undersöka ett språks inre struktur, utan språk uppfattas som ett verktyg att 

uttrycka kultur. För det tredje föreslår han att språk kan uppfattas som ett av de 

många semiotiska system som en kultur omfattar.  

Torop (2000: 223–340) behandlar också översättbarhet och fyra olika 

kulturpar. Vid en undersökning av två språk och kulturer är det nödvändigt att 

beakta Torops fyra kategorier som jag i det följande belyser med mina exempel: 
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1. Varken kultur eller språk är likadana, t.ex. Afrikaans och tyska. 

2. Språken har likadana lingvistiska strukturer, men kulturerna avviker från 

varandra, t.ex. (finlands)svenska och tyska. 

3. Språken har olika lingvistiska strukturer, men kulturerna liknar varandra, t.ex. 

(finlands)svenska och finska.  

4. Både kultur och lingvistiska strukturer liknar varandra, t.ex. svenska och 

norska. (Torop 2000: 223–340) 

Dessutom betonar Torop följande fyra olika textinterna relationer mellan språk 

och kultur. Exemplen är mina egna: 

1. Monospråkliga och monokulturella texter, t.ex. Kivis Sju Bröder. 

2. Monospråkliga och multikulturella texter, t.ex. Janssons Sommarboken, som 

har skrivits på svenska, men som innehåller finlandssvenska och allmänt 

finska kulturella drag. 

3. Flerspråkliga och monokulturella texter, t.ex. Westös berättelse Moster Elsie, 

där författaren använder både finska och svenska, även om han framför allt 

beskriver en finlandssvensk familjs sommarsemester.  

4. Multispråkliga och multikulturella texter, t.ex. Westös berättelse Melba, 

Malinen och jag, där Westö använder både finska och svenska och där han 

beskriver kulturkrockar mellan svensk- och finskspråkiga finländare. Denna 

berättelse kan också beskrivas som en flerspråklig och monokulturell text 

(kategori 3), eftersom de finskspråkiga karaktärerna egentligen hittar på 

kulturella skillnader, även om kulturerna inte nämnvärt skiljer sig från 

varandra. (Torop 2000: 223–340) 

Torop betonar översättarens roll i översättningsprocessen. Varje översättare borde 

vara medveten om de ovannämnda kategorierna och fundera på olika 

översättningsstrategier. (Torop 2000: 197) 

Jakobsons översättningsdefinition är rätt omfattande. Han nämner tre olika 

översättningstyper. För det första finns det en verbal översättning inom ett språk, 

som kan likställas med tolkning och kallas för intraspråklig översättning 

(Jakobson 1987: 429). Ett exempel kunde vara en diskussion mellan en kvinna 

och en man. De talar ofta olika språk, även om de använder samma intraspråk. 

Meningarna har med andra ord olika konnotationer hos en man och en kvinna. 

Deutsch – Frau/ Frau – Deutsch (Barth 2004) och Deutsch – Mann/ Mann – 

Deutsch (Fröhlich & Kleis 2005) är ordböcker, vilkas ändamål är att på ett roligt 

sätt underlätta kommunikationen mellan kvinnor och män. Den andra 
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översättningstypen som Jakobson nämner är interspråklig översättning, som 

motsvarar den gängse uppfattningen av översättning. Ett verbalt teckensystem 

översätts till ett annat. Den tredje typen som Jakobson föreslår är intersemiotisk 

översättning eller transmutation. Det betyder att nonverbala eller verbala tecken 

från ett teckensystem byts ut mot ett annat nonverbalt eller verbalt teckensystem. 

(Jakobson 1966: 260–266) Detta kommer fram t.ex. i Sorvalis artikel 

Laulutekstejä mieskuoro Huutajien ”käännöksinä” (Sorvali 2006: 19–28), där 

skribenten studerar hur sångtexter har översatts till ett annat teckensystem. 
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3 Författar- och källtextpresentation 

3.1 Inledning 

Jag presenterar i det följande kortfattat Tove Janssons och Kjell Westös biografi. 

För att man skall kunna analysera författarnas verk och speciellt den kulturella 

aspekten är det viktigt att studera Janssons och Westös semiosfärer. Det är 

speciellt viktigt att granska den boendemiljö författarna har en koppling till och 

som också behandlas i böckerna. Dessutom presenterar jag originaltexternas 

innehåll. Jag presenterar inte Bildhuggarens Dotter, eftersom jag använder bara 

några exempel på kulturfenomen ur denna bok. Tyngdpunkten ligger på 

Sommarboken och Lugna Favoriter.  

3.2 Författaren och konstnären Tove Jansson 

Tove Jansson föddes i Helsingfors den 9 augusti 1914 som den äldsta av tre barn. 

Hennes bror, Per Olov, föddes 1920 och det tredje barnet Lars 1926. Janssons 

föräldrar var finlandssvenska bildkonstnärer. Fadern Viktor Jansson (1886–1958) 

var bildhuggare och hennes mor Signe Hammarsten Jansson (1882–1970), dotter 

till en svensk präst, var konstnär och teckningslärare. Redan från början levde 

Jansson i en konstnärlig miljö och måste ha fått starka impulser från sin egen 

släkt, vilket också framgår av det självbiografiska verket Bildhuggarens Dotter 

(1968). Hennes föräldrar levde ett konstnärsliv som måste har varit mycket 

bohemiskt. Innan brödernas födelse tillbringade hon somrarna hos sina 

morföräldrar på Blidö som är en ö i Stockholms skärgård. Morföräldrarnas villa 

stod i mitten av en stor, blomstrande park. Havet var nära och i huset bodde 

släktingar och gäster. På vintrarna bodde Jansson i Helsingfors. (Björk 2003: 24–

37) 

Jansson hade ett mycket nära och bra förhållande till sin mor, som kallades 

för Ham. Jansson började måla, rita och skriva redan som barn. Ham, som var 

speciellt känd för att teckna frimärken, var Janssons första kritiker och lärare. 

Redan som 14-åring publicerade Jansson sin första barnbok, Sara och Pelle och 

näckens bläckfiskar, under pseudoymen Vera Haij. Som ung kvinna studerade hon 

konst och teckning vid Ateneum i Helsingfors. Hon utbildade sig till bildkonstnär 

och illustratör och studerade också i Stockholm och Paris. Hon gjorde resor till 

europeiska länder och besökte gallerier, konstutställningar och målade under sina 
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resor. Speciellt känd är hennes målning Tångbrännarna från resan till Bretagne 

1938. Under sin studietid illustrerade hon för tidningar och böcker. (Björk 2003: 

47, 60–62) Hon ritade t.ex. omslaget och illustrerade den finska översättningen av 

Tolkiens Hobbit, vars svenska översättning heter Bilbo. En Hobbits äventyr. En 

omfattande samling av dessa bilder finns på Internet (Panse 2009). Efter sina 

studier började Jansson göra skämtteckningar för den politiska tidningen Garm.  

Det intressanta med Janssons karriär är att det länge var bildkonsten som 

intresserade henne mest. Hon har själv sagt att det först mest var en lek att skriva, 

vilket är svårt att tro med tanke på hennes framgångsrika författarskap. I 

muminböckerna når Jansson ett nästan symbiotiskt samspel mellan text och bild, 

vilket också märks då man analyserar Sommarbokens pärm och innehåll. Bilderna 

är en viktig del av muminböckerna som helhet och det är svårt att föreställa sig 

dessa böcker utan de ritade karaktärerna. Att barn kan beskriva muminfigurerna 

bra visar hur viktiga bilderna är.  

Ute i världen är Jansson mest känd för sina muminböcker, som har översatts 

till 38 språk och som har dramatiserats för olika medier (Schildts 2009). Mindre 

bra känner man henne i utlandet som författare av vuxenböcker (Wallén 2005). 

Jansson har fått många priser för sina verk, bl.a. internationella 

ungdomslitteraturpriset, Nils Holgersson-priset, Svenska Akademiens stora 

guldmedalj, Expressens barnbokspris Heffaklumpen och finska statspriset, som 

hon fått två gånger. Hon blev hedersdoktor vid Åbo Akademi 1978 och fick 

professorstitel 1995. (förord i Sommarbokens tyska översättning 2002; 

Kansallisbiografia 2005) 

3.3 Sommarbokens struktur, innehåll och tematik 

Jansson skildrar i Sommarboken en gammal kvinnas vår- och sommarliv, hennes 

son och hennes barnbarn på en ö i Finska vikens skärgård. Boken är bl.a. en 

historia om vänskapen mellan farmor och barnbarn Sophia, som upplever den 

finska våren och sommaren mycket intensivt. Mellan dem finns en kontakt som 

baserar sig på ett gemensamt liv i naturen samt en förståelse utan ord. 

Åldersskillnaden förefaller inte att spela någon roll.  

Både farmor och Sophia har tid att iaktta vad som händer i naturen. De har tid 

att ta hand om varandra och de lever intensivt. Vänskapen skildras utan 

försköningar. Den kan innehålla kritiska situationer eller stunder av djup 

förståelse. Fadern verkar vara stressad och han skildras mycket sällan jämfört 

med farmor och Sophia. Andra viktiga teman i boken är ålderdom och ungdom, 
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att åldras och äldre människors livserfarenhet. Dessutom tematiserar Jansson 

gamla människors visdom och psykologiskt kloka lösningar när det gäller att 

umgås med barn. Det förekommer också många textställen där unga och äldre 

människors gemensamma intressen skildras. Människan som en del av naturen i 

motsats till kultur och utveckling är ett tema som framträder starkt. De talrika 

naturskildringarna betonar detta tema.  

Boken omfattar 22 kapitel. De kan anses vara självständiga berättelser, men i 

kapitlen finns många gemensamma drag som kopplar samman de olika kapitlen. 

Huvudpersonerna (Sophia och hennes farmor) och orten (en ö i Finska vikens 

skärgård) är de samma i hela boken. Björk (2003: 166) nämner att man får följa 

sommaren från dess början till slutet av augusti, vilket dock inte stämmer. De 

olika kapitlen är inte i kronologisk ordning (bilaga, se Sommarbokens tidstruktur). 

Detta stöder tanken att det handlar om självständiga berättelser. Det gemensamma 

med den beskrivna tiden är att händelserna utspelas på vårar och somrar. Boken 

kom ut 1972, men det förblir oklart i vilket decennium berättelsen utspelas. 

Avsaknaden av anknytningspunkter angående berättelsens tid gör att berättelsen 

är tidlös. Det krävs inte någon djup historisk bakgrundsinformation, och texten är 

ur den synvinken lätt att förstå.  

Väsentliga teman är vänskap, livet på ön och livet i naturen. Med hjälp av 

figur 11 presenterar jag bokens tematiska struktur. En utförlig analys ger jag efter 

figuren.  
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I boken förekommer ett stort antal motsatspar, som kan analyseras med hjälp av 

Lévi-Strauss mytemteori. Alla motsatser är laddade med betydelser (jfr Lévi-

Strauss 1962: 209–211) Jag presenterar dessa betydelser i samma ordning som de 

förekommer i figuren ovan.  

Vänskap mellan farmodern och Sophia 

Vänskapen mellan farmodern och Sophia innebär många motsatser, men också 

förenande drag. Farmodern är frisinnad, klok och förstående, gammal och ofta 

trött. Sophia är däremot trångsynt, livlig, oerfaren och ung. Farmoderns 

egenskaper är rätt synliga i varje episod. Farmoderns frisinne kommer fram i 

många situationer. Hon svär några gånger och sjunger en något oanständig sång, 

vilket framkallar en blandning av förtrytelse och förbluffelse hos Sophia. 

Däremot revolterar farmodern mot sin egen son, även om hon gör det på ett 

mycket osynligt sätt. Detta uppror är ett element som förenar farmodern och 

hennes barnbarn. Farmoderns visdom och människokännedom visar sig t.ex. i en 

situation där Sophia våghalsigt klättrar på en hög mast, vilket är förbjudet. 

Farmodern är medveten om den stora faran, men hon undviker att börja skrika 

eller skrämma Sophia, utan berömmer henne i stället. När Sophia inte vågar 

klättra ner, använder farmodern Sophias hjälpsamhet som en utväg för att få ner 

henne. Hon skriker åt Sophia att hon har tappat sin käpp, vilket motiverar Sophia 

att klättra ner. Det är intressant att Sophias vilja att hjälpa är starkare än hennes 

rädsla. Farmodern frågar barnet efteråt om hon ska berätta om händelsen för 

fadern. Hon handlar också rätt när Sophia är rädd för en fågelskalle på stranden. 

Farmodern tar henne i sin famn och försöker lugna den upprörda flickan genom 

att på ett barnvänligt sätt förklara varför fågeln är död. På så sätt är det farmodern 

som hjälper Sophia. Farmodern hjälper den unga flickan att klara av att vara 

oerfaren, men det är inte bara farmodern som hjälper. Sophia hjälper också 

farmodern på en annan nivå. Detta hänger ihop med en ytterligare motsats, 

nämligen deras åldersskillnad. Farmodern är inte längre den yngsta och hon 

behöver praktisk hjälp. I början av berättelsen har hon tappat sina löständer, en 

annan gång kan hon knappt hålla sig på benen och är ofta trött, och i sådana fall är 

det Sophia som är närvarande. Både Sophia och farmodern är alltså i behov av 

hjälp och hjälper varandra på olika nivåer, vilket är ett sammanbindande element. 

Det finns ännu mer som förenar dem. Båda har sinne för humor och älskar 

äventyr och annat spännande. Dessutom är de kreativa och fantasifulla. 

Farmodern täljer hemlighetsfulla djur i spökskogen, gör ett hus av tändsticksaskar 
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samt små träbåtar och bygger Venedig i miniatyrform i skogen. Dessutom är hon 

bra på att hitta på och berätta sagor. Hon har en förmåga att leva sig in i barnens 

tankevärld.  

Närheten till naturen som sammanbindande element är närvarande hela tiden. 

Farmodern och Sophia samlar t.ex. benbitar på stranden, gör utflykter i naturen, 

simmar, går och lyssnar på allorna tidigt på morgonen och sover i tält. De har 

också gemensamma hemligheter och en gemensam motståndare, nämligen 

Sophias far. Enligt farmodern förbjuder hennes egen son allt som är roligt. Sophia 

tycker likadant, och därför hemlighåller både farmodern och Sophia mycket för 

honom. En gång när de gör en utflykt ber han farmodern stanna på stranden och 

inte röra sig, eftersom det är så varmt. Farmodern lyder dock inte, utan placerar 

sitt paraply så att fadern, som sitter i en båt, inte kan se om hon ännu ligger på 

stranden eller inte. Sophia ertappar henne och farmodern måste förklara 

situationen. Utöver alla de ovannämnda detaljerna är det speciellt deras sätt att 

kommunicera med varandra som är det starkaste beviset på deras vänskap. Att de 

talar mycket familjärt och okonstlat med varandra tyder på ett djupt 

vänskapsförhållande. Sophia vågar säga sådant som i andra sammanhang skulle 

låta ohövligt. Hon frågar t.ex. rätt ofta farmodern om döden, vilket är ett tabu 

bland vuxna.  

När dör du? frågade barnet.Och hon svarade: Snart. Men det angår dig inte 

det minsta. (s.10) 

Ett annat exempel på detta är en situation, där farmodern frågar Sophia om hon 

skall informera fadern om det förbjudna klättrandet i masten. Sophia svarar: 

Kanske det räcker med dig, sa hon. Men du kan ju berätta det på din 

dödsbädd så att det inte går förlorat. (s. 61) 

Dessutom visar båda personerna mycket öppet sina känslor, vilket också är ett 

tecken på förtroende. Farmodern är t.ex. arg på sig själv efter att ha tappat sina 

löständer och döljer inte sin förargelse.  

Livet på ön och livet i naturen 

Teman Livet på ön och livet i naturen präglas av motsatserna vi – de andra, natur 

– utveckling/ teknik, mörker – ljus, inomhus – utomhus och otrygghet – trygghet. 

Vi - de andra kommer fram i olika situationer där öborna möter människor 

som är besökare på ön eller främmande. Det skildras på ett mycket roligt sätt hur 
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det lilla samfundet beter sig när en främmande människa eller grupp kommer till 

ön. Man får en bild av att det finns en mycket stark inre krets, som hotas av 

impulser utifrån. Ofta skildras dessa impulser som något negativt som Sophia inte 

vill komma i kontakt med eller något som är olikt och därför på något sätt stör 

Sophia. 

På en metanivå kan skildringen av den lilla gruppen öborna analyseras som 

pars pro toto för hela den finlandssvenska kulturen (jfr 2.3.1). Ett litet samfund 

upplever utsatthet p.g.a. den demografiska minoritetsställningen. Samfundet lever 

i sin egen värld och isolerar sig från majoritetsgruppen (Lange & Westin 1981: 

62–63). Här skildras med andra ord ett typiskt finlandssvenskt drag. Temat 

förekommer också i Janssons muminböcker. Enligt Nikolajeva är muminvärlden 

en sinnebild för det finlandssvenska (2000: 304–305). I Sommarboken är det 

mestadels främmande personer som Sophia och hennes farmoder kommer i 

kontakt med, men Jansson skildrar också fastlandet som verkar vara något som är 

långt borta och som man inte behöver. Det är många personer som kommer till ön 

som ur Sophias synvinkel uppfattas som konstiga och mestadels störande. En 

sommar kommer en liten flicka från staden. Flickan heter Hjördis Evelyne, men 

kallas för Pipsan. Farmodern och Sophia ger henne smeknamnet Berenice. För att 

visa att Pipsan är annorlunda, använder Jansson många motsatser mellan Sophia 

och Pipsan. För det första låter flickans namn Hjördis Evelyne mycket förnämt. 

För det andra är Pipsan rädd för allt nytt i motsats till Sophia. Dessutom har hon 

vackert hår och är ur Sophias synvinkel för välklädd och för väluppfostrad. 

Pipsan har svårt att att vänja sig vid öbornas levnadssätt, och farmodern förstår 

problemet: 

De hade inte förstått att bosättningen på ön i all sin tillfällighet var ett 

odelbart block. Deras tankspridda sätt att leva och följa med sommarens 

långsamma gång hade aldrig räknat med en gäst och de förstod inte att barnet 

Berenice var mer skrämt för dem än för havet och myrorna och vinden i 

träden om nätterna. [--] Här kommer man in halv över huvud i ett kompakt 

sammanhang av folk som alltid har levat ihop och med ägandets vana har rört 

sig kring varandra på en mark som de känner och kan och vet och varje litet 

hot mot det de är vana vid gör dem bara ännu mer kompakta och säkra. 

[--] Innanför deras stränder fungerar allt enligt ritualer som är stenhårda av 

upprepning [--] (s. 34–35) 
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Här presenteras ett finlandssvenskt särdrag. Såsom jag konstaterat i kapitel 2, 

skyddas en minoritets egenart mycket noggrant mot influenser av minoritetens 

medlemmar. Detta syns speciellt i upprätthållandet av traditioner och i vårdandet 

av den inre kretsens angelägenheter. Det är inte bara fråga om en språklig inre 

krets, utan det finns också skillnader mellan olika lokala små samfund. En 

finlandssvensk person från huvudstadsregionen kan ha stora svårigheter att klara 

sig i svenska Österbotten, där det finns andra kulturella regler och andra dialekter. 

Detta kommer fram en gång till i samma kapitel i Sommarboken. Jansson 

beskriver en bild som farmodern har i sitt sovrum. 

Det fanns, vid fotändan av hennes säng, en trevlig tavla av en eremit. Det var 

en färgreproduktion på glanspapper som var klippt ur en bok. Man såg en 

öken i djup skymning, bara himmel och torr mark. I mitten låg eremiten i sin 

säng och läste, han hade ett slags öppet tält omkring sig och ett nattduksbord 

med petroleumlampa. Hans utrymme av tält, säng, ljuskrets och nattduksbord 

var nästan lika litet som han själv. Inne i skymningen, längre bort, såg man 

otydligt och helt antytt, ett vilande lejon. Sophia ansåg lejonet hotfullt men 

farmorn trodde att det närmast beskyddade eremiten. (s. 33) 

Temat finlandssvenskhet tas här upp en gång till. Eremiten är ensam i den stora, 

mörka omgivningen, men låter sig inte störas. Den lilla, ljusa fläcken, där 

eremiten läser, kan uppfattas som den egna, kända kulturen, där man känner sig 

trygg och säker. Tavlan existerar verkligen. Det är en målning av den svenske 

konstnären Robert Högfeldt (1894–1986). Lejonet är en symbol för rike. I och 

med att det är en svensk konstnär som målat tavlan, är det överraskande hur bra 

lejonsymboliken passar ihop med den betydelse lejonet har i Finland. Finlands 

statsvapen bär ett lejon, och man kan uppfatta det lejon som sitter i bakgrunden 

som en symbol för Finland. Sophias tolkning är att lejonet är ett hot, farmodern 

däremot uppfattar lejonet som ett beskyddande element. Finland uppfattas med 

andra ord å ena sidan som en fara, å andra sidan som ett stöd. Som Westö skriver i 

förordet till boken Lugna Favoriter är finlandssvenskarna utsatta för en 

balansgång mellan svenskt och finskt (Westö 2004: 7). Att leva i Finland som 

medlem av en svenskspråkig minoritet är en utmaning, men också en rikedom.  

I Sommarboken skildras en gång till farmoderns utmärkta förmåga att förstå 

barn, trösta dem och få dem att glömma sitt missnöje. Genom att farmodern 

uppfinner ett nytt hot, skurkar på en båt som man måste skydda sig för, blir 

Pipsan plötsligt medlem av den inre kretsen. På en högre nivå innebär det att två 

subkulturer av samma land hotas av en annan kultur, vilket för med sig att 
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subkulturerna samarbetar eller förenas. Den här händelsen motsvarar ett drag som 

ofta kan hittas i den finländska kulturen. När det t.ex. gäller tävlingar som ordnas 

i utlandet, har jag märkt att man inte gör någon skillnad mellan svenskspråkiga 

och finskspråkiga finländare, speciellt inte när en finlandssvensk vinner. I det 

finländska inlandet märker man dock att språk- och kulturgrupperna lever rätt 

starkt isär.  

Kapitlet Grannen (s. 99–112) innehåller en episod som speglar misstankar, 

fördomar och nyfikenhet gentemot utomstående. I kapitlet berättas det om en 

direktör som bygger en villa på en ö som ligger ca en sjömil från den ö där 

farmodern, Sophia och Sophias far bor på sommaren. Öbornas reaktioner skildras 

på följande sätt. Även om alla är medvetna om villan, är livet inte längre som det 

var och som det borde vara. Det finns nu en främmande man som bor längst ut. 

Sophia och farmodern är nyfikna och åker med båt till den ö där direktörens villa 

ligger. Farmodern tycker inte om förbudsskylten som finns på direktörens tomt. 

Dessutom kritiserar hon byggnadstekniken och stilen. Enligt farmodern ser huset 

inte bra ut på ön och ytterdörren är dessutom på fel sida. Det saknas en hamn, och 

ön borde ha bevarats naturlig och borde inte ha jämnats ut. Därutöver anser 

farmodern att man inte får låsa dörren. Också inredningen är för fin. Med andra 

ord konstrueras följande motsatspar mellan öborna och främlingar: öppenhet och 

tillit – misstanke och försiktighet (användning av förbudsskylten och lås), 

sammansmältning till naturen – tillgjordhet (byggnaden passar inte in i naturen, 

inredningen är opassande). När Sophia och farmodern träffar direktören och hans 

son kommer det tydligt fram motsatser mellan öborna och de nyanlända 

personerna. Medan farmodern har bott på ön i 47 år, har mycket erfarenhet och 

går hand i hand med naturen, är ön och naturen något exotiskt och nytt för 

personerna från staden. Farmoderns erfarenhet framkallar dock högaktning hos 

direktören. Hans beteende verkar mycket konstlat och oäkta. Genom att låta 

direktören bjuda gästerna på en drink skildrar Jansson ytterligare en motsats. 

Sophia känner sig osäker och vet inte riktigt hur hon borde bete sig. Här kommer 

följande motsatspar fram: erfarenhet att bo på en ö – oerfarenhet att bo på en ö, 

undervärdering – högaktning (farmodern kritiserar direktörens oerfarenhet, 

medan direktören uppskattar farmoderns erfarenhet), okonstlat beteende – 

konstlat beteende, osäkerhet i sällskapsliv – säkerhet i sällskapsliv.  

Några gånger nämns också främmande personer generellt i form av 

sommargäster. De får genomgående negativa konnotationer: 
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Parasollet gjorde att de såg ut som de värsta sommargäster men det var de 

inte. (s. 55) 

Det är bara bönder och sommargäster som går i mossan. (s. 16) 

Till livet på ön hör naturtemat som en central del och som är kopplat till 

människan som en del av naturen, hot mot naturen och ingrepp i naturen. På 

många ställen i boken skildras hur människan förstör naturen p.g.a. okunskap, 

likgiltighet eller dumhet. Det framgår att naturen i alla fall vinner och att det är 

människan som måste rätta sig efter naturen och inte tvärtom. Ett exempel på 

människans okunnighet att röra sig i naturen är följande textställe där Jansson 

skriver om mossa och ejdrar: 

Det är bara bönder och sommargäster som går i mossan. De vet inte, det kan 

inte nog upprepas, att mossa är det mest ömtåliga som finns. Man stiger där 

en gång och mossan reser sig vid regn, den andra gången reser den sig inte. 

Den tredje gången man går över mossan är den död. Det är likadant med 

ejdrar, den tredje gången de skräms upp ur sitt bo kommer de aldrig mer 

tillbaka. (s. 18) 

Ett exempel på naturens styrka och oslagbarhet är farmoderns ovannämnda tankar 

om direktörens oförmåga att bygga på naturens villkor:  

Och de har dörren på fel sida om huset. De kommer aldrig att få upp den i 

sydväst. (s. 101) 

Hon vet också att det inte lönar sig att bygga en brygga, eftersom den inte 

kommer att hålla: 

I båtstranden berättade Malander att där skulle bli en brygga så småningom 

och farmorn rådde honom att ta trallor och vinsch istället för bryggorna far 

med isen, eller också släpbåt och boj. [--] Naturligtvis försöker han göra en 

brygga, det gör alla, det gjorde vi också. (s. 109)  

Naturens styrka kommer också fram i det textavsnitt där det skildras hur 

farmodern och Sophia bygger en liten stad i kärret. De bygger i många dagar. En 

dag börjar det regna och blåsa, och efter stormen är den stad som de så länge 

byggt borta.  

Människans ingrepp i naturen skildras många gånger med hjälp av olika 

maskiner eller moderna uppfinningar, som alla får negativa konnotationer. När 



91 

Sophia och farmodern sitter på ängen och diskuterar, störs den fredliga tystnaden 

av en maskin.  

Dendär lantbruksmaskinen höll ett otäckt oväsen. (s. 43) 

I en senare del av boken beskrivs byggandet av en landsväg. Ur Sophias 

synvinkel är bulldozern något hemskt som förstör naturen: 

Det var en bulldozer, en enorm och helvetiskt illgul maskin som med brak 

och dån och rasslande käftar vältrade sig fram genom skogen och på den och 

omkring den löpte gubbarna från byn som hysteriska myror och försökte få 

den att gå åt rätt håll. [--] nu åkte häggen, ljudlöst, den sjönk som en suck och 

upp kom svart bland jord och bulldozern tog ett nytt tag och vrålade vidare. [-

-] På båda sidorna kantades den av ett uppvräkt kaos som om stora händer 

hade pressat skogen tillbaka, böjt den och vikt den som mjukt gräs men ett 

gräs som inte reste sig mera.  [--] Det var ett förändrat landskap, andlöst som 

tystnaden efter en explosion eller ett skrik. [--] Det är som när Gud lägger sin 

straffande hand på Gomorra. (s. 77–78) 

I denna del beskriver Jansson naturen och ingrepp i naturen med maskiner och 

människor med hjälp av följande motsatspar: naturen är tyst och lugn, medan 

maskiner och människor är högljudda. Naturen är vacker, medan maskiner är fula. 

Naturen är bra för människan, medan människor med maskiner har onda avsikter. 

I slutet av denna episod är det dock naturen som slutligen vinner:  

När hon kom ner till havsviken såg hon bulldozern avteckna sig mot vattnet i 

all sin oformlighet, den hade kommit fram till strandängen och där hade den 

åkt på sned i en svacka och sparkat upp en massa sand. Gräsbacken hade givit 

vika, mjukt och förrädiskt, helt oförklarligt, och där låg det skogsätande 

vidundret tyst och i fel vinkel, en bild av avbruten kraft. (s.78–79) 

Här beskriver Jansson att människan inte är tillräckligt kunnig för att klara sig i 

naturen. Naturens egna, tysta vapen (i detta fall mjuk mark och sand) räcker för 

att jaga bort sådana människor och föremål, som sårar naturen. Ett annat 

textställe, där naturens kraft och människans svaghet kommer fram, är en episod 

där Sophias far försöker odla blommor, buskar och träd som inte naturligt växer 

på ön (s. 123–135). Det blir tydligt att det naturliga är bra, medan det konstgjorda 

är fel. I början beskriver Jansson hur fin ön ser ut när de vildväxande blommorna 

börjar blomstra. De olika blomstrande växterna har hittat sin rätta plats på ön och 

naturen sköter sig själv. Blir det en torr sommar, väntar blommorna till nästa år. 
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Naturen skildras som ett medium som inte har bråttom och som klarar sig på egen 

hand utan att anstränga sig. Därefter beskrivs fadern som fördjupar sig i 

blomsterkataloger och beställer växter, blomsterlök, blomstermylla och annat 

material som behövs. Det kräver mycket ansträngning att gräva rabatter och sköta 

planteringarna. Det blir en mycket het sommar, vilket skapar bevattningsproblem. 

Den bevattningsanläggning som fadern har konstruerat kan inte längre användas 

när regnvattnet i tunnan tar slut. Då bestämmer han sig för att transportera 

sötvatten från fastlandet, vilket förorsakar stora problem. Just då han har fått 

vattnet fram till ön, börjar det regna. Hela textstället är fullt av motsatspar. Medan 

naturen inte behöver anstränga sig för att lyckas, krävs det mycket energi och 

kraftansträngningar av människan att odla växter som inte naturligt växer på ön. 

Detta innebär motsatsparet lätthet – ansträngning. Samma tema upprepas där 

faderns ansträngningar att få vatten skildras. Ett annat motsatspar är 

självständighet och beroende. Medan naturen inte behöver någon hjälp, är de 

planterade växterna beroende av att människan sköter dem.  

När man analyserar kulturella drag som ett skönlitterärt verk innehåller är det 

viktigt att komma ihåg, att kulturella fenomen endast kan upptäckas då det finns 

en motsats. För att man skall kunna iaktta ett kulturellt fenomen, behöver man en 

annan synvinkel. Denna synvinkel är alltid ensidig, därför att den endast 

representerar den kulturens synpunkter från vilken källkulturens fenomen 

betraktas (jfr Lotmans textbegrepp, kultur och icke-kultur, 2.5.2.1). Sommarboken 

innehåller många särdrag som ur en tysk synvinkel förefaller vara exotiska och 

icke-tyska. I kapitel 4 behandlar jag ingående såväl större och mindre kulturella 

enheter, men redan här går jag in på framträdande drag.  

För det första kan jag konstatera att naturskildringen är ett tema som är 

intressant ur tysk synvinkel. Den rena naturen förknippas ofta med Finland, och 

ett av bokens huvudteman är livet i naturen som kombineras med aspekten att 

naturen vinner över människan. Människan måste leva enligt naturens regler, 

speciellt på en liten ö. I Tyskland, som är utvecklat och tätt befolkat, har en 

skildring av en nästan orörd natur en starkare effekt än i Finland, där naturen ännu 

är en vanlig del av människans vardag. Att ren natur och allt som förknippas med 

den (t.ex. friska skogar, ren luft och rent vatten, utrymme, bär, blommor) är något 

sällsynt i Tyskland, gör att naturskildringarna uppfattas starkare ur den tyska 

läsarens synvinkel. Det som saknas eller är sällsynt blir mera värdefullt.  
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3.4 Tyska översättningar och översättare av Sommarboken 

Sommarboken har översatts två gånger till tyska. Första gången översattes verket 

av Dorothea Bjelfvenstam år 1974, andra gången av Birgitte Kicherer år 2002. I 

båda fallen har originaltextens struktur bevarats. Det innebär att kapitlens ordning 

inte har förändrats. Det finns teckningar av författaren i den utgåva av 

originalverket som jag analyserar (1976), men de finns inte med i 

översättningarna. Texternas typografi skiljer sig dessutom från varandra. 

Skiljetecken och teckensnitt har t.ex. förändrats. Översättningarna skiljer sig 

innehållsligt i många avseenden från varandra. Kicherer använder ett modernt 

språk. Bjelfvenstams översättning innehåller många ord och meningar som ger ett 

något gammalmodigt intryck. Det beror delvis på tyska språkets utveckling under 

de 28 år som skiljer översättningarna åt. Dessutom är Kicherers översättning 

lättläst tack vare ett flytande språk.  

Kicherers moderniseringsåtgärder och det att hon inte använder så många 

gammalmodiga uttryck kan vara en orsak till att hennes översättning är lättare att 

läsa, även om den också kan vara lättläst av många andra skäl. Anpassning till 

läsarens kultur kan vara en av de viktigaste orsakerna till att boken är lättläst. I 

analysen av översättningsmetoderna i kapitel 5 återkommer jag till detta tema. 

3.5 Författaren Kjell Westö 

Den finlandssvenske författaren Kjell Westö föddes den 6 augusti 1961 i 

Helsingfors. Han studerade på Svenska Social- och kommunalhögskolan och 

arbetade som journalist bl.a. för tidskriften Ny Tid, Hufvudstadsbladet och olika 

litteraturtidskrifter innan sin egentliga författarkarriär, som inleddes med 

diktsamlingen Tango Orange (1986). Efter att han hade skrivit tre diktsamlingar 

utkom hans första novellsamling, Utslag (1989). Andra kända verk är Fallet 

Bruus. Tre berättelser (1992), Drakarna över Helsingfors (1996), som blev film 

år 2001, Vådan av att vara Skrake (2000), Lang (2002) samt Där vi en gång gått 

(2006). För det sistnämnda verket fick Westö Finlandiapriset år 2006. Han har 

dessutom mottagit många andra viktiga pris, bl.a. Svenska kulturfondens 

kulturpris år 2004, pris av Svenska litteratursällskapet i Finland åren 1987, 1990, 

1997 och 2001, statens litteraturpris 1990, Nuori Suomi-priset 1996 och många 

andra. Westös Lang kandiderade också för Nordiska Rådets litteraturpris och 

Finlandiapriset år 2002. (Söderströms 2008)  
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Westös böcker har haft stor framgång såväl i Finland som i Sverige 

(Viktorsson 2007: 32–33). En del av böckerna har översatts till franska, tyska, 

danska, engelska, norska och estniska. Enligt min mening är det mest 

beundransvärda med Westös texter att han undviker att bedöma sina hjältar och 

inte heller ger läsaren färdiga svar på hur något borde vara eller hur man borde 

göra. Man får ofta en känsla av att Westö iakttar omgivningen som en journalist. 

Westös böcker innehåller ofta samhällskritik, samtidsanalys, ett politiskt 

engagemang, en beskrivning av Finlands närhistoria, sport, Helsingfors-

skildringar, konflikter mellan svenskspråkiga och finskspråkiga finländare samt 

problem i de vuxnas och de ungas samlevnad.  

3.6 Lugna Favoriters struktur, innehåll och tematik 

Westös Lugna Favoriter (2004) är en novellsamling som innehåller 11 noveller. 

Då det inte är möjligt att detaljerat presentera alla berättelser, begränsar jag 

presentationen till en övergripande granskning av hela verkets tematik och 

analyserar novellen Moster Elsie närmare, eftersom den innehåller sådana detaljer 

som är speciellt viktiga ur en kulturspecifik synvinkel. Jag diskuterar dock 

översättningar av de kulturella fenomen, som förekommer i bokens andra 

berättelser. Jag börjar med huvudtematiken och fortsätter med en textanalys som 

baserar sig på Barthes teori.  

Det finns olika teman i Lugna Favoriter som förekommer i en stor del av 

berättelserna, som ofta är kopplade till varandra. Hela novellsamlingen kan 

uppfattas som en sammanhängande semiosfär, Westös tankevärld, där de enskilda 

berättelserna utgör dess beståndsdelar. Ett av dessa teman är skildringen av 

medelålders antihjältar och deras längtan efter de gamla goda tiderna. I samband 

med denna beskrivning behandlas ofta hjältens misslyckande. Huvudpersonerna i 

alla berättelser är män med undantag av huvudpersonen i Moster Elsie. I några 

fall har berättelsens huvudperson varit framgångsrik i det förflutna, men 

misslyckas i nuet eller så har han redan i det förflutna gjort något fel. Det kan 

också ha hänt något hemskt som tas upp en gång till i nuet. Ett exempel är hjälten 

i Korthugget solo för gitarr, där en före detta rätt känd gitarrist beskrivs som 

ombeds att igen spela i ett rockband efter en paus på 12 år. Efter att ha blivit 

övertalad blir han till ett åtlöje bland bandets musiker, eftersom han inte längre 

klarar av att spela. Ett annat exempel är den oföretagsamma musikern och 

taxichauffören Iiro som träffar sin före detta hustru och deras gemensamma son 

på en konsert där Iiro uppträder. Orsaken till separationen framgår i slutet av 



95 

berättelsen, då paret försöker flytta ihop på nytt, vilket dock misslyckas p.g.a. 

Iiros flegmatiska livsinställning. Iiro och pojken berättar bl.a. om separation och 

om Iiros son, som lider av de vuxnas fel och egocentricitet. 

Ett annat huvudtema är ungdomars utsatthet, vilket förekommer i nästan alla 

berättelser. I Moster Elsie klarar Elsie och Aaltonens dotter inte av samhällets 

sociala tryck. Personerna Tommen och Robin är rädda för Elsies beteende och de 

vuxna låter bli att förklara situationen. I Melba, Mallinen och jag beskrivs två 

gäng som grälar och slåss. Hjälten är mycket rädd för den pojke som kallas Melba 

och som är våldsam och elak. Det ena gänget är finlandssvenskt och det andra 

finskt. Domaren innehåller en skildring av hjältens ungdomstid, som är 

förknippad med prestationsångest i ett fotbollslag. I Lugna Favoriter tas temat 

upp genom en skildring av berättarens föräldrar, deras alkoholproblem och 

barnsliga beteende.  

Berättelserna innehåller ofta idrott och musik. Huvudpersonerna i Moster 

Elsie, Melba, Mallinen och jag och Domaren spelar fotboll eller har spelat fotboll. 

Hjältarna i Korthugget solo för gitarr och Iiro och pojken spelar gitarr, och olika 

personer i Melba, Mallinen och jag och Lugna Favoriter är intresserade av musik. 

Finlandssvenskhet förekommer som tema i några av berättelserna och då gäller 

det språket i alla berättelser, eftersom Westö skriver på finlandssvenska. 

Finlandssvenskheten kommer tydligt fram i novellen Kabana, där en 

finlandssvensk ung man försöker arbeta på en fabrik, men har stora svårigheter att 

komma in i gruppen p.g.a. sin finlandssvenska bakgrund. Ett annat exempel på en 

krock mellan svenskspråkiga och finskspråkiga grupper är novellen Melba, 

Mallinen och jag, där Westö beskriver grupptillhörighet och tvistemål på ett 

mycket intensivt sätt. Beskrivningen av huvudstaden Helsingfors utgör också ett 

tema som finns i hela boken. Inbäddade i bokens något dystra innehåll får 

Helsingforsbeskrivningarna det att låta, som om Helsingfors vore en efterlängtad 

oas. Utan tvivel är skildringen av Helsingfors Westös kärleksförklaring till 

huvudstaden. I Moster Elsie presenteras Helsingfors som en motsats till 

landsbygden. I denna berättelse skildras sommarlivet som en viktig del av den 

finländska kulturen. Kjell Westös noveller är en blandning av realism, sarkasm 

och humor. Det gör ont att läsa dem, men samtidigt kan man inte låta bli att 

skratta.  

I figur 12 presenterar jag Lugna Favoriters teman som överlappande cirklar, 

eftersom de inte står ensamma, utan dyker upp om och om igen i de olika 

berättelserna. Bokens olika teman kan sammanfattas på följande sätt: 
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Figur 12. Teman som förekommer i Lugna Favoriter. 

De ovannämnda temana förekommer i hela boken som faktorer som betingar 

varandra, kompletterar varandra eller står i växelverkan med varandra. I Melba, 

Mallinen och jag är t.ex. finlandssvenskheten och hjältens misslyckande 

förknippade med varandra. Dessutom utspelar sig händelserna i novellen i 

Helsingfors. I Domaren förekommer idrott som ett centralt tema, som står i 

växelverkan med hjältens framgång och misslyckande och hans utsatthet som 

ung. Berättelsen utspelar sig i Helsingfors.  

Moster Elsie är en berättelse där man hittar ett stort antal motsatser. 

Huvudsakligen är det fråga om stad och landsbygd, finlandssvenskt och finskt, 

normalt och onormalt beteende samt ungdomar och vuxna. Det intressanta med 
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denna berättelse är att författaren inte slår fast vad som är rätt eller fel. Det är 

ingen antingen-eller-berättelse, utan en novell utan färdiga lösningar. De 

ovannämnda motsatserna är med andra ord inte endast positivt eller negativt 

laddade. 
 

Figur 13. Olika teman i Moster Elsie. 

På landet – i staden 

Skillnaden mellan landsbygden och staden kommer fram i många textavsnitt. Det 

intressanta med huvudpersonens attityd till staden är dess ambivalens. Å ena 

sidan längtar den tioåriga huvudpersonen Tommen redan efter Helsingfors, å 

andra sidan vill han inte att sommaren tar slut. Sommaren betyder fritid och allt 

som är knutet till ett liv i och kring stugan. Ur ett barns synvinkel är resten av året 

däremot bunden till skola och vardagsliv. Fenomenet livet på landet yttrar sig 

genom ett stort antal olika egenskaper. Moster Elsie symboliserar storstaden 

Helsingfors som är en direkt motsats till landsbygden. Därutöver kommer livet på 

landet fram genom en skildring av typiska aktiviteter som äger rum på landet. 

Familjen äter kräftor, Elsie bor i bastukammaren, tvättar sig utanför bastun och 

simmar i sjön, mormor är intresserad av allt som är förknippat med naturen, 

barnen rör sig utomhus, spelar fotboll och krocket, ror på sjön och fiskar, morbror 

Walle bär bryggpontonerna till vedlidret m.m. 
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Onormalt beteende – normalt beteende 

Ett annat tema som förekommer i berättelsen är motsatsen mellan normalt och 

onormalt beteende. Elsie symboliserar Helsingfors, men hon är dessutom 

annorlunda jämfört med resten av familjen. Hon liknar inte de andra, är måttlös, 

röker, skrattar högt, är hektisk och snabb, sträckläser och beter sig glupskt och 

konstigt i många situationer. Jämfört med henne är resten av familjen långsam, 

tyst, normal, reserverad och tråkig. Elsie väcker ett stort intresse hos Tommen och 

Robin. Hon är ett slags femme fatale för dem, någon som är oerhört feminin och 

intressant (inte bara) för pojkar i pubertetsåldern.  

Ett annat onormalt fenomen i den unga Tommens liv är den Tokiga Familjen. 

Westö skildrar en finskspråkig familj som bor på en bondgård under somrarna. 

Herr Aaltonen är normal, men fru Aaltonen och hennes dotter ser annorlunda ut 

och beter sig annorlunda i många avseenden. Fru Aaltonen klär sig i vinterkläder 

mitt på sommaren, luktar konstigt och ler sorgset. Aaltonens dotter har en tom, 

livlös blick, är blek och hennes ögon är ”två svarta hål” som skrämmer Tommen. 

Herr Aaltonen skildras som större än Tommens far, men Aaltonen verkar se upp 

till honom. Däremot försöker Tommens far nå ett jämställt förhållande med herr 

Aaltonen. Tommens far vill inte verka ”bättre” och talar därför om sitt arbete på 

fabriken som han hade innan han började studera. Westö konstruerar motsatserna 

normalt – onormalt med hjälp av motsatsparen rent – otvättat, normalt utseende – 

konstigt utseende, ledsenhet – glädje, finne – finlandssvensk.  

Barn och ungdomar – vuxna 

Ett annat viktigt tema är möten mellan vuxna och barn. Barnen skildras som 

extremt nyfikna, vilket yttrar sig t.ex. när Tommen och Robin hemligt skuggar 

moster Elsie. Däremot försöker de vuxna hemlighålla vissa saker som gäller 

vuxenlivet. Aaltonen och Tommens far pratar tyst om vuxenproblem och byter 

samtalsämne när Tommen är i närheten. Robins föräldrar och mormor diskuterar 

Elsies sjukdom bara när de antar att barnen inte kan höra deras samtal. Tommen 

frågar sina föräldrar var Elsie är, men får aldrig ett svar på sin fråga. Westö 

opererar med motsatsparen nyfiken – hemlighållande/avvärjande, aktiv – passiv 

och ung – gammal. Det är också intressant att notera att både vuxna och barn 

skildras som hjälpbehövande. Moster Elsie och Aaltonens dotter klarar sig inte 

utan hjälp. Samma drag hittar man också i de andra berättelserna. Alla 
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huvudpersoner gör eller har gjort något fel, är svaga eller klarar inte av den 

samhälleliga pressen.  

Finlandssvenskt – finskt  

I Moster Elsie behandlas också finlandssvenskheten. Temat kommer fram särskilt 

på två textställen, och båda gångerna uttryckligen i motsats till finskspråkig 

finskhet. Första gången är när berättarens morbror Walle och hans fru omnämns: 

Pappa och mamma, mormor, morbror Walle och Satu, som var morbror 

Walles fru och Robins mamma och talade finska [--] (s. 14) 

Det är genast klart att alla andra talar svenska. För en finländsk person som 

utgående från sin kulturella bakgrund känner till finska förnamn är det också 

uppenbart att namnet Satu inte är finlandssvenskt. Westö uttrycker alltså 

finskspråkig finskhet med hjälp av ett typiskt finskt namn. I detta fall bedöms inte 

finlandssvenskheten direkt, utan det nämns bara att det finns en språklig skillnad. 

Läser man vidare hittar man dock även andra konnotationer. För det första 

beskrivs Satus son Robin som tjock, rädd och långsam i motsats till Tommen. 

Han får alltså negativa konnotationer. I slutet av novellen berättas det att Tommen 

börjar avsky Robin och att de två familjerna börjar gräla. Familjerna firar aldrig 

semester gemensamt igen, utan Walle och Satu köper sig en egen sommarstuga. 

Man kan alltså konstatera att två familjer, varav den ena är förknippad med 

finskspråkig finskhet och den andra med finlandssvenskhet, inte kan lösa 

problemen utan kommer ifrån varandra och fortsätter sina liv utan kontakt med 

den andra familjen. 

Temat finlandssvenskhet kommer också fram i samband med att en 

bondefamilj som bor nära familjernas sommarstuga beskrivs. I det här fallet 

används finska för att avgränsa familjen från den finlandssvenska miljön:  

När han såg pappa, mamma eller mormor sken han alltid upp, tog i hand och 

hälsade: ”Puaiviee, puaiviee”, lät det som. (s.16) 

Det framgår också att Tommen inte förstår finska: 

”Pappa, vad betyder ihmisen on taakkansa kannettava”, frågade jag efteråt. 

(s.17) 

Tommen kallar familjen Tokiga Familjen, eftersom fru Aaltonen och hennes 

dotter beter sig på ett märkvärdigt sätt. Finskspråkiga människor får negativa 
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konnotationer. Som ovan nämnts klär fru Aaltonen sig i vinterkläder mitt på 

sommaren och luktar konstigt. Dottern stirrar på folk utan att säga någonting. 

Också andra konnotationer finns i texten. Westö använder motsatsparen lång – 

kort, bättre – sämre och upp – ned för att beskriva förhållandet mellan Tommens 

far och herr Aaltonen:  

Han var längre än pappa, även om det såg ut som om det var tvärtom. Jag vet 

inte om det var pappa som sträckte på sig eller herr Aaltonen som kurade ihop 

sig, men herr Aaltonen tycktes titta upp mot pappa. (s. 16) 

Pappa, som tyckte om att berätta att han jobbat två år på verkstad innan han 

började studera och småningom blev rik, verkade ofta generad. (s. 16) 

Detta textställe innehåller en kollision av fördomar som ofta kan iakttas när det 

gäller finskspråkiga och svenskspråkiga finländare. Tommens far försöker bryta 

den gamla myten finlandssvenskar är bättre genom att berätta om sitt jobb som 

vanlig arbetare på en verkstad. På detta sätt försöker han komma på samma nivå 

som herr Aaltonen. Herr Aaltonen däremot förmedlar genom sitt beteende att han 

inbillar sig att han på något sätt är sämre än den finlandssvenske mannen. Detta 

fenomen är också ett exempel på att redan existerande myter blir självständiga 

samt förstärker och styr en människas beteende. Det intressanta är att båda 

personerna har fördomar om den andra parten, vilket skapar en något spänd 

stämning.  

Novellsamlingen Lugna Favoriter innehåller ett stort antal fenomen som ur 

tysk synvinkel verkar exotiska. Ett kulturellt fenomen blir ett kulturellt fenomen 

bara genom en motsats och ur en utomståendes synvinkel. Den finlandssvenska 

kulturen är vanlig och nästan osynlig för alla som är medlemmar i den, men den 

blir synlig och greppbar, när en person från en annan kultur konfronteras med 

den. Jag granskar finlandssvenska och finska drag ur tysk synvinkel. För det 

första kan man konstatera, att det finns kulturspecifika drag på språklig nivå. Alla 

ord och meningar som inte har översatts till tyska, t.ex. ortnamn, personnamn 

eller meningar på finska, ger novellerna en exotisk prägel. Några exempel är 

ortnamnen Tammerfors, Kontuniemi, personnamnen Aaltonen, Mallinen, Kurki, 

Nordman, Parsa-Håkan och meningarna Luojan kiitos, siellä he ovat eller Mun 

nimi on Kenu. För det andra väcker man den tyske läsarens uppmärksamhet, när 

han t.ex. läser om miljöer, beteendesätt, kulturella institutioner och föremål som 

inte har några direkta motsvarigheter i den tyska kulturen. Några exempel är den 

finska bastun och sommarlivet i naturen, som skildras i Moster Elsie, eller de 
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svenskspråkiga och finskspråkiga ungas konflikter, som speciellt yttrar sig i 

Melba, Mallinen och jag.  

3.7 Tysk översättning och översättare av Lugna Favoriter 

Lugna Favoriter har översatts till tyska av Paul Berf år 2006. Då man jämför 

originalet och översättningen upptäcker man strukturella skillnader. För det första 

har inte alla originalnovellerna översatts till tyska. Dessutom finns det en novell i 

översättningen som inte förekommer i originalet. Skillnaderna framgår av 

följande tabell:  

Tabell 1. Lugna Favoriters noveller i originalet och översättningen. 

Titel på novellen Originalet Tysk översättning Original och 

översättning 

Moster Elsie + + + 

Kabana  + + + 

Korthugget solo för gitarr + + + 

Utslag + - - 

Triangel + - - 

Iiro och pojken + + + 

Melba, Mallinen och jag + + + 

Ackermans berättelse + - - 

Domaren + + + 

Lugna Favoriter + + + 

1968 + + + 

Ein Abend in Montevideo - + - 

Åtta av originalets noveller finns i den tyska översättningen. De har markerats 

med ett plustecken i tabellen. De noveller som finns i den tyska översättningen 

står i samma ordningsföljd som i originalet, och den tillagda berättelsen Ein 

Abend in Montevideo är översättningens sista novell. Att tre av originalets 

noveller lämnas bort kräver en förklaring och därför en noggrann analys av 

novellerna i fråga. Utelämningen kan ha skett av två skäl. För det första kan dessa 

noveller ha varit för svåra att översätta, för det andra kan förlaget ha ansett att de 

inte skulle ha främjat bokens framgång i den tyskspråkiga kulturkretsen. Efter en 

noggrann analys har jag kommit till att det senare alternativet är mera troligt. 
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Utslag innehåller många vulgära uttryck, vilket kunde ha haft en negativ påverkan 

på försäljningssiffrorna i Tyskland.  
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4 Kulturspecifika drag i Lugna Favoriter, 
Sommarboken och Bildhuggarens Dotter 
och deras översättning till tyska 

4.1 Inledning 

I föreliggande kapitel analyserar jag översättning av kulturspecifika drag från 

finlandssvenska till tyska. Mitt material är Westös Lugna Favoriter och Janssons 

Sommarboken. Dessutom nämner jag också några exempel som jag hittat i 

Janssons Bildhuggarens Dotter. De kulturella fenomen som behandlas framgår av 

figur 5 i avsnitt 2.4.4.3.  

Att översätta ett finlandssvenskt prosaverk till tyska kan verka vara relativt 

enkelt i och med att språken är besläktade. Jämför man t.ex. den tyska 

grammatiken med den svenska eller betraktar språken på lexikalisk nivå, är det 

uppenbart att de har fler gemensamma drag än svenskan och finskan. Men trots 

detta kan en översättare som översätter ett finlandssvenskt skönlitterärt verk till 

tyska ha problem med att hitta lämpliga lösningar, vilket bl.a. kan bero på 

författarnas kulturkretsar. Jämfört med översättbarheten från finlandssvenska till 

finska är en översättning från finlandssvenska till tyska på pragmatisk och 

semantisk nivå relativt svår att förverkliga. Tarkiainen och Lindroth nämner 

översättbarheten i fråga om språkparet finlandssvenska–finska och konstaterar att 

de båda språkgruppernas mentalitet nästan är densamma. Enligt dem ligger båda 

språken vad semantiken beträffar mycket nära varandra, även om de tillhör helt 

olika språkfamiljer. De har en gemensam historia och samhällena är av samma 

typ. Detta gör att översättandet från finlandssvenska till finska relativt lätt kan 

realiseras och utan stora omtolkningar som behövs när det gäller andra språk. 

(Lindroth & Tarkiainen 2000: 14) 

Enligt Peirce kan människan uppfatta företeelser på tre olika nivåer som han 

kallar för firstness, secondness och thirdness. Nivåerna kan anses vara olika 

sinnesstadier. Firstness är den första känslan en översättare får när han har läst 

boken eller ett visst avsnitt. Secondness innebär bearbetningsprocessen (om a, då 

b), och thirdness är en djupgående förståelse av texten. (Peirce 1998: 160–162) 

Först efter att ha nått det tredje stadiet kan en översättare verkligen förstå 

kulturspecifika fenomen och översätta dem på ett lämpligt sätt. Böckerna i min 

analys innehåller sådana kulturella fenomen som är specifikt finlandssvenska ur 

tysk synvinkel. 
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Då jag diskuterar översättningslösningarna i böckerna använder jag de 

förkortningar som jag nämner förkortningsförteckningen i början av 

avhandlingen.  

När det gäller att analysera översättarnas adaptationsmetoder använder jag 

olika förkortningar för de olika adaptationsåtgärderna. När översättaren adapterar, 

använder jag ett plustecken för att markera adaptationen, +AD. Ifall översättaren 

inte adapterar, markerar jag det med ett minustecken, -AD.  

4.2 Social organisation 

4.2.1 Kommunikation 

En kulturell skillnad mellan finländare och tyskar är sättet att kommunicera. Det 

är mycket intressant att analysera hur översättarna av verken i fråga tar hänsyn till 

denna skillnad mellan finländarna och tyskarna. Med kommunikation avser jag i 

det här fallet i första hand muntlig kommunikation mellan två eller fler personer. 

Kommunikation omfattar olika typer av samtal, beroende på syftet som samtalet i 

fråga har. 

I det följande behandlar jag realiseringen av kommunikation i Sommarbokens 

och Lugna Favoriters översättningar från finlandssvenska till tyska. 

Huvudsakligen finns det två aspekter som jag lägger märke till då det gäller 

översättandet av kommunikation i böckerna. Inledningsvis betraktar jag 

översättning av samtalsstil i sin helhet. Senare går jag in på användningen av 

imperativformer. En analys av översättning av imperativformer är speciellt 

intressant, eftersom en direkt översättning från finlandssvenska till tyska kan 

förorsaka konnotationsförändringar. Till sist sammanfattar jag de möjligheter 

översättaren har när det gäller översättning av kommunikation. Jag redogör för 

vilka möjligheter en översättare har när det gäller översättning av kommunikation 

och för de konsekvenser som översättarens val medför. För att man skall kunna ta 

reda på hur översättningen av samtal har realiserats i översättningarna måste man 

analysera förhållandet mellan de personer som pratar med varandra och 

situationen där samtalet äger rum. 

Om översättaren bibehåller det typiskt finländska sättet att kommunicera, tar 

han inte hänsyn till den stil som en tyskspråkig läsare är van vid när han 

kommunicerar. Han adapterar med andra ord inte (-AD). Ju mer översättaren 

anpassar texten till de kommunikationsnormer som gäller i målspråkets 
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kulturkrets, desto mindre exotisk blir texten. Det positiva med en adaptation är i 

detta fall dock att kommunikationspartnernas förhållande inte förändras. Om den 

finländska samtalsstilen bibehålls, kan det lätt hända att den tyska läsaren får ett 

annat intryck av den relation som de kommunicerande personerna har. Då man 

granskar förhållandet mellan farmodern och Sophia i Sommarboken blir detta 

drag mycket tydligt.  

Pesch (2000) behandlar i sin artikel om tyskspråkig turistinformation i 

Finland bl.a. det finländska sättet att kommunicera. Enligt honom kommunicerar 

finländare sakligt och pregnant. Han nämner också den finländska flärdfriheten 

som ett drag som är typiskt för alla finländska kulturområden. 

Finnen lieben sachliche und knappe Kommunikation. [--] Finnen neigen 

dazu, Selbstverständliches unerwähnt zu lassen, während Deutsche alles 

haarklein darlegen wollen. In Finnland ist Sachlichkeit die oberste Tugend 

bei Verhandlungen, gefolgt von Ehrlichkeit und Verlässlichkeit. Auch die 

Zwei-Sprachen-Politik Finnlands zwingt zu knappem Ausdruck, da alle 

offiziellen Äußerungen gleich zweimal erzeugt werden müssen. [--] Das 

finnische Ideal der Einfachheit (koruttomuus) manifestiert sich in allen 

Gebieten finnischer Kultur, vom Kunsthandwerk bis zur Architektur. (Pesch 

2000: 27) 

Jag vill i detta sammanhang nämna ett drag som jag har lagt märke till under tiden 

jag bott i Finland. Jämfört med den tyska samtalsstilen använder en finländsk 

person relativt korta meningar i konversationen. Vanligtvis undviker man småprat 

och annat som anses vara onödigt. Detta drag kan tolkas fel av en tyskspråkig 

person. Då en tyskspråkig person är van vid försköningar, små tillägg och 

artighetsfraser, kan det finländska kommunikationssättet ur tysk synvinkel verka 

klumpigt och oartigt.  

I detta sammanhang är Janssons berättarstil i sin helhet ett bra exempel. 

Denna stil speglar nämligen det finländska sättet att yttra sig. Då man betraktar 

Janssons stil närmare hittar man de drag som Pesch (2000) beskriver. Jansson 

skriver sakligt och knappt och lämnar mycket osagt. I många fall beskriver hon en 

situation eller ett möte mellan två människor men förklarar inte dess betydelse. 

Hennes berättarstil är lika karg och okonstlad som den finländska naturen och 

finländarnas sätt att kommunicera. Den stil som Jansson använder i Sommarboken 

passar utmärkt ihop med bokens innehåll.  

Då man jämför originalet med de två tyska översättningarna i sin helhet, är 

det tydligt, att både den äldre översättningen av Bjelfvenstam 1972 och 
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översättningen av Kicherer 2002 bibehåller originalspråkets sätt att kommunicera 

rätt oförändrat (-AD). I det följande presenterar jag några textställen där man ser 

detta tydligt. Mestadels är det fråga om dialoger mellan Sophia och hennes 

farmor. I originalet skildras vänskapen mellan farmodern och Sophia som ett 

mycket intensivt förhållande.1 Den beskrivs realistiskt med överraskningar, 

besvikelser och höjdpunkter som hör till barndomen. Den gamla kvinnan tar sin 

sondotter på allvar. Ett exempel på detta är en situation där Sofia bestämmer sig 

för att sova i tält, vaknar och blir rädd. Hon knackar på farmoderns dörr och får 

komma in. I stället för att fråga varför hon inte längre sover i tältet (vilket skulle 

vara pinsamt för Sophia att svara på) börjar farmodern småprata och undviker 

hela tälttemat:  

Hur går det? [--] Så mycket fåglar i natt. [--] Jag kunde inte sova och så 

började jag tänka på sorgliga saker (kapitel Tältet, s. 96)  

Farmodern lindrar Sophias besvikelser genom att hitta på nya spel och berättelser. 

Hon känner sin sondotter och hennes tankegångar väl och vet hur hon kan trösta 

Sophia. Farmodern beter sig ofta själv som ett barn, hon sjunger t.ex. en ful sång 

(kapitel Hagen, s.45). Sophia och farmodern är på samma nivå. Farmodern 

försöker inte vara bättre eller hemlighålla något. Hon bestämmer inte vad Sophia 

skall göra, hon befaller inte, utan låter Sophia lära sig nya saker genom att 

uppleva det. De samtalar och hjälper varandra. (Segler-Heikkilä 2004: 54) 

Dialogerna berättar mycket om förhållandet mellan de kommunicerande 

personerna. För att kunna ge läsaren av översättningen en motsvarande bild av 

den människorelation som skildras i boken, borde en översättare innan han 

översätter noggrant analysera förhållandet mellan personerna i fråga. I 

Sommarboken hittar man många dialoger mellan Sophia och hennes farmor som 

beskriver deras förhållande. De kommunicerar med varandra på ett mycket direkt, 

okonstlat och ärligt sätt som fungerar på finlandssvenska, utan att läsaren av 

originalet får den uppfattningen att de inte tycker om varandra.  

Det finns tre möjligheter att översätta dialoger. Om översättarens syfte är att 

överföra vänskapen mellan Sophia och hennes farmor som den skildras i 

originalet, borde han ändra kommunikationsstilen, eftersom en tysk läsare inte är 

van vid ett så direkt och knappt sätt att kommunicera. Om hans syfte är att 

bibehålla det ur tysk synvinkel exotiska sättet att prata med varandra, borde han 

                                                        
1 Se också avsnitt 3.3. där jag analyserar Sommarbokens struktur. I detta sammanhang diskuterar jag 
bl.a. temat ”vänskap mellan Sophia och farmodern”.  
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översätta med relativt få tillägg. Han kan också välja en kompromisslösning och 

blanda de två alternativen. Om kommunikationsstilen inte förändras vid 

översättningen får läsaren av målspråkstexten en annan bild av vänskapen mellan 

farmodern och Sophia. Det beror på översättarens syfte vilkendera av 

möjligheterna han väljer. I Reiss och Vermeers skoposteori betonas den 

målsättning som en översättare har. Enligt skoposteorin är det viktigare att nå en 

uppställd målsättning än att översätta på ett visst sätt. (jfr Reiss & Vermeer 1984, 

se också 2.4.4.1) 

4.2.1.1 Användningen av imperativformer 

Användningen av imperativformer diskuterar jag i artikeln Tove Janssons 

Sommarboken och dess översättningar till finska och tyska – en jämförelse 

(Segler-Heikkilä 2004: 50–59). I detta avsnitt återger jag delar av denna artikel.  

Imperativformer används mycket i finländska samtal och de låter inte alls 

ohövliga utan kamratliga. Om man t.ex. säger till sin vän Ring mig nästa vecka!, 

uppfattar han budskapet som en vänlig uppmaning att ringa. Om man i samma 

situation använder imperativformen i ett samtal på tyska kan mottagaren bli 

irriterad. Ruf mich nächste Woche an! låter snarare oartigt än vänligt. 

Imperativformer i ett allmänt samtal på tyska låter i regel för aggressiva och 

ohövliga. För att nå ett likadant budskap som i den svenska versionen borde man 

undvika imperativformen genom att använda direkt frågesats (Rufst du mich 

nächste Woche an?), mildrande ord som doch, bitte, mal (Ruf mich doch bitte 

nächste Woche an!) och förnamn (Martin, ruf mich doch mal nächste Woche an!). 

I och med att imperativformerna har översatts direkt från svenska till tyska får 

läsaren en annan bild av vänskapen mellan farmodern och Sophia. Det här fallet 

kallar jag -AD-mot, eftersom översättaren inte adapterar och den tyska läsaren 

inte förstår textstället på ett motsvarande sätt. För att kunna förstå hur bilden av 

vänskapen förändras i den tyska översättningen, måste man veta hurdan bild 

originalet ger. Som jag beskrivit är Sophia och farmodern mycket goda vänner.  

I det följande jämför jag ett textavsnitt i kapitlet Badmorgon som innehåller 

olika befallningar och imperativfraser. Jag jämför också originalet och 

översättningarna till finska och tyska. På detta sätt kan man upptäcka intressanta 

skillnader i fråga om graden på kulturell översättningssvårighet.  

Situation: Farmodern har tappat sina löständer och Sophia hjälper henne att 

hitta dem (kapitel Badmorgon). 
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1a) SB, O:  Låt mig, sade Sophia. (s. 9) 

1b) SB, FIN:  Anna kun minä [--] Sophia sanoi. (s. 7) 

1c) SB, T1:  Lass mich suchen, sagte Sophia. (s. 7) 

1d) SB, T2:  Lass mich das machen, sagte Sophia. (s. 7) 

Imperativformen har använts såväl i den finska översättningen som i båda de 

tyska översättningarna. Anna kun minä … innehåller en vänlig men bestämd ton 

och beskriver situationen bra. De tyska översättningarna låter rätt ovänliga p.g.a. 

imperativformerna. Ett lämpligt alternativ kunde vara Lass mich mal, Oma. 

2a) SB, O:  Du kan inte stå på benen. Maka på dig. (s. 9) 

2b) SB, FIN:  Sinä et pysy pystyssä. Väistä. (s. 7) 

2c) SB, T1: Du kannst auf deinen Beinen kaum stehen. Geh mal weg. (s. 7) 

2d) SB, T2: Du bist so wacklig auf den Beinen. Mach mal Platz. (s. 7) 

Det här är en situation där Sophia på ett förtroligt sätt uppmuntrar farmodern att 

inte anstränga sig för mycket. Översättningen till finska är nära originalet. Den 

återger de mycket korta men exakta anvisningarna som Sophia ger åt sin farmor. 

Översättaren använder ingen adaptation, vilket inte heller är nödvändigt, eftersom 

den finska läsaren är van vid den korta och pregnanta samtalsstilen. I de fall där 

den målkulturella läsaren förstår textstället utan adaptation på motsvarande sätt 

som läsaren av originalet använder jag förkortningen -AD+mot.  

En översättning till tyska förefaller dock vara svår i detta fall. Den första 

meningen är längre i T1, vilket leder till att originalets korta och exakta 

konstaterande går förlorat. Dessutom förmedlar översättning T1 inte samma idé: 

Den kan lätt förstås så att farmodern i regel inte kan stå på benen, vilket inte är 

meningen. Geh mal weg är inte heller någon lämplig översättning. Det betyder att 

farmodern ska gå sin väg. Imperativformen låter mycket ohövlig i den tyska 

texten. P.g.a. den här meningen får läsaren en ovänligare bild av Sophia än den 

bild som ges i originalet. Att översättaren inte anpassar textstället till målspråkets 

kultur förändrar textinnehållet p.g.a. målkulturens kulturspecifika skillnader  

(-AD-mot). Den första meningen i T2 med uttrycket wacklig auf den Beinen sein 

har en något naiv och vänlig underton. Översättaren adapterar i detta fall i och 

med att hon använder ett mycket mildare och vänligare alternativ än Jansson. Den 

tyska läsaren är van vid ett förtroligare sätt att samtala. Översättaren av T2 tar 
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hänsyn till denna kulturskillnad. Med andra ord adapterar översättaren textstället 

med hjälp av ett motsvarande målkulturellt uttryck. Denna översättningsåtgärd 

kallar jag +AD mot. Mach mal Platz däremot låter ganska hårt. Inte ens ordet mal 

som har använts i båda de tyska översättningarna mjukar i detta fall upp uttrycket. 

Platz machen låter för kallt. Mitt förslag är Rück mal ein bisschen, vilket är en 

vänlig men bestämd anmodan.  

3a) SB, O:  Sätt in dem. (s.10) 

3b) SB, FIN:  Pane suuhusi. (s.7) 

3c) SB, T1:  Nimm es wieder in den Mund. (s.7) 

3d) SB, T2:  Tu es rein. (s.7) 

Som i de ovannämnda fallen låter imperativformerna även i detta fall för hårda i 

de tyska översättningarna. Tu es doch wieder rein kunde vara en översättning som 

skulle återspegla det vänliga förhållandet mellan farmodern och Sophia. 

Jag tycker att imperativformen i de här fallen kan översättas till finska utan 

att innehållet förändras. Kulturella likheter underlättar översättningen på kulturell 

nivå, även om det finns stora skillnader mellan de språkliga strukturerna. När det 

gäller översättningar till tyska är en direkt översättning av imperativformerna inte 

möjlig utan en innehållsmässig förändring. Konsekvensen av detta är att 

förhållanden mellan personer eller någon persons egenskaper inte kan återges på 

ett motsvarande sätt. För att undvika en innehållsmässig förändring kan man ta de 

ovannämnda medlen i bruk, t.ex. doch och mal, eller innehållsmässigt ekvivalenta 

uttryck med hänsyn till det tyska sättet att kommunicera vänner emellan. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att den människorelation som 

författaren vill förmedla förändras, när en översättning av muntlig konversation 

från finlandssvenska till tyska sker utan adaptation. I detta fall betyder -AD att 

översättaren inte tar hänsyn till målkulturens seder. I det ovannämnda fallet får 

den tyska läsaren ett ovänligare intryck av vänskapsförhållandet än Jansson har 

velat förmedla, eftersom stället inte har adapterats. Det sker en stor 

innehållsmässig förändring utan adaptation. Det fåordiga och ur tysk synvinkel 

oartiga sättet att samtala tolkas nämligen inte som ett finlandssvenskt särdrag, 

utan som en personlig samtalsstil mellan de två personerna. Det finländska sättet 

att kommunicera med vänner rätt direkt utan försköningar har bibehållits i de 

tyska översättningarna. För en finsk person är det inte oartigt att kommunicera på 

detta sätt, men på tyska låter denna slags kommunikation ohövlig. Konsekvensen 
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är att den tyskspråkiga läsaren får en annan bild av Sophias och farmoderns 

vänskap.  

4.2.1.2 Duande och niande 

En annan kulturell skillnad är användningen av duande och niande i Finland och 

Tyskland. När man träffar en vuxen person som man inte känner niar man i regel 

honom/henne i det tyska semiotiska rummet. Om det finns en vuxen och ett barn 

så niar man den vuxna personen och duar barnet.  

I Sommarbokens kapitel Grannen finns en situation där Sophia och hennes 

farmor träffar en ny granne för första gången (Grannen s. 105–107). I direkt 

anföring använder grannen formen ni och det är oklart om han niar den gamla 

kvinnan eller om han pratar med både farmodern och Sophia (ni som 

pluralisform): 

4a) SB, O:  Direktör Malander förklarade att hunden bara ville leka och att 

den hette Delila. Delila ville att hon skulle kasta käppen, så att 

den får apportera, ni förstår. (s. 105) 

4b) SB, FIN:  [--] Delila tahtoi että rouva heittäisi keppinsä ja se saisi painua  

noutamaan, ymmärrättekö. (s. 79)  

4c) SB, T1:  [--] Delila will, dass man den Stock wirft, damit er apportieren 

kann, verstehen Sie. (s. 59) 

4d) SB, T2:  [--] Delila will, dass Sie den Stock werfen, damit sie ihn 

apportieren kann, verstehen Sie. (s. 87) 

Det är oklart om hon anser farmodern eller Sophia. Kivivuori väljer att tolka att 

det är farmodern och översätter hon med rouva, vilket utesluter Sophia. Enligt 

min åsikt kunde passivformen että keppiä heitettäisiin vara ett lämpligt alternativ. 

Det är lätt att översätta ordet ni till finska, som betyder pluralis eller niande i 

singularis både på svenska och på finska (te). Orden ni förstår kan lätt översättas 

med ymmärrättekö. På så sätt kan översättaren undvika problemet med niandet 

och duandet (-AD+mot).   

I T1 undviker Bjelfvenstam problemet med översättningen av hon genom att 

använda det indefinita pronomenet man. På detta sätt inkluderas både Sophia och 

farmodern som potentiella käppkastare. Översättaren använder med andra ord en 

generaliserande adaptation som jag förkortar med +AD gen. I T2 använder 
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översättaren Sie för att översätta hon. Det betyder att grannen endast riktar sig till 

farmodern. Enligt Nida är det då fråga om en delmotsvarighet (Nida 1975: 15–

20). På tyska finns det däremot ingen möjlighet att undvika problemet med 

översättningen av ni förstår. Översättaren måste välja mellan verstehen Sie, 

versteht ihr och ett opersonligt alternativ. Om det översätts med verstehen Sie, 

låter situationen formell och den nya grannen niar farmodern (och Sophia 

utelämnas). I både T1 och T2 har frasen översatts på detta sätt. Översättaren 

adapterar textstället genom att byta ut ett finskt kulturellt fenomen mot ett tyskt. 

På tyska låter niandet rätt, eftersom personer som inte känner varandra niar 

varandra. Om repliken översattes med versteht ihr, skulle direktör Malander låta 

som en arrogant person som inte värdesätter farmodern. Översättarna tar hänsyn 

till det tyska sättet att kommunicera. Den kulturella aspekten har med andra ord 

översatts på ett motsvarande sätt (+AD mot).  

I samma kapitel förekommer två andra textställen där personalpronomenet ni 

används. I följande citat har jag markerat ni och ordets översättningar med fet stil.  

5a) SB, O:  [--] det är ju ni som bor längre in? (s. 106) 

5b) SB, FIN:  [--], tehän kai asutte tästä mantereelle päin? (s. 79) 

5c) SB, T1:  Sie sind es doch, der mehr zum Festland hin wohnt? (s. 59) 

5d) SB, T2:  [--], denn Sie wohnen doch auf der Insel weiter landeinwärts? (s. 

87) 

 

6a) SB, O: Men ni föredrar säkert en lemon juice? (s. 107) 

6b) SB, FIN:  Mutta te kai otatte mieluummin lemon juicea? (s. 80) 

6c) SB, T1:  Aber Sie bevorzugen sicher einen Bitter Lemon. (s. 60) 

6d) SB, T2:  Aber Sie ziehen bestimmt Lemon Juice vor? (s. 88) 

På finska kan problemet undvikas eftersom ni kan översättas som te, som 

antingen niande eller duande i pluralis (-AD +mot). På tyska kan problemet inte 

undvikas. Antingen måste man använda formen Sie för att uttrycka niande eller 

ihr för att uttrycka duande i pluralis. I de tyska översättningarna riktar direktör 

Malander sig endast till farmodern, vilket inte är självklart i originalet. Det är här 

fråga om en delöversättning av originalfenomenet. Översättaren adapterar genom 

att använda den gängse formen Sie, men en viktig konnotation saknas, nämligen 



 112

beaktandet av Sophia. De fall där översättaren använder adaptation, men bara 

delvis kan återge originalets betydelse förkortar jag med +AD del.  

Också vid jämförelsen av Lugna Favoriters original och dess tyska 

översättning stöter man på samma problem. Novellen Kabana innehåller ett 

textställe där den finlandssvenske Martin skildras, som är förman på en 

metallfirma. En dag kommer styrelseordförande Hansegårdh på besök. Han 

undrar varför Martin fortfarande arbetar där. 

7a) LF, O:  »Är du också kvar?« (s. 40) 

7b) LF, T:  »Bist du auch noch hier?« (s. 37) 

Martin och Hansegårdhs son känner varandra från skoltiden. I Finland är det 

vanligt att dua i sådana situationer. I Tyskland är det allmänt att äldre niar yngre 

vuxna. Det gäller också när det egna barnets skolkamrater fyller 18 år. Jag minns 

själv hur konstigt det kändes när jag i 7 års tid hade träffat min kompis föräldrar 

under otaliga besök hos dem och de plötsligt började nia mig då jag fyllde 18 år. 

Jag kände dem mycket väl, och fram till dess hade jag niat dem och de hade duat 

mig. 

I översättningen av Sommarboken bibehåller översättaren du-formen i det 

ovannämnda exemplet. Då du-formen används i den tyska översättningen verkar 

personerna känna varandra bättre än Westö har avsett (-AD-mot). Sie-formen 

skulle låta naturlig i detta fall, annars får läsaren av den tyska översättningen en 

felaktig bild av förhållandet mellan Hansegårdh och Martin. Duandet i en sådan 

situation förstärker på tyska ännu mera intrycket att de två finlandssvenska 

personerna är goda vänner, vilket Westö dock inte vill betona.  

4.2.1.3 Finländsk konversationsstil 

Fåordighet och översättning av fåordighet kan studeras på två olika nivåer. För 

det första kan man undersöka hur en författare uttrycker sig. För det andra kan 

man studera fåordighet som förekommer i samtalssituationer. I detta avsnitt 

behandlar jag först författarnas uttryckssätt och översättningarna i sin helhet och 

går därefter in på några textställen med samtal mellan två eller flera personer. 

Enligt min mening säger verbet keskustella mycket om det finländska sättet 

att samtala. Keskus betyder hjärtpunkt, centrum. Finländarnas konversationsstil 

har diskuterats i samband med företagsledning och affärslivet mellan Sverige och 

Finland. Laine-Sveiby (1991: 75) diskuterar det finländska sättet att gå rakt på sak 
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och undvika småprat och gör ingen skillnad på finlandssvenska finländare och 

finländare som talar finska. Tienari och Vaara (2004: 92–106) betonar dock att 

den bild som man har av den andra kulturen realiseras. Det är alltså möjligt att det 

finländska sättet att tala fåordigt, konkret och utan försköningar fortlever bl.a. 

därför att det för länge sedan har blivit en myt som bevisar sig själv. Att 

finländarna alltid får höra om sin fåordighet gör att de själva tror att de är 

fåordiga. Det leder till att finländarna själva påstår sig vara tysta. Kukkonen 

(1993a) diskuterar i sin bok Kielen Silkki. Hiljaisuus ja rakkaus kielen ja 

kirjallisuuden kuvastimessa tystnad som ett kommunikativt fenomen. Enligt 

henne kan tystnad som språkligt beteende förklaras endast utgående från den 

kulturella bakgrund som språket i fråga fungerar i (Kukkonen 1993a: 10). En 

översättare borde alltså hitta en balans mellan det som en läsare från målkulturen 

är van vid och den stil som en författare har.  

Om man granskar ett enstaka samtal i en berättelse, kan ett finländskt samtal 

låta konstigt, om översättaren inte tar hänsyn till det tyska sättet att diskutera. För 

att i översättningen nå ett samtal som ur kulturell synvinkel motsvarar originalet 

är det vanligt att översättaren lägger till ord eller förlänger meningar. Betraktar 

man berättelsen i sin helhet, kan dock en meta-adaptation förstöra författarens stil. 

Med meta-adaptation avser jag i detta fall att det pregnanta sättet att uttrycka sig 

byts ut mot ett utförligare sätt med längre meningar. Jag anser att Janssons 

berättarstil är enkel och osentimental, och hon låter mycket bli osagt. Läsaren 

måste läsa mellan raderna. Det intressanta är att Janssons stil har stora likheter 

med det finländska sättet att kommunicera. Jansson använder i Sommarboken 

mycket korta fraser för att skapa en stämning som är typisk för boken och som 

också speglar det finländska sättet att diskutera. Ofta talar man litet och säger bara 

det som är nödvändigt. Samma drag hittar jag också i Janssons teckningar, som är 

enkla och väcker betraktarens fantasi. I kapitel 5, där jag behandlar 

översättningarna av bokpärmarna, återkommer jag till detta tema. 

I Björks biografi om Jansson påpekas hennes berättarstil.  

Det var något särskilt med Toves sätt att skriva [--]. Det var så enkelt, men 

ändå uttrycksfullt och precist och varierat. Och så sympatiskt och 

humoristiskt. [--] Jag upptäckte också att Blytons mysterieböcker hade ett 

mycket tristare språk. ”Sade Daisy med ett skratt” stod det alldeles för ofta. I 

Toves språk behövde det inte ens stå ”med ett skratt”, det förstod man ändå. 

(Björk 2003: 16) 
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En översatt text blir lätt längre än originaltexten. Att svenskan och tyskan ligger 

mycket nära varandra på grammatikalisk och lexikalisk nivå, möjliggör en 

jämförelse av satslängderna. Vid en jämförelse av längden på Sommarbokens 

original och översättningarna kan man konstatera att båda de tyska 

översättningarna är längre än originalet. Översättarnas sätt att förändra texternas 

strukturer, t.ex. genom att förbinda två korta meningar till en lång mening, 

innebär en meta-adaptation. Janssons stil byts då ut mot en allmän tysk stil (+AD 

mot). 

I Sommarboken förekommer en hel del dialoger mellan Sophia och 

farmodern, som speglar det sätt att kommunicera som ur tysk synvikel är typiskt 

för finländare. Meningarna är oftast korta och pregnanta och det sägs inte något 

onödigt. Ett exempel på att översättarna förlänger meningar är följande textställe 

ur kapitlet Tältet: 

8a) SB, O:  En stock som brann länge. Vi satt runtomkring och det var kallt. 

Vi åt soppa. (s. 92) 

8b) SB, T1:  Ein großer Balken, der lange brannte. Wir sassen um das Feuer 

herum, und es war kalt. Wir haben Suppe gegessen. (s. 51) 

8c) SB, T2:  Ein Balken, der lange brannte. Wir haben um das Feuer herum 

gesessen, es war kalt, und wir haben Suppe gegessen. (s. 76) 

Här når såväl Bjelfvenstam (T1) som Kicherer (T2) ett rätt tyskt uttryckssätt. 

Bjelfvenstam lägger till adjektivet groß, vilket förlänger meningen. Hon förbinder 

inte två meningar såsom Kicherer, som förenar de två sista meningarna till en 

längre mening. Dessutom förklarar båda översättarna ordet runtomkring genom 

att lägga till ordet das Feuer, vilket förlänger meningen ytterligare. Med 

detsamma förändras Janssons stil märkbart. Janssons stil speglar ett finländskt 

särdrag, som förstörs, om t.ex. typografi eller satsbyggnad förändras eller om 

textstället förlängs genom förklarande adaptationer.  

Westös berättarstil är inte lika enkel som Janssons. Det finländska särdraget 

speglas inte genom en knapp användning av ord, men Westös stil speglar dock ett 

annat finländskt fenomen. Hans sätt att gå rakt på sak och yttra sig utan 

försköningar är ett finländskt särdrag.  

Redan då jag diskuterade användningen av imperativformer kom det fram att 

en översättning utan adaptation kan påverka läsarens uppfattning om den 

människorelation som skildras med hjälp av en dialog. Förutom imperativen finns 
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det många andra element som påverkar hur den skildrade situationen uppfattas. 

Westös Moster Elsie innehåller ett avsnitt där familjen sitter vid bordet och 

dricker kvällste. Moster Elsie, familjens svarta får, deltar också. Hon är som 

vanligt mycket ivrig och högljudd, med andra ord en direkt motsats till resten av 

familjen. Westö använder en mycket kortfattad konversationsstil för att uttrycka 

situationens press och konstlade natur. Kontrastparet normal – onormal skildras 

här med hjälp av att det normala med fåordighet och det onormala med 

pratsamhet kopplas ihop. Också denna situation åskådliggör mycket tydligt 

finländarnas sätt att samtala. Westö använder korta, pregnanta meningar och 

småprat undviks.  

För att ta reda på om översättaren ändrar samtalet till ett mera tyskt samtal, 

vilket innebär längre meningar och ord som används i en konversation, räknar jag 

först antalet tecken i originalet och översättningen. Med tecken avser jag här 

bokstäver, skiljetecken och mellanslag. I slutet av meningarna i exemplet nedan 

anges antalet tecken. Antalet tecken i direkt tal markeras med kursiv stil efter det 

direkta talet.  

9a) LF, O:  ”Det är en fin sommar vi fått”, (32) sa morbror Walle. (50) 

”Ja, vilken fägnad. (20) Och jag vet inte när småfåglarna skulle 

ha haft så stora kullar som nu”, (73) sa mormor. (84)  

”Välsignade ljusa årstid.(26) Synd bara att den är så kort”,(31) 

fyllde mamma i. (47) 

”Ja du”, (9) sa pappa och reste sig för att fylla på mer kaffe. (60) 

”Jag vet nog vad ni tycker”, (29) sa moster Elsie plötsligt med 

ett tonfall jag inte kände igen, ”ni tycker att jag borde lämna min 

forskning och mina resor och gifta mig i stället. (85) (177) Ni 

tror att jag kommer att [--]”(30) Hon avbröt sig mitt i meningen. 

(32) 

Den här gången gick skrattet, det höga och djärva, på något sätt 

överstyr, blev gällt och skars plötsligt av, som en metalltråd av 

en svetslåga. (145) 

”Pojken”,(10) sa mormor. (21) 

”Vi tycker bara att du inte skulle grubbla så mycket”, (55) sa 

pappa. (65) 
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Jag hoppade upp i moster Elsies famn. (38) 

”Titta så gult pekfinger du har”, (34) sa jag. (42) Moster Elsie 

tittade på sin vänstra hand och sedan på mig. (59) Hennes ögon 

var grå och litet sneda. (37) Mina ögon hade en liknande färg, 

men var stora och runda. (58) 

”Jag är inte rädd för dig även om Robin är. (41) Men du röker 

för mycket. (25) Det är inte hälsosamt säger mommo.” (36) 

Alla skrattade. (16) 

”Om vi skulle dra oss tillbaka då”, (36) sa morbror Walle. (54) 

(s. 19-20) 

9b) LF, T:  ”Was für einen herrlichen Sommer wir bekommen haben”, (54) 

sagte Onkel Walle. (72) 

„Ja, welch eine Wonne. (23) Ich kann mich nicht erinnern, dass 

die Vögel jemals so viele Küken hatten wie in diesem Jahr“, (95) 

sagte Großmutter. (113) 

„Die gesegnete helle Jahreszeit. (33) Schade nur, dass sie so kurz 

ist“, (35) ergänzte Mama. (50) 

„Wohl wahr“, (13) sagte Papa und stand auf, um Kaffee 

nachzugießen. (63) 

„Ich weiß schon, was ihr denkt“, (33) sagte Tante Elsie plötzlich 

in einem Tonfall, den ich nicht kannte.(100)  

„Ihr denkt, dass ich meine Forschung und meine Reisen 

aufgeben und stattdessen lieber heiraten sollte. (103) Ihr glaubt, 

ich werde …“(24) Sie verstummte mitten im Satz. (31) Diesmal 

geriet ihr Lachen, das laute und kühne, irgendwie außer 

Kontrolle, wurde schrill und knickte weg wie ein Metalldraht, 

der von einer Schweißflamme bearbeitet wird. (171)   

„Der Junge“, (13) sagte Großmutter. (31) 

„Wir denken nur, dass du nicht so viel grübeln solltest“, (58) 

sagte Papa. (70) 

Ich hüpfte auf Tante Elsies Schoß. (35)   
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„Schau mal, wie gelb dein Zeigefinger ist“, (44) sagte ich. (55) 

Tante Elsie betrachtete ihre linke Hand und anschließend mich. 

(63) Ihre Augen waren grau und standen ein wenig schräg. (52) 

Meine Augen hatten eine ähnliche Farbe, waren jedoch groß und 

rund. (68) 

„Ich habe keine Angst vor dir, obwohl Robin welche hat. (56)  

Aber du rauchst zu viel. (25) Das ist nicht gesund, sagt Oma“. 

(33)  

Alle lachten. (14) 

„Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns zurückziehen“, (61) 

meinte Onkel Walle. (81) (s. 14-15) 

Det är uppenbart att den tyska översättningen är betydligt längre. Teckenantalet 

presenteras i tabell 2.  
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Tabell 2. Antal tecken i originalet och tysk översättning. 

Antal tecken/ original Antal tecken/ tysk översättning Skillnad 

50 72 +22 

20 23 +03 

84 113 +29 

26 33 +07 

47 50 +03 

60 63 +03 

177 100+1032 +26 

30 24 -06 

32 31 -01 

145 171 +26 

21 31 +10 

65 70 +05 

38 35 -03 

42 55 +13 

59 63 +04 

37 52 +15 

58 68 +10 

41 56 +15 

25 25 +-0 

36 33 -03 

16 14 -02 

54 81 +27 

Summa  +203 

I översättningen förekommer sammanlagt 203 tecken mer än i originalet. 

Betraktar man endast de avsnitt där direkt anföring förekommer, ser man samma 

tendens. 

                                                        
2 Översättaren gör två meningar av en mening i originalet. 
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Tabell 3. Antal tecken i direkt anföring i original och tysk översättning.  

Antal tecken i direkt anföring/ 

 original 

Antal i direkt anföring/  

tysk översättning 

Skillnad 

32 54 +22 

20 23 +03 

73 95 +22 

26 33 +07 

31 35 +04 

9 13 +04 

29+65=94 33+103=136 +42 

30 24 -06 

10 13 +03 

55 58 +03 

34 44 +10 

41 56 +15 

25 25 +-0 

36 33 -03 

36 61 +25 

Summa  +151 

Antalet tecken i direkt anföring är betydligt större i den tyska översättningen. Det 

tyder på att den fåordighet som finns i originalet inte bevaras på samma sätt i 

översättningen. Samtalet i översättningen liknar rätt mycket en tysk konversation.  

De tyska meningarna är ordrikare. Det kan man se t.ex. i följande fall:  

10a) LF, O:  Om vi skulle dra oss tillbaka då”, sa morbror Walle. (s. 20) 

10b) LF, T:  „Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns zurückziehen“, 

meinte Onkel Walle. (s. 15) 

Berf adapterar textstället genom att använda tysk stil (+AD mot). I ett fall gör han 

två meningar av en. Det behövs fler ord i tyskan för att uttrycka samma sak. 

Meningen skulle ha blivit för lång, 206 tecken (se tabell 2), medan meningen i 

originalet bara innehåller 177 tecken.  

Konversationen låter som en tysk konversation, eftersom översättaren 

använder adaptation. Han lägger till ord och förlänger meningar.  
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4.2.1.4 Finlandssvenska 

Både i Sommarboken och Lugna Favoriter finns det flera finlandssvenska ord och 

uttryckssätt, som är svåra att översätta, eftersom översättaren inte har någon 

möjlighet att använda ett motsvarande fenomen i den tyska kulturen. 

Finlandssvenska är en östsvensk variant. Finlandssvenska särdrag finns nästan på 

alla spåkliga nivåer, dvs. lexikon, morfologi, semantik, syntax och uttal. 

Ortografin och morfologin avviker dock inte nämnvärt (Reuter 1990: 6). af 

Hällström (2006) definierar finlandssvenska som en regional varietet i svenskan 

som är karakteristisk för Finlands svensktalande befolkning (af Hällström 2006). 

Reuter betonar finlandssvenskans konservatism. Många av de ord och uttryck 

som idag bara finns i finlandssvenskan har tidigare varit allmänt svenska. 

Finlandismer kommer enligt Reuter (1990: 5) ur de finlandssvenska dialekterna 

eller kan vara ett resultat av finskt inflytande. Den finlandssvenska varianten har 

många olika dialekter. En utförlig presentation finns i Loman (1981) och Slotte 

(2007).  

Det tyska språket har också många dialekter. Situationen är dock en helt 

annan i Tyskland jämfört med finlandssvenskarnas situation i Finland. Det finns 

ingen liknande minoritet i Tyskland som talar sitt eget språk (jfr 2.2.2), och det 

verkar vara svårt att likställa människor som talar den finlandssvenska varianten 

och dess dialekter med en tysk språkgrupp som talar dialekt.  

Catford (1965) behandlar olika ekvivalensformer. I detta fall skulle det vara 

nödvändigt att hitta det som Catford (1965: 50) betecknar som en textuell 

ekvivalensform. Den finlandssvenska varianten skulle då bytas ut mot en tysk 

dialekt. Om översättaren valde en tysk dialekt, skulle texterna lokaliseras till ett 

visst språkområde i Tyskland. Det skulle dock skapa en något konstig blandning 

av händelser i Finland och en regional tysk karaktär. Om översättaren däremot 

inte tar hänsyn till specifikt finlandssvenska ord och uttryck, går ett typiskt 

särdrag som hör till den finlandssvenska kulturen förlorat, nämligen dess eget sätt 

att kommunicera. Som ja konstaterat i avsnitt 2.4. är ett språk och dess kultur 

kopplade till varandra och ett översatt verk förlorar alltid en del av sitt väsen då 

det översätts. Användningen av en eller flera varianter eller dialekter gör att ett 

verk är ännu starkare kopplat till en viss språk- och kulturgrupp än om allmänt 

skriftspråk används. Ju mera denna starka relation försvinner i översättningen, 

desto mindre specifikt känns verket för den aktuella språk- och kulturgruppen.  

Med tanke på min analys är det viktigt att närmare analysera det intryck som 

en svensk person har av Westös språkanvändning. Den typiska finlandssvenska 



121 

karaktären kan observeras med hjälp av en kontrastering mot det rikssvenska. 

Därigenom blir det också tydligt vad som går förlorat när den finlandssvenska 

varianten inte kan bevaras i den tyska översättningen. I sin recension av Lugna 

Favoriter nämner von Born (2005) Westös användning av den finlandssvenska 

varianten. Hon skriver:  

Finlandssvenskan är inget virus. Det är en svenska som präglas av 

ålderdomliga vändningar, en viss långsam meningsbyggnad som innehåller 

finlandismer som inte alltid är fennicismer, dvs. lån från finskan, utan ibland 

också lån från ryskan och – i den unga världen – en hel del uttryck från USA. 

Finland är ett tvåspråkigt land. En svensk författare i Finland skriver om två 

verkligheter. Ödmjukt bekänner Westö i sitt förord att han ofta haft svårt att 

klara balansgången mellan finskt och svenskt. Det är en viktig synpunkt och 

dilemmat illustreras i den täta och spännande novellen "Melba, Mallinen och 

jag" (1992), samlingens längsta novell och en av de viktigaste eftersom den 

illustrerar majoritetsspråkets långsamma övertag över minoritetsspråket. (von 

Born 2005) 

Enligt von Born låter den finlandssvenska varianten ålderdomlig och krånglig ur 

rikssvensk synvinkel. Meningsbyggnaden är långsam. Skribenten betonar också 

användningen av finlandismer. En finlandism är enligt af Hällström ett ord eller 

uttryck som bara eller huvudsakligen används i svenskan i Finland eller som i 

Finland används i en annan betydelse än i Sverige (af Hällström 2006). 

Westö använder den finlandssvenska varianten som ett medel för att uttrycka 

finlandssvenskarnas tvåspråkiga vardag. Det är språket som används för att 

uttrycka en egen verklighet, nämligen det finlandssvenska semiotiska rummet. 

Om en variant som används för att uttrycka denna verklighet inte kan översättas 

till målspråket, går Westös viktigaste sätt att visa finlandssvenskarnas tvåspråkiga 

vardag förlorat.   

I Lugna Favoriter stöter man på ett stort antal finlandismer. Som exempel 

diskuterar jag några avsnitt ur Kabana. I denna novell behandlas 

finlandssvenskheten och de finskspråkigas fördomar. En finlandssvensk ung man 

från en förmögen familj arbetar som föreståndare på en metallfirma. Han försöker 

få kontakt med de andra. I denna novell skildras hur mycket ont gamla myter kan 

förorsaka. Alla arbetare är finskspråkiga och de visar öppet att de inte tycker om 

Martin p.g.a. hans finlandssvenska bakgrund. Martin skildras som beläst, 

klumpig, lite ängslig, mager, liten och välsituerad. En stor skillnad jämfört med 

de andra är att Martin inte är tvungen att arbeta på firman. Han har fått jobbet 
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genom kontakter och vill få arbetserfarenhet, medan de andra anställda verkligen 

behöver pengarna för att förtjäna sitt uppehälle. Mestadels handlar det om 

människor med en fattig bakgrund eller dålig barndom. Det är bara en av de 

finskspråkiga arbetarna som accepterar Martin. Westö skriver naturligtvis alla 

dialoger på finlandssvenska, eftersom det är det språk han har valt att skriva på. 

Det intressanta med novellen är att konversationen mellan en finlandssvensk och 

en finskspråkig person förs på finlandssvenska, även om den i en normal situation 

säkert skulle föras på majoritetsspråket finska. I denna novell kolliderar två 

språkgrupper (jfr 4.2.1.6). Oftast är det en stor finskspråkig grupp och en 

finlandssvensk person som skildras. Det är svårt att föreställa sig att alla 

finskspråkiga personer plötsligt talar svenska. Det låter lite orealistiskt att helt 

finskspråkiga fabriksarbetare börjar tala finlandssvenska. Redan i originalet finns 

det alltså ett språkproblem. Westö väljer att skriva novellen och alla dialogerna på 

finlandssvenska. Speciellt i ett fall där fientligheten mot en finlandssvensk person 

ska skildras, skulle det vara på sin plats att använda finskan. Att använda finskan 

som identitetsfaktor skulle ha signalerat grupptillhörigheten och fientligheten mot 

finlandssvenskar ännu tydligare. Westö har ett dilemma när han väljer 

finlandssvenska, eftersom han inte språkligt kan skildra situationen så som den 

egentligen borde vara. Det är dock inte heller möjligt att skriva en novell där två 

språk används lika mycket. För att nå även den helt svenskspråkiga läsarkretsen 

måste Westö välja svenska. Han måste förlita sig på att läsarens 

bakgrundsinformation räcker till för att föreställa sig de finskspråkigas repliker på 

finska. För att understryka att det gäller finskspråkiga arbetare bäddar Westö in 

korta repliker på finska, som personerna i fråga säger till någon tredje person. Ett 

exempel är en situation där Martin och Vahe sitter i en bar och Vahe beställer en 

drink. Han säger Yks kabana (s.35). Följande citat innehåller en konflikt mellan 

den finskspråkige Vahe och den finlandssvenske Martin. Konflikten uppstår efter 

att den finlandssvenske styrelseordföranden har varit på besök och Martin har 

kritiserat förhållandena på fabriken. I dialogen avslöjas kärnproblemet i Vahes 

och Martins relation. I följande citat har jag markerat de finlandssvenska och 

finska orden med fet stil. Jag har strukit under de textställen som jag diskuterar 

närmare. 

11a) LF, O:  »Nej din satans barnsliga idiot, det är jag inte! För sidu det är så 

lätt för dej, så satans lätt att börja gapa om dom där småsakerna 

när gubben kommer ut till oss. Men hur tror du det går för oss 

om vi börjar vråla varje gång han sticker in trynet?!» 
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 »Ta det lugnt hei», försökte Martin.  

 »Så satan heller! [--], du kommer hit på order från 

styrelserummet, kommer hit och tittar på donarna lite så att du 

har nånting att berätta för barnbarnen sen, att nog har fafa också 

haft svårt här i världen. Och vad gör du sen? Du försvinner ut 

genom en av dom hundra dörrar som står öppna för dig! 

Mästarn! Mästarakademikern! Men vi? Kääriäinen och jag? 

Eller Vierikko! Vi får ta vad vi får och hålla oss ödmjuka, minsta 

steg åt sidan så slår den enda dörrn vi har även om, fattar du det 

din lilla pissradikal som kommer hit och skiter på vårt dass och 

känner dej som en man av folket, och så går du hem till pikku 

litteraturflickan sen och dricker viner och äter mögelostar och 

sniffar bukéerna med din nyputsade näsa. Fattar du!?« (s. 42–43) 

11b) LF, T:  »Nein, du verdammter, kindischer Idiot, das bin ich nicht! Denn 

weißt du, für dich ist es ja so leicht, so saumäßig leicht, über 

diese Kleinigkeit das Maul aufzureißen, wenn der Alte zu uns 

kommt. Aber was denkst du eigentlich, wie es für uns laufen 

würde, wenn wir jedes Mal das Maul aufreißen, sobald er seine 

Visage zeigt?!« 

»He, beruhige dich,« versuchte es Martin.  

 »Von wegen! [--], du kommst her auf Anordnung der 

Geschäftsführung, kommst her und guckst dir ein wenig die 

Malocher an, damit du später deinen Enkelkindern erzählen 

kannst, dass der liebe Opi es auch mal schwer gehabt hat in der 

Welt. Und was machst du dann? Du verschwindest wieder durch 

eine der hundert Türen, die dir offen stehen! Dem Chef! Dem 

Chefakademiker! Aber wir? Kääriäinen und ich? Oder Vierikko? 

Wir müssen nehmen, was wir kriegen können und schön 

bescheiden bleiben, der kleinste Fehltritt, und die einzige Tür 

schlägt zu, die wir haben, kapierst du das, du kleiner 

Pissradikaler, der du ankommst und auf unserem Klo kackst und 

dich wie ein Mann des Volkes fühlst, und dann gehst du 

anschließend nach Hause zu deinem kleinen Literaturfräulein 

und trinkst Wein und Edelschimmelkäse und schnupperst am 
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Bukett mit deiner frisch geputzten Nase. Kapierst du?« (s. 39–

40) 

Orden sidu och fafa är exempel på finlandssvenska varianter. De bestämda 

substantivformerna av mästare och dörr, mästarn och dörrn, är föråldrade 

svenska substantivformer och de har bevarats i finlandssvenskan (SAOB D 2612–

2613, SAOB M 2027). Översättaren använder däremot inte några tyska varianter 

eller dialektala uttryck för att visa att författaren har använt finlandssvenska 

varianter i konversationen. Den som läser den tyska översättningen vet därför inte 

om detta särdrag. De ovannämnda orden har inte översatts dialektalt och 

dialektala uttryck har inte heller lagts till på andra ställen.  

I Sommarboken stöter man inte på lika många finlandssvenska ord som i 

Lugna Favoriter, som är präglad av Helsingforssvenskan. Det finns dock några 

exempel på finlandismer även i Sommarboken. I kapitlet Midsommar talar 

farmodern om kokkobrasan och kokko (s. 85). Kokko ’bål, brasa, eld’ förbinds 

med ordet brasa. Kokkobrasa översätts med Holzstoss für das Mittsommerfeuer 

och kokko med Mittsommerfeuer. De tyska orden är inte några varianter eller 

dialektala uttryck, utan allmänt skriftspråkliga. Därmed går det finlandssvenska 

särdraget förlorat. Ett annat exempel finns i samma kapitel: 

12a) SB, O:  De hade längsen och utan att tala om det [--] (s. 81) 

12b) SB, T1:  Sie hatten es, ohne darüber zu sprechen, seit langem begriffen,  

[--] (s. 46) 

12c) SB, T2:  Ohne viel darüber zu reden, war ihnen schon lange klar, [--]  

(s. 67) 

Som Westö i Kabana utelämnar också Jansson bokstaven e för att uttrycka det 

finlandssvenska särdraget. I översättningarna blir den finlandssvenska varianten 

osynlig. 

Varken i översättningarna av Sommarboken eller i översättningen av Lugna 

Favoriter används några varianter. Det är utan tvivel en stor förlust, då speciellt 

språket är en av de starkaste identitetsfaktorerna för den finlandssvenska 

minoriteten (jfr 2.2.1). 
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4.2.1.5 Talspråk 

Talspråk är den språkform som används när man talar. I vissa avseenden skiljer 

sig talspråket i vissa avseende från skriftspråket. Talspråkets stillägen kan grovt 

indelas i formellt, neutralt och vardagligt talspråk. (Teleman 2000: 230) 

Användningen av talspråk i dialoger skapar en effekt av en muntlig konversation, 

med vilken läsaren i motsats till skriftspråk förknippar konnotationerna +rätt 

snabb och +mera informell. Dessutom kan användningen av vissa talspråkliga ord 

förknippas med ett visst språkligt område. 

I både Sommarboken och Lugna Favoriter förekommer talspråk. Speciellt 

Lugna Favoriter präglas av det, och det gäller speciellt talspråkliga uttryck som är 

typiska för den finlandssvenska som talas i Helsingforstrakten. I Sommarboken är 

det mestadels fråga om enskilda ord som är talspråkliga. Eftersom samma ord 

upprepas många gånger, ger jag här bara några exempel. Det är oftast fråga om 

förkortning, som t.ex. nån, längsen.   

13a) SB, O:  Hon har glömt att jag aldrig har simmat på djupt vatten utan att 

ha nån med mig. (s. 11) 

13b) SB, T1:  Sie hat vergessen, dass ich noch nie im Tiefen geschwommen 

bin, wenn nicht jemand mit drin war. (s. 8) 

13c) SB, T2:  Sie hat vergessen, dass ich noch nie allein im Tiefen 

geschwommen bin. (s. 9) 

 

14a) SB, O:  Sen var det inlagda päron. (s. 86) 

14b) SB, T1:  Danach eingemachte Birnen. (s. 48) 

14c) SB,T2:  Zum Nachtisch gab es eingemachte Birnen. (s. 71) 

 

15a) SB, O:  Sätt dig nånstans och diktera, sa farmorn.  

15b) SB, T1:  Setz dich hin und diktiere mir, was ich schreiben soll. (s. 86) 

15c) SB, T2:  Setz dich irgendwo hin und diktiere, sagte die Großmutter. (s. 127) 

Exemplen visar att talspråk inte realiseras i översättningarna. Det finns inte någon 

direkt översättning i de ovannämnda fallen (utan att ha nån med mig – allein), 
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och det förekommer inga talspråkliga ord i de tyska meningarna. Ett undantag är 

Bjelfvenstams översättning av utan att ha nån med mig (s. 11) som hon översätter 

med wenn nicht jemand mit drin war (s. 8). Översättaren försöker bibehålla 

talspråk genom att använda ordet drin, som är talspråk. Den skriftspråkliga 

versionen av ordet är drinnen. Det intressanta med detta exempel är att 

översättaren inte försöker hitta någon ekvivalens för nån, utan hon betraktar 

meningen som en större helhet och bibehåller den talspråkliga nyansen genom att 

använda talspråk på ett annat ställe i samma mening. Detta fall kallar jag +AD 

inb. Översättaren bakar in en adaptation inte exakt på samma textställe, utan före 

eller senare i texten.  

Dessa exempel visar att översättarna i regel inte adapterar, utan att de 

översätter utan att använda tyskt talspråk. Min genomgång av alla textställen i T1 

och T2 där talspråk förekommer har visat att varken översättaren av T1 eller T2 

adapterar talspråk. Det leder till stilistiska och innehållsmässiga förändringar. 

Utelämnandet av talspråk för med sig att konversationen ger ett formellare intryck 

än originalet (+AD-mot).  

Ett annat sätt som Jansson använder för att uttrycka det talspråkliga är 

utelämning av kommatecken och andra skiljetecken samt användning av sådana 

skiljetecken som man egentligen inte förväntar sig, t.ex. utropstecken eller 

komma efter en direkt frågesats. De citationstecken som jag närmare vill 

diskutera i texten är understrukna.  

16a) SB, O:  Hur dog den! ropade Sophia, hon var mycket arg. (s. 25) 

16b) SB, T1:  »Wie denn?« rief Sofia. Sie war sehr böse. (s. 16) 

16c) SB, T2:   »Woran ist sie gestorben?«, rief Sophia zornig. (s. 20) 

 

17a) SB, O: Vilken gagelhöna, frågade Sophia, för hon hade glömt fågeln 

som dog av kärlek. (s. 28) 

17b) SB, T1:  »Von was für einer Eisente?«, fragte Sophia, denn den Vogel, der 

aus Liebe gestorben war, hatte sie vergessen. (s. 18) 

17c) SB, T2:  »Von was für einer Eisente?«, fragte Sophia. Den Vogel, der aus 

Liebe gestorben war, hatte sie nämlich vergessen. (s. 23) 

I båda översättningarna används skiljetecken enligt tyska interpunktionsregler, 

vilket leder till att det talspråkliga elementet blir osynligt. Dessutom 
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sammanskriver Jansson ord som egentligen borde skrivas separat. Detta framgår 

av följande citat: 

18a) SB, O:  Vi satt runtomkring och det var kallt. Vi åt soppa. (s. 92) 

18b) SB, T1:  Wir saßen um das Feuer herum, und es war kalt. Wir haben 

Suppe gegessen. (s. 51) 

18c) SB, T2:  Wir haben um das Feuer herum gesessen, es war kalt, und wir 

haben Suppe gegessen. (s. 76) 

 

19a) SB, O:  Men nångång ska du försöka sova i tält en hel natt. (s. 93) 

19b) SB, T1:  Aber irgendwann mal kannst du ja versuchen, eine ganze Nacht 

im Zelt zu schlafen. (s. 52) 

19c), SB, T2:  Aber irgendwann musst du versuchen, eine ganze Nacht im Zelt 

zu schlafen. (s. 76) 

I de tyska översättningarna saknas en likadan användning av skiljetecken. I 

kapitlet Metmaskar och andra (s. 155–164) använder Jansson talspråk som ett 

barn använder. Det handlar om en avhandling om maskar som Sophia vill skriva. 

Sophia använder talspråk för att skriva och diktera sin text. Med talspråket 

åstadkommer Jansson en blandning av en naiv text och en vetenskaplig 

undersökning, vilket skapar en humoristisk effekt. Janssons sätt för att uttrycka 

Sophias naiva stil är att använda omständliga och oklara meningar, att lämna bort 

skiljetecken och att använda felaktig satsbyggnad. I följande citat är dessa 

textställen undersktruna:  

20a) SB, O: Men om man tänker sig en mask som är klok så gör den sig så 

lång den kan så att det inte finns nånting alls att sticka i och sen 

går den av. Vetenskapen vet inte än om den bara går sönder eller 

om den är fiffig, för man kan inte alltid veta men [--] (s. 157–

158) 

20b) SB, T1:  Wenn man aber annimmt, der Wurm wäre klug, dann würde er 

sich so lang wie möglich machen, damit man ihn nicht 

aufspiessen kann, und dann geht er ab. Die Wissenschaft weiss 

noch nicht, ob er nur entzweigeht oder ob er schlau ist: man 

kann nämlich nicht immer wissen [--] (s. 86) 
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20c) SB, T2:  Aber wenn man sich einen Wurm vorstellt, der klug ist, macht 

der sich so lang wie möglich, damit gar nichts mehr da ist, das 

man aufspießen kann, und dann geht er einfach entzwei. Die 

Wissenschaft weiß noch nicht, ob er einfach kaputtgeht oder ob 

er schlau ist, weil so was kann man nie wissen, aber [--] (s. 128) 

21a) SB, O: Förresten säger jag er att man kan inte säga att den är så liten  

[--] (s. 158) 

21b) SB, T1:  Im übrigen möchte ich dir folgendes sagen: Es ist nicht fein, zu 

behaupten, dass er wirklich klein ist [--] (s. 86) 

21c) SB, T2: Und übrigens sage ich, man kann nicht behaupten, der ist ja so 

klein [--] (s. 129) 

I T1 märks inte den talspråkliga nyansen, eftersom översättaren inte använder 

talspråkliga uttryck. Hon använder inte heller felaktig satsbyggnad för att uttrycka 

Sophias naiva stil (+AD-mot). Översättaren av T2 använder däremot felaktig 

satsbyggnad i ett fall: weil so was kann man nie wissen i stället för weil man so 

etwas nie wissen kann. I weil-bisatser står hjälpverbet alltid i slutet av satsen. 

Dessutom använder hon talspråk genom att skriva so was i stället för so etwas 

(+AD inb). 

Westö använder ännu mera talspråk än Jansson. I Lugna Favoriter 

förekommer talspråk i alla dialoger. Följande exempel är ur Iiro och pojken: 

22a) LF, O:  ”Nä, sa Iiro utan att ta ögonen från det döda landskapet, ”när sku 

Keiju komma?” ”Hon kommer med kvällsflyget. Hade nåt 

varuhusjippo i Esbo ännu på eftermiddagen. Playback förstås. (s. 

157) 

22b) LF, T:  »Nee«, sagte Iiro, ohne den Blick von der toten Landschaft zu 

wenden, »wann wollte Keiju kommen?« »Sie kommt mit der 

Abendmaschine. Hat am Nachmittag noch irgendeine 

Kaufhausaktion in Esbo. Playback natürlich. (s. 75) 

Det intressanta med detta textställe är att översättaren försöker adaptera genom att 

använda tyskt talspråk. Nä översätts med nee, vilket vid sidan av nö är ett mycket 

allmänt sätt att uttrycka negation i tyskt talspråk. Översättaren använder dock inte 

talspråk i lika hög grad som Westö. De avkortade formerna sku och nåt adapteras 

inte, men översättaren hittar en annan väg att förmedla det talspråkliga särdraget. 
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Han tar hänsyn till hela samtalet och inte endast enskilda ord, vilket gör att han 

når samma stil genom att adaptera på andra ställen inom dialogen (+AD inb). 

Samma fenomen finns i den dialog mellan en finskspråkig och en svenskspråkig 

person som jag studerar i samband med den finlandssvenska varianten. 

Översättaren har förmågan att översätta den något vulgära stilen mycket 

trovärdigt. Det låter som en diskussion mellan två tyska personer. 

Man kan konstatera att översättarna hittar många olika vägar att återge 

talspråk. Att översättaren inte adapterar leder till att den talspråkliga nyansen blir 

osynlig (-AD-mot). I de fall där talspråkliga uttryck bäddas in i översättningarna 

bibehålls den effekt som talspråk har (+AD mot). Översättarna återger inte 

nödvändigtvis originalets talspråkliga ord för att ge textstället en talspråklig 

nyans, utan de betraktar helheten och bäddar in talspråkliga ord på sådana ställen 

som låter naturliga i målspråket (+AD inb). Med denna förkortning avser jag de 

fall där översättaren inte adapterar direkt på det textställe där fenomenet 

förekommer utan tidigare eller senare i texten.  

4.2.1.6 Språkkrockar 

Ett tema som förekommer i Kjell Westös berättelse Moster Elsie är möten mellan 

finskspråkiga och svenskspråkiga finländare. Westö kommenterar detta tema i 

förordet till boken Lugna Favoriter. På en allmännare nivå talar han om ”den för 

många av oss finlandssvenskar så typiska balansgången mellan svenskt och 

finskt”. (förord till Lugna Favoriter, s. 7) I berättelsen förverkligar Westö temat 

genom att skildra en finskspråkig familj, vars medlemmar är konstiga ur 

Tommens perspektiv (jfr 3.6). Det finns några textställen i berättelsen där 

Tommens far och herr Aaltonen talar finska med varandra.  

23a) LF, O:  När han såg pappa, mamma eller mormor sken han alltid upp, 

tog i hand och hälsade: ”Puaiviee, puaiviee”, lät det som. (s. 16) 

Detta textställe är intressant p.g.a. dess mångfacetterade karaktär. Det är fråga om 

användningen av en finsk dialekt i ett svenskspråkigt verk. Bara de läsare som vet 

att det skall föreställa en finsk dialekt och vet att orden motsvarar 

standardspråkets päivää, päivää (god dag, god dag) förstår textstället. Detta är 

oproblematiskt för en person som kan finska, dvs. för finskspråkiga finländare 

och den största delen av den finlandssvenska läsarkretsen. Berättelsen läses dock 

också i Sverige, där förståelsenivån är en annan än i Finland. Textstället låter som 
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en finsk kuriositet, en hälsning som en finne säger, även om innehållet förblir 

oklart. Avsnittet kräver en textintern översättning. Lika intressant är det att 

studera översättningen till tyska:  

23b) LF, T:  Wenn er Papa, Mama oder Großmutter sah, hellte sich seine 

Miene stets auf, und er gab ihnen die Hand und grüsste: Es klang 

ungefähr wie „Puaiviee, puaiviee“. (s. 11)  

Översättaren bibehåller den finska dialekten oöversatt, vilket leder till att den 

tyska läsaren med stor sannolikhet inte vet att det gäller en dialekt och inte heller 

förstår vad orden betyder (-AD-mot). För en läsare som förstår finska har 

textstället konnotationen +dialekt, vilket kan innebära +lantliv, +enkel. För en 

läsare som inte förstår finska är konnotationen däremot +något på finska. Ett 

likadant fenomen förekommer lite senare i berättelsen. Tommens far och herr 

Aaltonen talar med varandra om herr Aaltonens familjesituation, och Tommen 

lyssnar. Då Tommen inte förstår finska, men kommer ihåg det han hört, frågar han 

sin far:  

24a) LF, O:  ”Pappa, vad betyder ihmisen on taakkansa kannettava”, frågade 

jag efteråt. (s. 17) 

Textstället är översatt till tyska på följande sätt: 

24b) LF, T:  „Pappa, was bedeutet ihmisen on taakkansa kannettava”, fragte 

ich hinterher. (s. 11)  

Som i det föregående fallet adapterar översättaren inte. Detta leder till att den 

tyska läsaren associerar andra konnotationer med textstället än läsaren av 

originalet. En läsare som förstår finska vet utgående från den finska frasen vad 

herr Aaltonen och Tommens far har talat om. Då läsaren vet att Tommen kallar 

familjen för den Tokiga Familjen, vet han att de har diskuterat problem som gäller 

herr Aaltonens familj. Konnotationerna är +problem, +en last som måste bäras, 

+olycka, +pojken förstår inte finska, +pojken skall inte förstå. Läsaren av den 

tyska översättningen lämnas utanför. Han vet endast att herr Aaltonen och 

Tommens far har talat om något som Tommen inte skall förstå. Konnotationerna 

är +hemlig, +oförstånd, +pojken förstår inte finska, +pojken skall inte förstå. 

Faderns förklaring hjälper läsaren lite: Dass der Mensch mit dem leben muss, was 

ihm gegeben wurde. Berf översätter inte de finska meningarna, vilket leder till att 

den tyska läsaren inte förstår situationernas hela innehåll (-AD-mot).  
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Westö använder språkkrockar som medel för att beskriva spänningar mellan 

de finskspråkiga och de svenskspråkiga finländarna, och han visar samtidigt, att 

finlandssvenskarna alltid konfronteras med två språk. Det framgår starkt av 

novellerna Kabana och Melba, Mallinen och jag, där språk- och kulturgrupperna 

krockar. I Kabana gäller det vuxna personer, som arbetar på en metallfabrik, i 

Melba, Mallinen och jag två rivaliserande ungdomsgrupper, varav den ena är 

svenskspråkig och den andra finskspråkig.  

På ett textställe i novellen Kabana kommer företagets finlandssvenske 

styrelseordförande Hansegårdh på besök. Den finlandssvenske Martin har försökt 

komma in i den finskspråkiga kretsen genom att övertyga gruppen om att 

finlandssvenska människor är likadana som finskspråkiga. Han blir mycket arg 

när en ”typisk” finlandssvensk representant kommer och förstör Martins försök 

genom att bete sig som de finskspråkiga fördomsfullt föreställer sig att 

finlandssvenskar beter sig. Westö imiterar den dåliga finska som Hansegårdh 

talar. 

25a) LF, O:  »Nå ånkå pojilla lika kynsien alla jå», sa Hansegårdh 

rådbråkande det mest folkliga röstläge han kunde hitta. (s. 40) 

Westö använder grafen å i finska ord, vilket skapar en komisk effekt. Det är fråga 

om en medveten blandning av svenska och finska grafer. På korrekt finska skulle 

meningen heta No, onko pojilla jo likaa kynsien alla? Om man försöker läsa 

frasen såsom Westö stavar den, låter den svensk. Att det finns grammatiska fel i 

meningen (partitivformen (lika – likaa) saknas, ordet jo borde lämpligen stå på ett 

annat ställe) betonar den svenskfärgade finska som denna person talar. 

Översättaren väljer följande lösning:  

25b) LF, T:  »Nå ånkå pojilla lika kynsien alla jå» – Na, haben meine Jungs 

auch schon Dreck unter den Fingernägeln, sagte Hansegårdh 

radebrechend in stark schwedisch gefärbtem Finnisch und im 

volkstümlichsten Ton, den er anschlagen konnte. (s. 37) 

Den tyska läsaren känner inte till och märker inte den klichéföreställning och de 

fördomar som finskspråkiga människor har om finlandssvenska personer. Alla 

finskspråkiga finländare är säkert medvetna om den (för länge sedan föråldrade) 

tanken att svensktalande är finare och bättre än finsktalande människor.  

Belf väljer samtidigt två adaptationsstrategier för att översätta detta textställe, 

som är mycket svårt att översätta. För det första bibehåller han originalmeningen 
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och lägger till en skriftspråklig översättning. När översättaren bibehåller det 

källkulturella fenomenet, men förklarar det med hjälp av ett tillägg, markerar jag 

fallet med +-AD. För det andra förklarar översättaren Westös vits genom att 

tillägga in stark schwedisch gefärbtem Finnisch, ’på starkt svenskt färgad finska’ 

(+-AD). En finsk eller finlandssvensk läsare förstår genast originaltextens vits och 

dess konnotationer. Meningen är laddad med olika betydelser som den tyska 

läsaren inte kan känna till. Hansegårdh skall presenteras som en typisk 

representant för den stereotypiska föreställningen som finskspråkiga finländare 

har av finlandssvenska personer. Det innebär +bättre, +överlägsen, +arrogant, 

+svenskspråkig och Westö når det med denna mening. Han imiterar den svenskt 

färgade finskan, vilket ger en något arrogant bild av Hansegårdh. I det här fallet 

använder Westö alltså imitation för att skapa en förverkligad kliché. Hansegårdh 

skall fungera som en motsats till Martin, som med alla möjliga medel försöker 

övertyga sina finskspråkiga kolleger om att deras stereotypiska tankar om 

finlandssvenskar inte är korrekta. Efter det kommer Hansegårdh på besök och 

förstör Martins försök. Översättaren kan inte förmedla samma konnotationer som 

Westö. Läsaren av översättningen konfronteras endast med konnotationen 

+svenskspråkig. Den bild som målspråkets läsare får av de två språkgrupperna är 

helt annorlunda. Därmed förmildras den skildrade situationen och också Martins 

problem att inte kunna bli en jämställd medlem i den finskspråkiga 

arbetsgemenskapen.  

I Lugna Favoriter stöter man på många andra textställen där finska används 

för att uttrycka kontrasten mellan finskspråkiga och finlandssvenska personer 

samt tvåspråkigheten i Finland i allmänhet. I alla dessa fall bibehåller Berf den 

finskspråkiga meningen och översätter den (+-AD). Ett exempel finns i Moster 

Elsie, då Aaltonen har hittat sin dotter och Elsie efter att ha letat efter dem: 

26a) LF, O: Siellä he ovat, Luojalle kiitos. (s. 24) 

26b) LF, T: Siellä he ovat, Luojalle kiitos – Gott sei Dank, da sind sie. (s. 20) 

För att bevara det finska inslaget har Berf valt att låta den finska meningen stå 

kvar. På det sättet vet den tyska läsaren att det finns en blandning av två språk. 

Läsaren blir medveten om att det talas två språk i Finland. Textställets tvåspråkiga 

karaktär går inte förlorad, men textstället blir mycket längre.  

Att Lugna Favoriter är en finlandssvensk bok märks sig speciellt genom 

användningen av den finlandssvenska varianten och genom skildringen av sådana 

ämnen som den finlandssvenska minoriteten konfronteras med. En tysk läsare 



133 

känner dock i regel inte till finlandssvenskarnas situation. Översättaren måste 

därför underlätta läsandet genom tillägg och förklaringar. Det blir tydligt att 

språkkrockar inte kan översättas utan att det sker antingen innehållsliga eller 

stilistiska förändringar i målspråket.  

4.2.2 Mänsklig verksamhet  

I detta avsnitt studerar jag olika fenomen som gäller mänsklig verksamhet. 

Inledningsvis behandlar jag olika företeelser som hör till den finländska 

människans vardag. Det gäller mattider och matvanor, butiksbilar, statliga 

institutioner såsom skolor och skolsystem, sommarlov, Alko och andra 

inrättningar som inte har direkta motsvarigheter i den tyska kulturkretsen. Det är 

intressant att studera med vilka hjälpmedel en översättare översätter dessa 

kulturbundna fenomen.  

4.2.2.1 Levnadssätt och statliga institutioner 

Butiksbilen 

Moster Elsie innehåller ett textställe där en situation i butiksbilen3 skildras. En 

butiksbil är en buss som är en livsmedelsbutik. Butiksbilar kommer till byar och 

små orter som ligger långt borta från matbutiker. På så sätt kan folk göra sina 

dagliga inköp. Butiksbilar är viktiga i synnerhet för äldre människor, folk utan bil 

och sommargäster.  

I Finland finns det ännu ca 60 butiksbilar, men p.g.a. centraliseringen har 

räntabiliteten minskat och antalet butiksbilar har sjunkit drastiskt. Under 1970-

talet, som kan kallas butiksbilarnas guldålder, fanns omkring 1200 butiksbilar i 

hela Finland. (Paloranta 2003: 6) Butiksbilar är ett okänt fenomen i Tyskland. En 

tysk läsare har därför problem att förstå fenomenet, om översättaren inte hjälper 

honom.  

27a) LF, O:  Mitt i en värmebölja kunde fru Aaltonen komma till butiksbilen 

klädd i tjocka raggsockor [--]  

En gång hade jag stått bakom henne i butiksbilens kassakö.  

                                                        
3 Ordet butiksbil är en finlandism. I Sverige används varubuss.  
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Hon hade kommit gående mot butiksbilen [--] (s. 17) 

27b) LF, T:  Mitten in einer Hitzewelle konnte Frau Aaltonen in dicken 

Wollsocken [--] zum Kaufmannswagen kommen.  

Einmal hatte ich an der Kasse des Kaufmannswagens hinter ihr 

gestanden.  

Sie war im Schlepptau ihrer Mutter zum Kaufmannswagen 

gekommen [--] (s. 11)  

Översättaren adapterar inte fenomenet. Med Kaufmannswagen associerar en tysk 

läsare en gammaldags träkärra där det säljs livsmedel. Läsaren av den tyska 

översättningen får en helt annan bild av situationen än läsaren av originalet (-AD-

mot). Detta textställe är ett extremt exempel på hur mycket innehållet förändras i 

översättningen. För det första hjälper översättaren inte läsaren och för det andra 

får läsaren inte tillräckligt med bakgrundsinformation. En butiksbil hör inte till 

det tyska semiotiska rummet.  

Distans 

Jämfört med tyskar tenderar finländare starkare till ett beteende som kunde kallas 

för frivillig isolering. Ett fenomen som styrker detta påstående är att finländarna i 

regel älskar att tillbringa sin semester på sommarstugan. Dessutom håller 

finländare tidsmässigt och lokalt en längre distans till sina medmänniskor än 

tyskarna.  

I Sommarbokens kapitel Midsommar beskrivs en familjebekant som kallas 

Eriksson (s. 81–89). Han beskrivs som en människa som aldrig kommer för nära. 

Eriksson hittar redskap i havet och kallas därför uppfyllaren av drömmar. Han 

talar inte om sig själv eller om andra, och han dyker upp när som helst. Det finns 

något hemlighetsfullt och oförklarligt tilldragande hos honom. Eriksson är mycket 

omtyckt. Med tanke på att en finländsk läsare är van vid Erikssons beteende 

känns episoden inte särskilt underlig. För en tysk läsare verkar den skildrade 

personen egendomlig och hans beteende extremt konstigt. Att översättaren inte 

adapterar gör att den tyska läsaren blir bekant med ett fenomen som är specifikt 

finskt. Att läsaren lär sig något nytt om den finska kulturen kallar jag för -AD+ny.  
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Mattider och matvanor 

I Lugna Favoriter förekommer några textställen, där Westö nämner mattider och 

matvanor. En översättare kan ha svårt med att översätta dem, eftersom det finns 

skillnader mellan tyska och finländska mattider och matvanor. 

Tyskarna anses ofta vara bäst i världen på att äta frukost. I samarbete med 

ZMP (Zentrale Markt- und Preisberichtsstelle Deutschland) genomförde CMA 

(Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft mbH) en enkät, 

där man frågade 54 000 tyskar från 14 år uppåt om deras frukostvanor. Enkäten 

genomfördes från juli 1999 till december 2003. Forskningen visade att mer än 

86 % av alla tyskar äter frukost. Drygt 85 % dricker något i samband med 

frukosten. I genomsnitt använder tyskarna 26 minuter för att äta frukost, vilket är 

10 minuter mera än vad t.ex. britterna använder. De viktigaste livsmedlen vid 

frukosten är bröd, smör, marmelad, småfranskor, margarin, ost och korv. (ZMP 

2003) 

Finlands Gallup genomförde år 2003 en enkät, där man frågade drygt 1500 

finländare mellan 15 och 69 år om deras frukostvanor. Resultatet visade att 

finländarnas frukostvanor kan delas in i fyra grupper. Första gruppen är personer 

som njuter av frukosten. Denna grupp stiger upp tillräckligt tidigt för att hinna äta 

frukost i lugn och ro samt läsa tidningen. Enligt enkäten hör ca 40 % av alla 

intervjuade till denna grupp. Till den andra gruppen hör personer som har så 

bråttom att de inte hinner äta morgonmål. Den här gruppen utgör en tredjedel av 

alla intervjuade. Denna grupp betonade ofta att kaffet är mycket viktigt på 

morgonen. Den tredje gruppen är morgonpigga personer som inte heller äter 

frukost, utan dricker en kopp kaffe eller te. Den fjärde gruppen omfattar 

morgontrötta personer som inte tycker om att äta frukost. Bara den första gruppen 

äter en riktig frukost (40 % av alla intervjuade). I jämförelse med tyskarna är 

detta tal rätt litet. (Finlands Gallup 2003) 

I berättelsen Moster Elsie finns ett textställe där en situation vid frukostbordet 

skildras.  

28a) LF, O:  Vi i Stora Huset drack gemensamt morgonkaffe som vanligt.  

(s. 22) 

28b) LF, T:  Wir im großen Haus frühstückten wie üblich gemeinsam. (s. 17)  

Det förvånar mig inte varför Westö använder uttrycket dricka morgonkaffe i 

berättelsen Moster Elsie. Som det framgick av den ovannämnda enkäten är 
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finländare inte bra på att äta mycket på morgonen. Ofta räcker det med en kopp 

kaffe. Att dricka morgonkaffe speglar den finländska vanan bra. Meningen 

betyder dock inte uttryckligen att man inte äter något. Man använder uttrycket 

även om det kan finnas personer med, t.ex. barn, som inte ens dricker kaffe. 

Översättaren anpassar samma textställe till den tyska kulturen genom att översätta 

dricka morgonkaffe med frühstücken. En tysk läsare kan läsa detta textställe utan 

att bli förvånad, vilket är en fördel. Frühstücken är något helt normalt på 

morgonen. Om översättaren skulle ha använt Wir im großen Haus tranken am 

Morgen gemeinsam Kaffee wie üblich skulle meningen låta konstig ur tysk 

synvinkel. Den skulle tolkas som att de inte äter någonting, vilket skulle betyda 

att också barnen dricker kaffe. Med Kaffee trinken associerar en tysk läsare lätt 

också småkakor och tårta. Han kunde alltså i så fall fråga sig varför man redan på 

morgonen äter sötsaker. Översättaren adapterar textstället med hjälp av ett 

motsvarande målkulturellt fenomen (+AD mot). Den tyska läsaren blir inte 

förvånad, men nackdelen med översättningen är att han inte lär känna den 

finländska vanan att äta lite till frukost.  

I samma berättelse finns det en mening där det talas om kvällste:  

29a) LF, O:  Vid kvällsteet var moster Elsie lika ivrig och högljudd som 

vanligt. (s. 19) 

Meningen är översatt till tyska på följande sätt:  

29b) LF, T:  Beim Abendessen war Tante Elsie so lebhaft und laut wie eh und 

je. (s. 14)  

Eftersom man i Tyskland äter mycket till frukost, äter man normalt inte lunch före 

klockan ett på dagen. Lunchen är ofta den enda varma måltiden på dagen. På 

kvällen, kring klockan 18, äter man kvällsmat som är en måltid med bröd, smör, 

ost, korv, grönsaker och eventuellt stekta ägg eller något liknande. Den tyska 

kvällsmaten är viktig och omfattande jämfört med den finländska, eftersom den 

oftast äts ca fem timmar efter lunchen. Frukosten i Finland är som sagt inte lika 

omfattande som i Tyskland. Varianter finns nog, men i regel äter folk i Finland sin 

första varma måltid redan mellan klockan 10.30 och klockan 12. Middag, som är 

den andra varma måltiden på dagen, äter man mellan klockan 16 och 18. Den 

största skillnaden är att man normalt äter två varma måltider i Finland. På kvällen 

dricker man kanske te och äter på sin höjd något litet.  
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Översättaren adapterar detta kulturella fenomen (+AD mot). Han ersätter det 

med ett motsvarande fenomen. Detta leder å ena sidan till att läsaren inte 

förundrar sig över att familjen bara dricker te på kvällen, å andra sidan förorsakar 

adaptationen att textstället förlorar en del av det finländska särdraget.  

Skolsystem 

Det finns stora skillnader mellan skolsystemen i Finland och i Tyskland. P.g.a. 

skillnaderna är det svårt att översätta textställen till tyska där en finländsk 

skolform nämns. Figurerna 14 och 15 åskådliggör det tyska och det finska 

bildningssystemet (jfr också Reister 2008). 
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Figur 14. Det tyska bildningssystemet. 
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Figur 15. Det finska bildningssystemet. 

Såväl det finska som det tyska skolsystemet omfattar en 9–årig läroplikt. I 

Tyskland börjar barnen den fyraåriga grundskolan som sexåringar. Det är möjligt 

att delta i förskoleundervisningen som 5–åring, men förskolor är inte lika vanliga 

som i Finland. Redan som 10–åring måste en elev med lärarnas och föräldrarnas 

finskt bildningssystem 

akademisk yrkesbildande ålder 

universitet 

doktor 

arbetsliv 

19– 

universitet 

licentiat 

universitet 

magister 

universitet 

kandidat 

yrkes- 

högskola 

arbets- 

liv 

gymnasium yrkesinstitut 
17–18 

16 

grundskola med låg- och högstadium 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7–8 

förskola 6–7 



 140

hjälp bestämma sig för vilken skolform han väljer. Han kan välja mellan 

gymnasiet, som tar 9 år och som är mest krävande, realskolan, Hauptschule eller 

samskolan. Realskolan är en lättare skolform än gymnasiet och Hauptschule är 

den lättaste skolformen som finns i Tyskland. Samskolan är ungefär lika svår som 

realskolan. I princip är det möjligt att byta till gymnasiets tre sista årsklasser efter 

att man har avlagt realskolan, men bara en liten del av realskoleleverna gör det. I 

Finland går alla elever i samma obligatoriska grundskola, som omfattar låg- och 

högstadiet. Skolformen som följer efter grundskolan väljs inte i ett lika tidigt 

stadium av barnen i Finland som i Tyskland. Skolsystemet i Finland innan den 

finska skolreformen på 1970-talet påminde mycket om dagens tyska skolsystem. 

Innan reformen genomfördes i Finland var det obligatoriskt att avlägga den 

sexåriga folkskolan, som hade införts 1921. Efter fyra år kunde de elever som var 

tillräckligt duktiga och som kunde finansiera skolgången söka till läroverket. På 

50-talet förlängdes folkskolan genom att man lade till två obligatoriska skolår 

som kallades kansalaiskoulu. Även om det fanns allmänbildande ämnen 

utbildades de unga huvudsakligen till olika yrken. (Perälä 2007) Att det 

finländska och det tyska skolsystemet liknade varandra ända fram till 1970-talet, 

gör att det är mycket lättare för en översättare att översätta ord som behandlar det 

finländska skolsystemet innan reformen. Översättaren kan vara glad över att 

Westö i sin bok talar om det finländska läroverket: 

30a) LF, O:  [--] som på våren fyllt tio och snart skulle börja i läroverk som 

den yngsta i min klass. (s. 18) 

30b) LF, T:  [--] der ich im Frühling zehn geworden war und bald als der 

Jüngste in meiner Klasse aufs Gymnasium gehen sollte. (s. 12)  

I det här fallet är det relativt enkelt för Berf att översätta det kulturella fenomenet. 

Läroverk och Gymnasium motsvarar varandra i stort sett. Båda skolformerna 

börjar efter en fyraårig grundskolperiod och omfattar nästan lika många år. Det 

finländska läroverket omfattar en årskurs mindre än det tyska gymnasiet. 

Skillnaderna är dock inte så stora att någon adaptationsmetod skulle behövas. 

Detta fall kallar jag för -AD lik. Översättaren behöver inte ändra textstället, 

eftersom det kulturella fenomenet förekommer även i målkulturen. Om Westö 

hade skrivit om det nya finländska skolsystemet, skulle en lämplig översättning 

ha varit mycket svårare att hitta.  

Också berättelsen Melba, Mallinen och jag innehåller ett textställe där en 

gammal skolform, folkskolan, nämns. Berf översätter folkskolan med 
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Grundschule. Översättningen är rätt nära originalet, eftersom det också här är 

fråga om det gamla skolsystemet. Både folkskolan och Grundschule omfattar fyra 

år och barnen som börjar i skolorna är i samma ålder. 

I novellen Korthugget Solo för gitarr nämns gymnasietiden. Novellen skrevs 

år 1989 och händelserna utspelar sig ungefär år 1995, vilket meningen ”Det 

[musikbandet Anhalter Bahnhof] skulle bli det sena 1990-talets sista stora namn” 

och andra detaljer i novellen visar. Hjälten är en medelålders man, som 12 år 

tidigare har varit någon slags berömd person i musikbranschen. Han måste ha 

tagit studenten ca 20 år tidigare, med andra ord kring år 1975, vilket betyder att 

han avlagt den nya treåriga gymnasieutbildningen. Det treåriga gymnasiet 

grundades officiellt mellan krigen, då man märkte att inte alla elever slutförde 

lyceet. Läroverket delades in i den femåriga mellanskolan och det treåriga 

gymnasiet.  

31a) LF, O:  [--] där fanns Marko Helppi igen, Marko och vår fiendskap som 

låg och pyrde under hela gymnasietiden [--] (s. 70) 

31b) LF, T: [--] da war auf einmal wieder Marko Helppi, Marko und unsere 

Feindschaft, die während der gesamten Gymnasialzeit geschwelt 

hatte [--] (s. 71)  

Gymnasietiden översätts med Gymnasialzeit, vilket förändrar innehållet avsevärt 

(jfr figurerna 10 och 11). En treårig fiendskap mellan två unga förlängs då med 

sex år till en nioårig fiendskap (-AD-mot). En förklarande adaptation, t.ex. 

während der gesamten Oberstufe, skulle ha garanterat samma innehåll.  

Ett annat exempel där gymnasiet nämns finns i novellen Melba, Mallinen och 

jag: 

32a) LF, O:  Det är bara en vår och en sommar tills vi blir gymnasister och 

Nasse Arrhenius börjar läsa Dagens Industri och Veckans Affärer 

på rasterna. Han är redan till hälften en man. [--] Han ger ett 

intryck av en affärspartner att lita på. (s. 118) 

32b) LF, T:  Es ist nur noch ein Frühling und ein Sommer, bis wir 

Gymnasiasten werden und Nasse Arrhenius anfängt, in den 

Pausen Capital und Finanzwoche zu lesen. Er ist bereits zur 

Hälfte ein Mann. [--] Er vermittelt den Eindruck, ein 

verlässlicher Geschäftspartner zu sein. (s. 111) 
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Utan adaptation antar läsaren i den tyska kulturkretsen att de nämnda personerna 

är barn i tioårsåldern (jfr figurerna 10 och 11). I originalet skildras däremot 

ungdomar i 16–17 års ålder. Målkulturens läsare missförstår fortsättningen på 

novellen p.g.a. att översättaren inte adapterar (-AD-mot). Pojkarnas ålder 

missförstås, vilket står i motsats till de händelser och företeelser som beskrivs 

senare i berättelsen. Det talas senare t.ex. om ett intresse för ekonomitidskrifter, 

att en av pojkarna redan är en riktig man, och är intresserad av flickor. De 

innehållsliga konsekvenserna är stora om översättaren inte hjälper läsaren. 

Översättaren kunde hjälpa läsaren genom att lägga till ordet Oberstufe, som 

motsvarar det finländska gymnasiet och som i Tyskland används för att dela in 

den nioåriga gymnasietiden (Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe). Mitt förslag är 

följande:  

Es ist nur noch ein Frühling und ein Sommer, bis wir in die gymnasiale 

Oberstufe/ in die Oberstufe des Gymnasiums kommen [--] 

Sommarlov 

Det finns stora skillnader mellan sommarloven i Finland och i Tyskland. Barnen 

har 5–6 veckors sommarlov beroende på i vilken tysk delstat de bor. I Finland 

däremot är skolbarns sommarlov 10 veckor långt. Orsaken till denna skillnad är 

att vintern är lång i Finland och Tyskland har en lång sommar.  

Sommaren har en nästan helig status i Finland, vilket beror på den långa 

vintern och den korta sommaren, som gör sommaren mera värdefull. I Finland 

talar man ofta om augusti som en sommarmånad, även om hösten egentligen 

redan har börjat. I Tyskland varar sommaren längre och vintern är mycket kortare 

än i Finland. Sommaren är viktigare för finländarna än för tyskarna. Att den 

varma perioden varar längre i Tyskland än i Finland märker man om man jämför 

genomsnittstemperaturerna i länderna. I detta sammanhang används termerna 

astronomiska och termiska årstider. Enligt Meteorologiska institutet är den 

termiska sommaren i Finland ungefär lika lång som den astronomiska. Längden 

på den termiska årstiden beräknas på basis av genomsnittstemperaturen. 

Meteorologiska institutet har räknat ut längden på Finlands termiska årstider med 

hjälp av statistik från åren 1971–2000. Av de termiska årstiderna är vintern den 

längsta och våren den kortaste. Den termiska vintern börjar när temperaturen är 

varaktigt under -0 celsiusgrader. Den termiska sommaren börjar när temperaturen 

varaktigt stannar över +10 celsiusgrader. Enligt denna definition börjar den finska 



143 

sommaren omkring den 15 maj och slutar i mitten av augusti (12 veckor). Vintern 

börjar ungefär i mitten av november och varar till slutet av mars (16 veckor). 

(Ilmatieteen laitos 2008) Om man jämför temperaturerna i Tyskland under 

perioden 1961–1990 med temperaturerna i Finland, är det uppenbart att klimaten 

är helt olika. Tysklands medelvärden under perioden 1961–1990 var följande:  

Tabell 4. Temperaturmedelvärden i Tyskland under perioden 1961-1990. 

(Wetterzentrale 2008, Schönwiese 2003). 

månad  

januari -0,3 juni 18,7 

februari 0,7 augusti 18,2 

mars 4,1 september 14,4 

april 8,6 oktober 9,9 

maj 13,9 

juni 17,4 

november 4,9 

december 1,3 

Enligt den termiska definitionen varar vintern bara en månad i Tyskland. Våren 

varar tre månader, sommaren fem månader och hösten tre. Medeltemperaturen i 

Tyskland är alltså mycket högre än i Finland.  

För att en tysk läsare skall kunna förstå finska sommarbeskrivningar på 

samma sätt som en finländare, borde han vara medveten om de känslor som en 

finländare har för den finländska sommaren. Då det sällan är fallet, förstår en tysk 

läsare finska sommarbeskrivningar i regel på basis av sin personliga bakgrund. En 

tysk och en finländsk läsare förbinder olika konnotationer med sommar. En 

finländsk läsare förbinder t.ex. följande konnotationer med sommaren: 

+sommarens korthet och dess ljusa nätter, +intensitet, +stora värde, +något som 

man väntar på under den långa vintern, +vemodighet när det är höstdoft i luften i 

augusti. Man kan föreställa sig den finländska sommaren som ett eget semiotiskt 

rum som bara en finländare kan förstå, medan en tysk läsare inte uppfattar 

sommaren som en lika kort och värdefull period som man måste vänta länge på.  

Det är omöjligt för en översättare att förmedla de konnotationer som en 

finländsk läsare har när han läser om den finländska sommaren, eftersom 

sommarstämningen i sin helhet är något som inte kan uttryckas med ord. En 

person som är en del av det finländska semiotiska rummet vet hur den finländska 

sommaren känns. En tysk läsare känner inte till den oförklarliga själ som den 

finska sommaren har. Ett exempel på en sommarbeskrivning finns i Westös 

berättelse Moster Elsie. 
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33a) LF, O:  [--] vinterlördagarna blev skollediga, men på samma gång 

snöptes sommaren; det var inte längre september som var 

gränsen, utan sextonde eller adertonde augusti. (s. 13) 

33b) LF, T:  [--] an den Wintersamstagen bekamen wir schulfrei, aber 

gleichzeitig wurde der Sommer kastriert; es war nicht mehr der 

September, der die Grenze markierte, sondern der sechzehnte 

oder achtzehnte August. (s. 7) 

I detta avsnitt adapterar översättaren inte, utan bevarar fenomenet så som det 

förekommer i originalet (-AD-mot). Till den tyska läsarens semiosfär hör en 

jämförelsevis lång sommarperiod (se statistiken ovan). Sommaren är därför inte 

lika viktig för en tysk person som för en finländsk person. De ovannämnda 

skillnaderna i hur sommaren uppfattas i de två kulturerna har konsekvenser för 

textstället. Att sommarlovet blir två veckor kortare framkallar starkare känslor i 

Finland än i Tyskland. Den tyska översättningen innehåller ett ord som är 

förvånande ur tysk synvinkel. Det är ordet kastriert, som låter överraskande hårt i 

textsammanhanget. Konnotationer till begreppet snöpa är +göra kortare, +ond, 

+dålig, +steril. En tysk läsare undrar säkert varför Westö använder ett så starkt ord 

för att beskriva sommarens slut. 

Sommarens ljus och höstens mörker 

Att Tommens något lättskrämda kusin Robin är rädd för augustimörkret, 

adapteras inte i Moster Elsie. 

34a) LF, O:  »Vad det blir ruskigt när solen går ner i augusti«, sa Robin. 

(s. 23) 

34b) LF, O:  »Wie unheimlich es wird, wenn im August die Sonne untergeht«, 

sagte Robin. (s. 19)  

Översättaren litar på att en tysk läsare känner till de ljusa nätterna i Finland. Om 

läsarens bakgrundsfakta inte räcker till och han inte vet att solen i norra Finland 

inte alls går ner under en viss period, kan han missförstå detta textställe. 

Textstället uppfattas då så att Robin är speciellt rädd för mörkret i augusti, inte 

därför att solen överhuvudtaget går ner. En tysk läsare associerar något annat med 

denna situation än en person som känner till Finlands ljusa sommarnätter. Den 

tyska läsaren förstår textstället så att speciellt solnedgången i augusti är ruskigt 
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medan en finländare vet att Robin menar skillnaden mellan de ljusa 

sommarnätterna och mörkret som börjar i augusti (-AD-mot). 

I Sommarbokens kapitel I augusti beskrivs augustinätterna på följande sätt: 

35a) SB, O:  Varje gång blir nätterna mörka helt oförmärkt. Någon kväll i 

augusti gör man sig ett ärende utomhus och plötsligt är allting 

kolmörkt, en stor varm svart tystnad omkring huset. (s. 185) 

35b) SB, T1:  Die Nächte werden unmerklich dunkler. An dem einen oder 

anderen Augustabend han man draussen noch etwas 

nachzugucken, und plötzlich ist alles kohlschwarz, grosses 

schwarzes Schweigen um das Haus herum. (s. 102) 

35c) SB, T2:  Jedes Jahr werden die Nächte ganz unmerklich dunkel. An 

irgendeinem Abend im August hat man draussen etwas zu tun, 

und plötzlich ist alles tiefdunkel, eine grosse, warme, schwarze 

Stille rings um das Haus. (s. 152) 

I Tyskland är alla nätter mörka och en tysk läsare som inte vet att sommarnätterna 

är ljusa i Finland kan undra varför mörkret överhuvudtaget måste nämnas. Utan 

förklaring eller bakgrundsinformation är detta textställe inte begripligt för en tysk 

läsare.  

Öppna dörrar 

I kapitlet I augusti i Sommarboken skildras höstförberedelserna före flyttningen 

från ön. Farmodern antar att det kommer människor till deras sommarhus på 

vintern och hon skriver ett meddelande till dem.  

Anta, sa hon, anta att de kommer iland, det gör de alltid. De kan inte veta att 

grova saltet är i källaren och luckan kan ha svällt i fukten. Vi måste ta upp 

saltet, med etikett, så att de inte tror det är socker. [--] Hon tog ner gardinerna 

en vecka för tidigt och täckte söder och österfönstret med papperslakan. Där 

skrev hon: Ta inte bort skynket för annars flyger höstfåglarna tvärs genom 

huset. Använd allt men helst in ny ved, verktygen är under hyvelbänken, 

vänlig hälsning. (s. 188) 

Detta textställe ändras inte i den tyska översättningen. Att främmande personer 

fritt får använda andra människors stugor och redskap låter mycket exotiskt ur 

tysk synvinkel. I Tyskland låser man alltid sin dörr när man åker bort, eftersom 
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man är rädd för att något skall bli stulet. I Finland var och är det delvis ännu, 

speciellt på landsbyggden, normalt att lämna dörren olåst ifall någon gäst kommer 

när man själv inte är hemma. Översättaren adapterar inte textstället, vilket ger 

måltextläsaren en möjlighet att bekanta sig med en finländsk sedvana. Läsaren 

förstår textstället och lär sig något nytt om finländsk kultur (-AD ny).  

Jansson skildrar en annan situation i Sommarboken där samma tema 

förekommer. I kapitlet Grannen nämns en stadsbo som nyligen har byggt en fin 

sommarstuga i närheten av huvudpersonernas stuga. Temat vi – de andra kommer 

starkt fram i denna episod (jfr 3.3). Jansson skildrar temat genom att kontrastera 

byborna och stadsbon med följande betydelsepar: 

Naturens oberördhet – naturens förstörelse  

Exempel:  

De gick närmare villan och kände att ön var förändrad. Det vilda var borta. 

Ön hade blivit lägre, nästan platt, och hade en ordinär och skamsen uppsyn. 

(s. 101)  

Inga förbudsskyltar / förtroende – förbudsskyltar / misstanke  

Exempel: 

Mitt i grusallen hade direktören ett stort plakat med svarta bokstäver: Privat 

område, landstigning förbjuden (s. 100) 

Kunskap att beakta naturen vid byggandet – okunskap 

Exempel:  

Och de har dörren på fel sida om huset. De kommer aldrig att få upp den i 

sydväst. (s. 101) 

Smak – smaklöshet 

Exempel:  

Den [villan] hade varit vacker var som helst men inte här. (s. 101)  

Där har de sina vattentunnor. Haha. Naturligtvis plast. (s. 101)  

Kunskap att leva på ön – okunskap  

Exempel:  
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Sådär är det alltid i början, sa farmorn. Kanske han lär sig. (s. 102) 

Luckorna var stängda med hänglås och dörren var stängd med Abloy. Hon tog 

upp sin kniv och fällde ut skruvmejseln. Hänglåset hade mässingsskruvar, det 

gick mycket lätt. (s. 102)  

Ur farmoderns synvinkel kan direktören från staden inte bygga på naturens villkor 

och på ett sätt som passar in i omgivningen. Hon anser också att stadsbon inte 

beaktar öbornas sedvanor. En sak som hon kritiserar är att han har låst sin 

ytterdörr, vilket framgår av citaten ovan. Direktören vet inte om öbornas sedvana 

att man inte låser sin dörr och att man inte lägger ut förbudsskyltar. Det gör 

honom främmande och annorlunda. Genom att gå iland och bryta sig in i 

direktörens hus visar farmodern sitt motstånd och lär samtidigt de nya invånarna 

något om sedvanorna på ön. Textstället förklaras inte för den tyska läsaren. 

Läsaren lär sig att man inte låser sin dörr på ön och att alla borde vara välkomna. 

Texten förblir förståelig utan adaptationer. Dessutom lär sig den tyska läsaren 

något om en positiv egenskap som folk har på den finländska landsbygden, 

nämligen förtroende för andra människor och en tro på människornas godhet  

(-AD ny). 

4.2.2.2 Festdagar 

I detta avsnitt studerar jag olika översättningar av typiskt finska och 

finlandssvenska festdagar. Då det ofta finns stora skillnader mellan festdagar 

inom den tyska, den finska och den finlandssvenska kulturen, kan det vara svårt 

för en översättare att hitta en lämplig lösning. I Lugna Favoriter och 

Sommarboken nämns några festdagar, men jag ger dessutom några exempel ur 

Janssons bok Bildhuggarens Dotter, eftersom boken innehåller intressanta 

skildringar av julfirandet och Luciafesten. Jag diskuterar festdagarna i den 

ordning som de förekommer under året.  

Midsommar 

Midsommar är en viktig fest såväl för finländare som för svenskar. 

Finlandssvenskar och svenskar firar midsommar nästan på samma sätt. Hemmen 

dekoreras med björkar och midsommarstången kläds med blommor och blad. När 

midsommarstången har rests dansar och sjunger både barn och vuxna. Till 

midsommaren hör traditionell mat och dryck såsom dillkokt potatis, sill, gräddfil, 
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öl och snaps. Man sjunger trevliga snapsvisor och festen slutar i regel mycket 

sent. Också midsommarbrasan hör traditionellt till midsommarfesten. 

Finskspråkiga finländare firar midsommar i regel inte lika traditionellt som 

finlandssvenskar eller svenskar. I Tyskland är midsommar ett okänt fenomen.  

Sommarboken innehåller en beskrivning av midsommar. I kapitlet 

Midsommar berättas det om familjevännen Eriksson, som har fått ett parti 

fyrverkeripjäser. Han bjuder in sig själv till midsommarfesten på följande sätt: 

36a) SB, O:  Just före midsommar lade Eriksson till [--] Om det passar 

kommer jag iland Johanne afton och ser om det bränner av. [--] 

Midsommarn blev ännu viktigare än den brukade vara. [--] 

Farmorn undrade om de borde ha bett släkten till Johanne [--] 

(s. 84–85) 

36b) SB, T1:  Kurz vor Mittsommer legte Eriksson an [--] Wenn es recht ist, 

komme ich am Johannisabend vorbei, und wir schauen dann, ob 

sie abbrennen. [--] Das Mittsommerfest wurde noch wichtiger 

als sonst. [--] Die Grossmutter überlegte, ob sie die Verwandten 

zu Mittsommer einladen sollten. (s. 48) 

36c) SB, T2:  Kurz vor Mittsommer legte Eriksson an [--] Wenn es recht ist, 

komme ich an Johanni abends vorbei und schau nach, ob sie 

starten. [--] Diesmal wurde das Mittsommerfest noch wichtiger 

als sonst. [--] Die Großmutter überlegte, och man die 

Verwandtschaft zu Johanni hätte einladen sollen [--] (s. 70) 

I boken berättas det att personerna firar midsommar. Midsommarfirandet beskrivs 

dock inte närmare. Läsaren får veta att stugan dekoreras med björk och rönn och 

att det tänds en midsommareld (kokkobrasan) på udden. Känslan, stämningen 

eller midsommarfestens bakgrund skildras inte. Den information som ges om 

midsommar räcker med andra ord inte för att förklara fenomenet för en tysk 

läsare. Såväl i T1 som i T2 tar översättarna inte hänsyn till den tyska läsarens 

bakgrund, utan översätter utan adaptation. Om översättaren hade förklarat festen 

med en fotnot eller lagt till en förklaring i berättelsen, skulle tyska läsare 

åtminstone delvis ha förstått vad midsommaren innebär. Översättarna kan välja 

mellan två dåliga alternativ. Han översätter antingen med hjälp av ett förklarande 

tillägg, vilket har en negativ effekt på Janssons stil, eller översätter utan 

adaptation, vilket gör att den tyska läsaren inte kan förstå textstället helt och 
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hållet. Även i detta fall skulle det ur kulturell synpunkt vara lättare att översätta 

från svenska till finska. 

Att midsommarfirandet översätts utan adaptation leder till att den tyska 

läsaren får ett mycket svagare intryck av midsommarfirandet än läsaren i 

källkulturen (-AD-mot). 

Självständighetsdagen  

Finlands självständighetsdag har från och med år 1919 firats den 6 december. 

Enligt lagen om självständighetsdagens firande från år 1937 är det en ledig dag 

med lön. (Självständighetsdag 2008) Enligt lagstiftningen är den 6 december 

också en allmän flaggdag, vilket framgår av förordningen om flaggning med 

Finlands flagga 26.5.1978/383 (Finlex 1978).  

Självständighetsdagen firas traditionellt. Jag anser, att t.ex. följande 

traditioner hör till självständighetsdagen:  

– Försvarsmaktens festparad arrangeras. 

– Självständighetsbal i presidentens slott, dit viktiga personer bjuds in.  

– Väinö Linnas Okänd Soldat visas på TV. 

– Presidentens mottagning visas på TV. Till den hör traditionellt t.ex. skvaller 

och vackra klänningar. 

– Vita eller blåvita levande ljus tänds i fönstren klockan 18.00. 

– Många besöker hjältegravarna, och kommunens reservister står hedersvakt 

där.  

– Självständighetsbal för barn i presidentens slott arrangeras, dit alla 

helsingforsbarn som går i fjärde klass bjuds in.  

– Självständighetsbaler arrangeras i skolor omkring den 6 december. 

Dessa traditioner känner nästan alla finländare till, men de är i regel okända i den 

tyska kulturkretsen. Ordet självständighetsbal innebär åtminstone de ovannämnda 

konnotationerna för en finländsk person, men bara ett få av dem för en tysk 

person. Den tyska läsaren kan anta att det gäller något slags nationaldagsfirande, 

men utan adaptation är ordet mycket svårt att förstå.  

I Westös novell Iiro och pojken nämns självständighetsbalen för barn:  

37a) LF, O: Skolan skulle ha självständighetsbal. Marjut köpte en vit skjorta 

och en fluga till Markus. (s. 181) 
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37b) LF, T:  Die Schule wollte am Unabhängigkeitstag einen Ball 

veranstalten. Marjut kaufte für Markus ein weißes Hemd und 

eine Fliege. (s. 101)  

Berf översätter självständighetsbal genom att förlänga textstället och förklara 

ordet. Den direkta översättningen Unabhängigkeitsball skulle vara oförståelig för 

en tysk läsare. Därför översätter Berf meningen med hjälp av am 

Unabhängigkeitstag ’på självständighetsdagen’, vilket är en förklarande 

översättning. Denna adaptationsåtgärd kallar jag för +AD för. Meningen betyder 

översatt till svenska: Skolan skulle ordna en bal på självständighetsdagen. Berfs 

översättning är mera förståelig än en icke-adapterad översättning, men hjälper 

inte läsaren så mycket, eftersom han inte förknippar samma konnotationer med 

Unabhängigkeitstag som en person som är van vid den finska kulturen förknippar 

med självständighetsdag.  

Lucia 

I det sista kapitlet i Janssons självbiografiska bok Bildhuggarens Dotter nämns 

Luciafesten. Lucia firas förutom i Sverige också i Svenskfinland och på Åland 

och har sedan länge varit en tradition. På Internationella Finlandssvenska 

Kulturforumets hemsidor finns en kortfattad sammanfattning av Svenskfinlands 

luciaseder. 

Luciatraditionen som den firas i Finland är en blandning av italiensk legend, 

tyska änglatablåer, rikssvenskt firande och nordisk folksed. I början av 1900-

talet firades Lucia närmast i enskilda finlandssvenska hem och skolor. År 

1947 ordnade Folkhälsans damkommitté ett luciatåg genom Helsingfors. 

Successivt har Luciafirandet brett ut sig till daghem, skolor och institutioner. 

I en del finlandssvenska regioner väljs egna lucior via regionala 

dagstidningar. År 1950 inleddes luciasamarbetet mellan Folkhälsan och 

Hufvudstadsbladet, då tidningen för första gången lät utlysa en 

riksomfattande luciatävling. I dag handhar Folkhälsan huvudansvaret för 

rikslucian Finlands Lucia med Hufvudstadsbladet, Finlandssvenska 

Television FST och YLE:s Radio Vega som samarbetsparter. (Lucia 2008) 

Som det framgår av citatet väljs årligen en lucia som besöker olika insitutioner. 

Lucia sjunger och stämningen är mycket fridfull. En svenskspråkig person 

associerar med lucia en ljusdrottning med en vit klänning och en krans med ljus i 
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håret. Han vet också att luciadagen firas den 13 december. Också på icke-svenska 

områden är luciafesten välkänd. Ofta är det då svenska insitutioner som t.ex. 

svenska privatskolan i Uleåborg som upprätthåller luciatraditionen (Svenska 

Privatskolan Uleåborg 2009). 

Luciatraditionen är obekant i Tyskland. En icke-adapterad text blir därför lätt 

oförståelig för en målspråksläsare. Jag diskuterar här även den finska 

översättningen.  

38a) BD, O:  Första gången pappa såg en Lucia blev han mycket skrämd men 

när han märkte att det bara var mamma började han skratta. [--] 

Jag låg på min hylla och hörde Lucian ta sig uppför stegen [--] 

(s. 144) 

38b) BD, T: Papa erschrak sehr, als er zum erstenmal eine Lucia sah, doch als 

er merkte, dass es Mama war, begann er zu lachen. [--] Ich lag 

auf meinem Regal und hörte, wie die Lucia sich die Leiter 

heraufmühte [--] (s. 123–124) 

38c) BD, FIN:  Isä pelästyi kovasti kun hän näki Lucian ensimmäisen kerran 

mutta sitten hän alkoi nauraa huomattuaan että se olikin vain äiti. 

[--] Minä makasin parvellani ja kuulin Lucian tulevan ylös 

tikkaita myöten [--] (s. 124) 

De konnotationer som en läsare i den finländska kulturkretsen förbinder med 

lucia är +vit klänning, +krans med levande ljus på huvudet, +fridfull stämning 

och +traditionella sånger. Den tyska läsaren förbinder i regel ingen av dessa 

konnotationer med lucia. Målspråkets läsare kan därför inte förstå textstället. 

Kontexten hjälper honom inte heller. Utan adapterande åtgärder är den tyska 

översättningen oklar (-AD-mot).  

Jul  

I det sista kapitlet i Bildhuggarens Dotter skildras julfirandet. I detta sammanhang 

nämns bl.a. vanor och maträtter som man inte känner till i Tyskland. Många av de 

finländska maträtterna som man äter på jul förekommer i hela Skandinavien. 

Skinka och olika lådor har länge hört till det finländska julbordet, vilket framgår 

av följande citat:  
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Kinkku on tunnettu vanhastaan maaseudun juhlapöydässä, mutta se oli 

ylellinen ja kallis ruoka, ja siksi se kelpasi mainiosti vuosisadan takaiselle 

herrasväelle. Kun kinkku varallisuuden lisääntymisen myötä voitiin 1930-

luvulla hankkia useimpiin koteihin jouluruoaksi, siitä tuli joulutarjoilun 

keskipiste. [--] Lanttulaatikko ja perunalaatikko olivat kuuluneet 

länsisuomalaiseen pitopöytään 1700-luvulta alkaen, mutta seuraavan 

vuosisadan lopulla nämä maustetut uuniruoat alkoivat olla kaikkialla maassa 

välttämätön osa joulupöydän tarjoilua. Porkkanalaatikko saavutti suosiota 

vasta 1930-luvulla. (Pitkänen 2003) 

För att se om det ur kulturell synvinkel är lättare att översätta textstället till finska 

än till tyska, jämför jag originalet både med den tyska och med den finska 

översättningen.  

Julbordet som Jansson skildrar i den självbiografiska boken Bildhuggarens 

dotter är en blandning av finländska och svenska maträtter. Som ja nämnde i 

avsnitt 3.2. var Janssons mor svensk. Det märks i följande textavsnitt, där det 

skildras hur modern bakar lussikattor som på svenska egentligen heter 

lussekatter. Lussikattor är enligt språkvårdaren Anna-Maria Gustavsson på 

Forskningscentralen för de inhemska språken en talspråklig och dialektal version 

av ordet. I äldre svenska var formen lussi-en synonym till lusse- i 

sammansättningar. Ordet lussikatt började dyka upp i slutet av 1800-talet och det 

betyder ”ett egendomligt format bröd som bakas till luciadagen”. (Gustavsson 

2009). I följande textavsnitt förekommer flera finländska och svenska rätter.  

39a) BD, O:  Det fanns stjärnor och rosetter överallt, också på kålrotslådans 

fat och på dyra köpkorven som fanns innan vi började med äkta 

skinka. [--] Hon ritade fram pepparkaksbockar med punstrissa 

och gav lussikattorna hoprullade ben och ett russin mitt i magen. 

(s.143) 

39b) BD, T:  Alles war mit Sternen und Schleifen verziert; selbst die Schüssel 

mit dem Kohlrübenauflauf und die gekaufte Wurst, die es gab, 

bevor wir mit echtem Schinken anfingen, trug Schleifen. [--] Mit 

dem Rädelrad zauberte sie Pfefferkuchenböcke aus dem 

Pfefferkuchenteig, und die Safrankatzen bekamen 

zusammengerollte Beine und eine Rosine mitten auf den Bauch. 

(s.123) 
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39c) BD, FIN: Kaikkialla oli tähtiä ja rusetteja, lanttulaatikon alusvadissakin ja 

kalliissa ostomakkarassa jota meillä syötiin ennen kuin alettiin 

ostaa oikeata kinkkua. [--] Hän piirsi punssitrissalla 

piparkakkupukkeja ja teki luciapulliin eli ”lussikatteihin” 

kippuraiset jalat ja rusinan keskelle mahaa. (s.124) 

I den tyska översättningen adapterar Kicherer endast en gång, då hon byter ut 

lussikattor till Safrankatzen, vilket är ett förklarande alternativ (+AD för). Att det 

inte finns något motsvarande bakverk i Tyskland gör att hon måste adaptera. 

Lussekatter får sin gula färg från saffranen. Kicherer byter ut delen lussi-, som är 

främmande för den tyska läsaren, till Safran-. Målkulturens läsare kan mer eller 

mindre föreställa sig vilka konnotationer fenomenet har. Det måste vara ett 

gulfärgat bakverk i form av en katt.  

För att översätta lussikattor till finska använder Kivivuori en 

kompromisslösning. Det är fråga om ett svenskt fenomen, vilket kräver 

adapterande åtgärder. Hon översätter lussikattor med luciapullat, som är en rätt 

vanlig finsk benämning på bakverket (se t.ex. Snellman 2009). Översättaren 

lägger dock till det svenska ordet, vilket egentligen inte skulle behövas, eftersom 

en finsk läsare vet, vad luciapullat är. Kivivuori vill antagligen bibehålla det 

svenska ordet p.g.a. dess traditionella karaktär (+-AD). Kivivuori har inga 

problem att översätta orden som betecknar traditionell finländsk julmat, eftersom 

det finns direkta motsvarigheter på finska. Kålrotslåda kan lätt översättas med 

lanttulaatikko och skinka med kinkku. I den finska översättningen är en adaptation 

inte nödvändig, eftersom skinka och kålrotslåda är typiskt finländska julrätter (-

AD +mot).  

Då det inte som i Finland finns någon enhetlig traditionell julmat i Tyskland, 

kan det för en tysk läsare vara svårt att förstå att julskinka, sillsallad (rosolli på 

finska) samt lådor som potatislåda, kålrotslåda och morotslåda är typisk finländsk 

julmat. En tysk läsare undrar sig, när han läser den direkta översättningen 

Kohlrübenauflauf och Schinken. Kålrotslåda och skinka verkar inte vara speciellt 

festliga maträtter ur den tyska synvinkeln. Julskinkan är för en finländare normalt 

lika viktig som julgranen, och den är en viktig del av julfirandet. En tysk läsare 

känner inte till julskinkans konnotationer och förstår därför den skildrade 

situationen på ett annat sätt. Han förstår att skinkan är något festligt i den 

skildrade kontexten, men förstår inte hela betydelsen skinkan har i detta 

sammanhang. Översättaren har dock inte någon annan möjlighet än att direkt 

översätta maträtterna. Att byta ut de finländska maträtterna till tyska är inte 
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aktuellt, eftersom det inte finns någon traditionell julmat i Tyskland som 

översättaren kunde använda.  

De finländska maträtterna kålrotslåda och julskinka översätts direkt till tyska. 

Det leder till att den tyska läsaren lär känna delar av den finska 

julmatstraditionen. Att översättaren inte adapterar gör däremot också att den tyska 

läsaren inte uppfattar maträtterna som nämns som festrätter. Den tyska läsaren 

kan dock dra den slutsatsen att de nämnda julmaträtterna är något specifikt 

finlandssvenskt (-AD ny).  

Maträtterna översätts också direkt till finska, vilket inte har några negativa 

konsekvenser för förståelsen. Detta exempel visar igen en gång, att det är mycket 

lättare att översätta kulturella fenomen i finlandssvenska skönlitterära verk till 

finska än till tyska. 

4.2.2.3 Musik 

Musik är en viktig del av varje lands kultur. Vid första anblicken kan det verka 

vara lätt att använda finska och finlandsvenska musiklåtar och namn på band i en 

tysk översättning. Man märker dock snabbt att namnet kan överföras, men inte de 

konnotationer som en finländsk person associerar med en viss låt. Med namnet på 

bandet Leevi and the Leavings associerar en finländsk läsare t.ex. suomirock, 

jordnära texter, Mitä kuuluu, Marja-Leena, Gösta Sundqvist eller 80- och 90- 

talet. Alla dessa konnotationer saknas när en tysk läsare konfronteras med bandet.  

Speciellt i Westös noveller nämns finska sånger och musikband på många 

ställen. I berättelsen Iiro och pojken spelar huvudpersonen Iiro gitarr i ett band 

och kör taxi. Han är frånskild och träffar sin före detta hustru av en slump. Iiro 

kommer ihåg att hon tycker om Juice Leskinens Syksyn sävel, och när hon en 

kväll kommer till en konsert där hans band uppträder försöker han övertala 

sångaren att sjunga låten.  

40a) LF, O:  ”OO-aa-uu-aa-oo-aa-äsch”, sa Keiju som gick runt i rummet i 

strumpfötterna och gjorde röstexercis, ”det är våå-aa-uu-aa-åår 

nu och Syksyn sävel går ju i moo-aa-oo-aa-oooll”. 

 ”Va fan”, sa Iiro torrt, ”kika ut genom fönstret och säg mig hur 

mycket jävla vår du ser.” 
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Men inget parlamenterande hjälpte. Keiju vägrade sjunga Syksyn 

sävel, den var för dyster. Hon sa: Ni kan ju spela den under 

instrumentalsetet i början av kvällen. (s. 160–161) 

Att översätta detta textställe är problematiskt av många orsaker. För det första 

gäller det en finskspråkig sång, som inte är översatt i källtexten. Att Westö 

kombinerar titeln och textinnehållet tyder på att han räknar med att 

finlandssvenska och finska läsare känner igen sången, förstår finska och därmed 

titelns betydelse och dess innehåll. Därför behöver meningen ”det är vår nu och 

Syksyn sävel går ju i moll” inte förklaras. Enligt Keiju passar en höstmelodi inte 

ihop med våren, och sången är dessutom alldeles för melankolisk. I Finland är 

Syksyn sävel en välkänd sång. Om man skulle fråga en grupp finländare om de 

känner till sången, skulle de flesta av dem antagligen känna igen den. Lyriken kan 

man läsa på Internet (Syksyn sävel 2009).  

Berf översätter textstället till tyska på följande sätt: 

40b) LF, T:  »OO-aa-uu-oo-aa-quatsch«, sagte Keiju, ging auf Strümpfen im 

Zimmer auf und ab und machete Stimmübungen, »es ist Früh-

aa-uu-aa-ling, und Syksyn sävel ist doch in Moo-aa-oo-aa-

oooll.« 

»Ach, wirklich«, erwiderte Iiro trocken. »Dann schau mal aus 

dem Fenster und sag mir, wie viel verdammten Frühling du da 

siehst.« 

Aber die Verhandlungen blieben erfolglos. Keiju weigerte sich, 

Syksyn sävel zu singen, das Stück war ihr zu düster. Sie sagte: 

Ihr könnt es ja während des Instrumentalsets am Anfang des 

Abends spielen. (s. 79) 

Berf förklarar inte sångens titel (-AD-mot), vilket leder till förståelseproblem. En 

tysk läsare förstår inte titelns betydelse, och därför blir det oklart, varför Keiju 

motiverar sin motvilja med att det är vår. Den tyska läsaren förknippar normalt 

inte några konnotationer med Juice Leskinen eller hans musik. Målspråkets läsare 

har inte varit medlemmar i något kulturellt medium som stödjer finska musiker 

genom kommunikationsmedel såsom radio, TV, tidningar och tidskrifter och 

reklam. Därför har han inte kommit i kontakt med Juice Leskinen och hans 

musik, historia och framgång. Han känner inte till Syksyn sävel och kan inte på 

samma sätt som en person som länge har bott i Finland förstå textställets 
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flerdimensionella karaktär. Dessutom framhäver denna sång situationens något 

melankoliska karaktär. Sången är knuten till gemensamma minnen och ett 

misslyckat förhållande. Utan kulturell bakgrundsinformation och kännedom om 

det finska semiotiska rummet och dess texter kan detta textställe inte uppfattas på 

ett tillräckligt djupgående sätt. Det här exemplet visar än en gång att den tyska 

läsaren uppfattar texten utgående från sitt eget semiotiska rum som omfattar andra 

texter än det finska semiotiska rummet.  

I Westös berättelse Melba, Mallinen och jag stöter man på många finska 

musiker och deras sånger. I detta avsnitt finns exempel på olika möjligheter att 

översätta finska sångtitlar, band och musiker.  

41a) LF, O: Hurriganes ”Roadrunner” var den första Riktiga Finska 

Rockskivan. ”Get On” hade vunnit i European Pop Jury före all 

världens Leo Sayers och Svenne & Lottor [--] När det blev dags 

för teveprogrammet Höstens Melodi, stormade Badding 

Somerjoki in i Studion och väste fram ”Ja Rokki Soi”. (s. 244) 

41b) LF, T: Roadrunner von den Hurriganes war die erste richtige finnische 

Rockplatte. Das Lied Get on hatte vor dem allseits bekannten 

Leo Sayer und Svenne & Lottor bei der European Pop Jury 

gewonnen [--] Als die Zeit für die Fernsehsendung Melodie des 

Herbstes gekommen war, stürmte Badding Somerjoki ins Studio 

und hauchte Ja Rokki Soi – Und der Rock’n’Roll lebt. (s. 172) 

Detta textställe är ett exempel på att kulturspecifika fenomen inte alltid kräver 

adaptativa åtgärder av översättaren. I vissa fall räcker den textinterna 

informationen till för att läsaren skall förstå ett översatt textställe med 

källkulturspecifikt innehåll. Översättningen av Hurriganes, Roadrunner och Get 

on är inget problem tack vare textställets informativa karaktär. Textsammanhanget 

ger läsaren tillräckligt med information om banden. Dessutom ges sångtitlarna på 

engelska, vilket underlättar förståelsen. Den tyska läsaren förstår med hjälp av 

kontexten att det gäller ett finskt rockband, att det har vunnit en europeisk 

poptävling och att det har varit bättre än Leo Sayer och Svenne & Lotta4. Berf 

                                                        
4 Berf bevarar Svenne & Lottor i formen Svenne & Lottor. Han tar inte hänsyn till att -or är den 
obestämda pluralformen, som borde översättas med –s i det här fallet (Lottas). Han undviker att 
översätta Leo Sayers i plural och väljer singularformen Leo Sayer. För att vara konsekvent borde han 
ha använt singularformen Svenne & Lotta.  
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översätter eller förklarar inte bandet och låtarna, vilket är en lämplig lösning, 

eftersom det finns tillräckligt med information (-AD+mot). 

Berf, som alltså inte översätter låten Syksyn sävel, ger inte heller någon 

förklaring eller något adaptativt stöd, vilket har negativa konsekvenser för 

begripligheten. Däremot hjälper han läsaren när Rauli Badding Somerjokis låt Ja 

Rokki Soi nämns i originalet. Översättaren bibehåller originaltiteln och lägger till 

översättningen Und der Rock’n’Roll lebt (+-AD). Då kan det kulturspecifika 

draget (originaltiteln) bibehållas, vilket ger läsaren av översättningen en inblick i 

källkulturen.  

Senare i samma novell skriver Westö om finska musiker en gång till. Också i 

det här avsnittet hjälper kontexten den tyska läsaren att förstå textstället. Den 

finlandssvenske hjälten beskriver sin vistelse i Stockholm, som tog 16 månader, 

och Westö skildrar skillnaderna mellan svenska och finlandssvenska människor 

på ett humoristiskt sätt. Det kommer fram att svenskar är avlägsna och konstlade 

och att deras musik är ”sirap”, medan hjälten Kenneth känner sig något arkaisk 

och oborstad i den svenska miljön. I detta sammanhang jämförs svensk musik 

med finsk. Det berättas att Kenneth genast efter sin hemkomst köper skivor av 

Eppu Normaali, Hassisen Kone, Tuomari Nurmio, Se och Dave Lindholm, vilket 

betonar hans längtan efter sitt hemland och efter den finska kulturen (jfr Lugna 

Favoriter s. 275). Också här bibehåller översättaren originalnamnen utan tillägg. 

Att den tyska läsaren inte känner till de finska musikerna och deras musik, 

förminskar textställets intensitet och effekten av Westös skickligt byggda 

kontrastpar:  

Svensk musik +sirap  

Finsk musik +allt det som man som finländare associerar med de band som 

Westö nämner, t.ex. +motstånd, +karghet, +punk, +rättframhet 

Textställets intensitet minskar i den tyska översättningen, eftersom den tyska 

läsaren normalt inte känner till de nämnda finska banden och deras stilar. Han 

förstår dock med hjälp av kontexten att hjälten laddar med finsk musik för att stå 

ut med det som är främmande för honom. På så sätt fungerar översättningen.  

Man kan konstatera att översättaren bevarar musikernas namn utan några 

förklarande tillägg, men han väljer inte någon enhetlig översättningsmetod för att 

adaptera finska band och låtar. I det första fallet bibehålls originaltiteln utan 

översättning, i det andra fallet läggs en tysk översättning till. Om översättaren inte 

adapterar sångtitlar och band, kan kontexten lätt bli oklar. Westö använder sånger 
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och band med en viss intention, t.ex. för att kontrastera svensk musik med finsk 

eller för att förmedla en viss stämning. Textställena blir något färglösa för den 

tyska läsaren.   

4.2.2.4 Idrott 

Idrott är en viktig identitetsfaktor i alla länder och hör starkt till ett lands kultur. 

Detta blir särskilt tydligt i tävlingar där personer från åtminstone två olika länder 

tävlar mot varandra, men det är tydligt redan i tävlingar mellan två grupper i 

samma land. Det behövs med andra ord en icke-kultur för att kunna iaktta den 

egna kulturen (jfr Lotman, 2.5.2.1). Denna icke-kultur kan vara ett annat lands 

kultur eller en internationell kultur, t.ex. i de Olympiska spelen, i VM- eller EM- 

tävlingar eller ett annat lag eller en annan förening i samma land (t.ex. i 

finländska mästerskapstävlingar). Finland är ett mycket idrottsmedvetet land och 

man är stolt över landets idrottare. Kokkonen (2003) framhäver i sin artikel 

idrottens betydelse för Finland och dess roll och funktion för en nation i 

allmänhet. Han betonar att finländarna är bra på att skapa en gemenskapskänsla 

med hjälp av idrott. I artikeln motiverar skribenten Finlands idrottsnationalism 

med att landet är litet. Ju mindre ett land är, desto större är idrottsnationalismen, 

skriver han.  

Yleisen käsityksen mukaan suomalaiset ovat urheilukansaa ja tavattoman 

eteviä myös rakentamaan kansallista yhteenkuuluvuutta urheilun avulla. [--] 

Urheiluvoitot muuntuvat helposti kansakunnan yhteisiksi tarinoiksi, jotka 

säilyvät pitkään muistissa. Jääkiekon vuoden 1995 MM-kulta on monille 

suomalaisille paljon enemmän kuin urheilusaavutus: jos Hannes 

Kolehmainen juoksi maailmankartalle Tukholman stadionilla 1912, niin 

"Leijonalauma" nosti Globenissa 1995 Suomen kansakunnaksi Ruotsin 

rinnalle. Urheiluvetoisen nationalismin merkitys onkin suurin pienille 

kansoille, joilla on lyhyt kirjoitettu historia. Suurille valtioille se on yksi 

käytettävissä olevista keinoista. (Kokkonen 2003) 

Senare i artikeln nämner Kokkonen dopingskandalen i Lahtis år 2001. Han 

konstaterar att den var ett hårt slag för idrottstnationen Finland och att den har 

framkallat behovet att omvärdera idrottens roll. Idrotten, som är en av Finlands 

viktigaste stoltheter, fick ett bakslag. Trots skandalen har idrotten fortfarande en 

stark identitetsskapande funktion i Finland.  
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Idrott och speciellt fotboll är ett av Westös favoritteman och det finns ofta 

med i hans berättelser. I novellen Domaren talas det t.ex. om finska fotbollslag 

och lagens förkortningar, som alla existerar i verkligheten. Läsaren av originalet, 

som känner till den finländska idrottskulturen åtminstone i viss mån, förstår 

förkortningarna. För att det skall vara lättare att diskutera exemplen i texten, har 

jag valt att numrera dem. 

42a) LF, O:  ”Sätt dig för fan! Var spelar din kunde? Vilken årgång är han?” 

”HPS. Nittitrea.” (s. 313) 

Trots olikheterna spelade de tillsammans under många år, de var 

lagkamrater i både Helsingin Jalkapalloklubi och skollaget [--] 

(s. 318) 

Under årens lopp plockade HJK:s femtionior hem hinkvis med 

turneringsdetaljer [--] (s. 318) 

[--] medan Lihr nått ända fram till HJK:s herrlag och suttit på 

avbytarbänken några år innan han flyttade till Kiffen och 

därifrån till Kontulan Urheilijat [--] (s. 320) 

[--] och den där kvällen gjorde han fem mål och fick de 

styvbenta backarna i TPS från Åbo att se ut som slalomkäppar. 

(s. 331) 

En finländsk läsare förstår förkortningarna HPS (Helsingin Palloseura), HJK 

(Helsingin Jalkapalloklubi) och TPS (Turun Palloseura), medan en läsare i den 

tyska kulturkretsen inte är van vid dessa förkortningar och deras innehåll (jfr Ingo 

1991: 196) Berf översätter de ovannämnda textställena på följande sätt:  

42b) LF, T:  »Mensch, setz dich! Wo spielt dein Kleiner? Welcher Jahrgang 

ist er?« »Bei HPS. Jahrgang dreiundneunzig.« (s. 222) 

Trotz dieser Unterschiede spielten sie viele Jahre zusammen, sie 

waren mannschaftskameraden bei Helsingin Jalkapalloklubi und 

in der Schulmannschaft [--] (s. 227) 

Im Laufe der Jahre sackte HJKs neunundfünfziger Jahrgang 

haufenweise Turniermedaillen ein [--] (s. 227) 

[--] während Lihr es bis in die Herrenmannschaft von HJK 

geschafft und ein paar Jahre auf der Ersatzbank gesessen hatte, 
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ehe er zu Kiffen und von dort zu Kontulan Urheilijat wechselte 

[--] (s. 230) 

[--] und an diesem Abend schoss er fünf Tore und ließ die 

steifbeinigen Verteidiger von TPS aus Åbo aussehen wie 

Slalomstangen. (s.241) 

Översättningarna visar att Berf bibehåller alla originalförkortningar samt 

originalnamnen på idrottsföreningarna Helsingin Jalkapalloklubi och Kontulan 

Urheilijat. I fallet Helsingin Jalkapalloklubi förstår den tyska läsaren kanske att 

det gäller någon klubb från Helsingfors, men Kontulan Urheilijat förstår en tysk 

läsare inte. Han vet att det gäller någon fotbollsklubb, men han kan inte lokalisera 

den. Att den tyska läsaren normalt inte kan finska, gör att han lämnas utanför. (-

AD-mot) 

Berf adapterar alltså inte förkortningarna HPS, HJK och TPS. Läsaren i 

målkulturen kan inte associera någon viss stad med fotbollsklubbarna, eftersom 

den informationen är en del av förkortningarna. Dessutom förblir det oklart för en 

tysk läsare, vad förkortningarna på de finländska idrottsföreningarna betyder. Att 

förstå förkortningarna och idrottsföreningarnas namn är viktigt, om läsaren skall 

förstå textinnehållets kärna. Endast i det femte exemplet (TPS) hjälper från Åbo 

läsaren att förstå från vilken stad klubben kommer, och det räcker med att direkt 

översätta textstället med TPS aus Åbo.  

Problemet hur man skall översätta idrottsföreningar är inte lätt att lösa. Om 

översättaren inte alls adapterar, lär sig läsaren känna förkortningarna på 

finländska fotbollslag, men han förstår inte innehållet lika djupgående som en 

läsare som är van vid det kulturella fenomenet. Om översättaren lägger till en 

förklarande adaptation, t.ex. HPS aus Helsinki, skulle konversationen inte låta 

naturlig. Båda konversationspartnerna befinner sig nämligen i Helsingfors, vilket 

mer eller mindre utesluter att deras pojkar skulle spela i någon annan stad. Ett 

sådant tillägg skulle också ha negativa konsekvenser, eftersom personerna inte 

skulle låta som Helsingforsbor, utan som utomstående som talar om ett fotbollslag 

från Helsingfors. Den enda möjligheten som enligt min åsikt passar här, är en 

beskrivande adaptation, t.ex. beim FC Helsinki. Alla tyska människor vet vad FC 

står för, och dessutom framgår det att det gäller Helsingfors. Förkortningarna 

kunde med andra ord ha anpassats till ett känt tyskt kulturellt fenomen. 
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4.2.3 Släktskapsord 

Varje kultur har sitt eget sätt att beteckna familjemedlemmar. De olika 

släktskapsorden har nyanser, som en översättare måste vara medveten om för att 

undvika att det uppstår stora innehållsmässiga skillnader mellan originalet och 

översättningen. Orsaken till att jag behandlar finlandssvenska ord för släktingar 

och deras översättningar till tyska är att jag utgår ifrån att varje familj bildar ett 

intrakulturellt nätverk i en större kulturell gemenskap. Familjer och 

familjemedlemmar utgör en stark kulturell faktor. Varje familj skapar kultur i lika 

stor utsträckning som den påverkas av kulturen. Benämningen på en 

familjemedlem i en kultur återspeglar familjemedlemmens roll i en 

kulturgemenskap. I en del fall är det inte möjligt att förmedla samma 

konnotationsfält i olika språk.  

I Sommarboken, Bildhuggarens Dotter och i Lugna Favoriter finns många 

släktskapsord. Inledningsvis behandlar jag olika släktskapsord som finns i 

Sommarboken och Bildhuggarens dotter, och därefter diskuterar jag några 

exempel ur novellen Moster Elsie. Jag valde denna berättelse, eftersom Westö i 

den novellen skildrar en finlandssvensk familjs sommarliv. I Sommarboken lär 

man känna farmor, hennes barnbarn Sophia och Sophias far. Jansson använder 

ordet farmorn som det smeknamn som Sophia använder för att uttrycka den 

speciella relationen mellan Sophia och farmodern. Det är uppenbart att farmodern 

är mor till Sophias far, annars skulle inte ordet farmor användas. Detta är viktigt 

för att man skall förstå relationen mellan Sophias far och farmodern, och 

användningen av släktskapsordet farmor ger berättelsen en speciell nyans. 

Översättarna adapterar inte begreppet genom att översätta farmorn med die 

Mutter meines Vaters eller die Großmutter väterlicherseits som låter krångligt. 

Relationen mellan Sophia och hennes far beskrivs som en mycket distanserad 

relation (se 3.3). Förutom att fadern sällan beskrivs och i de få fallen beskrivs 

med negativa konnotationer (han förbjuder allt, hinner aldrig, planterar växter 

som enligt farmodern inte behövs) blir deras distanserade relation tydlig genom 

valet av släktskapsord. Att han inte kallas för pappa utan för Sophias far visar 

läsaren att relationen inte är speciellt djup och hjärtlig. Bjelfvenstam och Kicherer 

har här inga svårigheter att översätta textställena. Sophias far översätts 

genomgående med Sophias Vater, vilket återspeglar samma relation (-AD+mot).  

Också I Bildhuggarens Dotter förekommer ett antal släktskapsord. Det 

kommer tydligt fram att användningen av släktskapsord återspeglar en speciell 

relation mellan de beskrivna personerna. I originalet berättar Jansson om sig själv 
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och sin far. Hon skildrar en mycket djup och vänlig relation och använder 

genomgående släkskapsordet pappa.  

43a) BD, O:  Pappa och jag älskar vaxkabinett. (s. 16) 

Första gången pappa visade mig sin eldsvåda var det vinter. 

(s. 19) 

Pappa samlade ihop dem [--] (s. 19) 

43b) BD, T:  Papa und ich, wir lieben Wachsfigurenkabinette. (s. 13) 

Als Papa mir zum erstenmal eine seiner Feuersbrünste zeigte, 

war es Winter. (s. 15) 

Papa sammelte sie ein [--] (s. 16) 

Ordet pappa och Papa som används i originalet och i den tyska översättningen är 

en subjektiv värdering. 

I Westös Moster Elsie nämns och översätts personnamn och släktskapsord på 

följande sätt:  
 

 

Figur 16. Släktskapsord och personnamn i Moster Elsie.  

På svenska använder man olika ord för släktingar på faderns och moderns sida. 

Läsaren vet med andra ord om en familjemedlem hör till moderns eller faderns 

sida. Familjemedlemmarna morbror och hans barn Robin, mormor och Tommen 

mormor 

(Großmutter) 

moster  
Elsie 

(Tante Elsie) 

mor/ mamma 

(Mutter) 

morbror Walle 

(Onkel) 

Tommen 

(Tommen) 
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samt mor är släktingar till moster Elsie. Elsie är familjens svarta får (jfr 3.6). Hela 

familjen skäms för att Elsie beter sig så konstigt. Situationen vid stugan blir 

mycket besvärlig, eftersom största delen av familjen är släkt med Elsie. Morbror 

Walle är Elsies bror, modern är Elsies syster, och mormodern är hennes mor. 

Detta drag blir osynligt i översättningen. Släktskapsorden översätts till tyska utan 

tilläggsinformation (-AD-mot). Det kommer inte fram att moster Elsie är syster 

till Tommens mor. Tante kunde också betyda att det är fråga om faderns syster 

eller någon tant i allmänhet. I den tyska översättningen är situationen inte lika 

besvärlig, eftersom den tyska läsaren inte är medveten om de direkta 

familjebanden mellan mostern och resten av familjen.  

Släktskapsorden är i fråga om semantiken inte lika exakta på tyska som på 

svenska. Det leder till att översättaren har svårigheter att hitta en lämplig 

översättningslösning. Far och pappa kan dock översättas utan negativa 

konsekvenser.  

4.2.4 Personnamn 

Ett egennamn är enligt Teleman (2000a: 165, 2000b: 118) ett namn som saknar 

betydelse och är en etikett på en i sammanhanget unik referent. Personnamn 

räknas också till egennamnen. Teleman avser lexikalisk betydelse. Enligt min 

mening har dock alla egennamn stor betydelse på semiotisk nivå, eftersom de 

används i ett visst semiotiskt rum. Att egennamn har vissa konnotationer märks 

speciellt när ett namn används i ett främmande semiotiskt rum. I ett tyskt 

semiotiskt rum kan t.ex. förnamnet Päivi låta finskt.  

Enligt Blomkvist (2006) är ett personnamn ett namn på en enskild individ 

som kan vara levande, avliden eller fiktiv. Dess främsta uppgift är att särskilja en 

person från andra personer. Det finns många olika termer för olika typer av 

personnamn, t.ex. förnamn, binamn och släktnamn. (Blomqvist 2006: 9–13)  

Ingo (1991: 205) behandlar mycket kortfattat översättning av egennamn, men 

ger tydliga instruktioner för hur personnamn borde översättas: 

Anpassandet av personnamn följer olika principer i olika språk. I vanliga fall 

ändrar man inte namn på levande personer. Namn på historiska personer 

används däremot ofta i en anpassad form. (Ingo 1991: 205) 

Ingo gör en skillnad mellan namn på fysiska personer och fiktiva namn. Hans 

anvisningar är för ensidiga med tanke på de många olika situationerna där 

personnamn används och de konnotationer som personnamn kan innehålla. Han 
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tar inte hänsyn till att personnamn kan ha en nyckelroll och en viktig semantisk 

funktion i en berättelse, som förändras, om namnet inte anpassas till den 

målspråkliga kulturen.  

Namn framkallar olika associationer i olika länder. Ett namn, som är vanligt i 

Finland, kan t.ex. verka extremt exotiskt i Tyskland. Ett finskt eller 

finlandssvenskt namn kan också ha konnotationer som inte är bekanta i Tyskland. 

Ett namn kan låta fint, svenskt, romantiskt, arkaiskt, enfaldigt, arrogant osv. ur 

källkulturens synvinkel, medan det målkulturella konnotationsfältet kan ha ett helt 

annorlunda innehåll. Ett namn kan låta enbart exotiskt och finskt. Å andra sidan 

kan ett namn, t.ex. Matti eller Pekka, verka vanligt i källkulturen, medan det är 

ovanligt, exotiskt, finskt eller konstigt i den tyska kulturen. 

Westö väljer personnamnen mycket noggrant och använder personnamnen 

med en viss intention. Han använder personnamn framför allt för att uttrycka 

skillnader mellan svenskspråkiga och finskspråkiga finländare. Att Westö måste 

välja mellan finska och svenska och inte kan skriva de finskspråkigas repliker på 

finska och de svenskspråkigas på svenska för att signalera vilken språkgrupp det 

gäller, gör att han behöver andra medel för att uttrycka vilken språkgrupp det 

handlar om.5 Ett medel är valet av namn. Detta är ett bra medel för att tilltala 

källkulturens läsare. En läsare med finsk eller finlandssvensk bakgrund kan 

utgående från ett namn avgöra om en finsk- eller svenskspråkig person skildras. 

Westös medvetna val av namn kan iakttas i novellen Moster Elsie (jfr 3.6), där en 

finskspråkig och en svenskspråkig grupp kontrasteras mot varandra. Den 

svenskspråkiga familjen har svenska eller åtminstone inte finska namn: Elsie, 

Walle, Robin och hunden Bruno, medan den finska familjen heter Aaltonen, vilket 

är ett typiskt finskt namn. Ett annat exempel där Westö använder svenska och 

finska namn för att uttrycka en kollision mellan språkgrupperna, finns i 

berättelsen Melba, Mallinen och jag. För att understryka hjältens finlandssvenska 

bakgrund och motståndarnas finskspråkiga bakgrund väljer Westö lämpliga namn 

åt medlemmar i språkgrupperna. I den finlandssvenska gruppen förekommer t.ex. 

Nasse Arrhenius, Nordman, Kenneth, medan den finskspråkiga gruppen utgörs av 

bröderna Karttunen, Mirva Hovi och Vepsäläinen. I det här fallet är valet av namn 

ett tydligt tecken på en viss språkgrupp. Westö skildrar också finskspråkiga elever 

såsom Tea Alanne och Mallinen, som deltar i svenskspråkig undervisning.  

                                                        
5 Läsarkretsen är större, i och med att Westö väljer svenska som originalspråk. Detta val är dock inte 
oproblematiskt. Westö beskriver många kollisioner mellan finskspråkiga och svenskspråkiga 
finländare, och det diskuteras alltid på svenska, vilket inte ger någon realistisk bild. Jfr avsnitt 4.2.1.6. 
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I och med att en tysk läsare inte märker dessa nyanser kan det vara svårt för 

honom att inordna de skildrade personerna i subkulturerna finlandssvensk och 

finskspråkig. En tysk läsare kan antagligen inte skilja finska och finlandssvenska 

namn från varandra. Textinnehållet hjälper honom att förstå att Westö skildrar 

krockar mellan två språkgrupper, men effekten blir mycket svagare i den tyska 

översättningen.  

Översättaren har inga möjligheter att hjälpa läsaren textinternt. En textextern 

förklaring kunde dock vara ett bra hjälpmedel för att en tysk läsare skall förstå 

finlandssvenskarnas och de finskspråkigas socioemotionella problem mera 

djupgående.  

Smeknamn 

Ett smeknamn är ett namn som läggs till eller som ersätter en persons, ett ställes 

eller en saks riktiga namn. Ett smeknamn är vanligtvis ett positivt laddat binamn 

(Blomqvist 2006: 11). Enligt Teleman är ett smeknamn ett avlett egennamn, som 

också kallas hypokritiskt förnamn (Teleman 2000b: 126). 

Smeknamn förekommer både i Janssons och i Westös böcker. De översätts på 

två olika sätt. Berf väljer att bibehålla originalnamnet genomgående i alla 

noveller, vilket leder till att målkulturens läsare inte förstår ordets konnotationer 

(-AD). Det andra sättet som används är att översättaren anpassar personnamnen 

till målkulturen (+AD). Ett exempel på bibehållandet av originalet finns i Westös 

novell Kabana: 

44a) LF, O:  Martin hade aldrig hört någon kalla Vahe Timo eller Timppa; 

han var Vahe, rätt och slätt. (s. 32) 

44b) LF, T:  Martin hatte niemals gehört, dass irgendwer Vahe Timo oder 

Timppa genannt hätte; er war Vahe, punktum. (s. 28)  

En läsare i målkulturen känner inte till finska smeknamn och kan därför inte veta 

att Timppa är ett förtroligt sätt att tilltala en person som heter Timo. Därför 

uppfattar den tyska läsaren inte textställets innehåll på samma sätt som en läsare i 

källkulturen. Att Vahe inte tilltalas på ett familjärt sätt av de andra arbetarna 

avslöjar att han är lite utanför, vilket förbinder honom och Martin. Vahes riktiga 

förnamn Timo nämns också, vilket gör att läsaren i målkulturen ändå förstår 

textstället.  
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Det finns ett textställe där kontexten inte hjälper. Det gäller novellen 

Korthugget Solo för Gitarr där hjälten kallas Tomppa av sin kamrat. I detta fall 

nämns inte Tomppas riktiga namn. Målkulturens läsare märker därför inte de 

nyanser som Westö vill föremedla.  

45a) LF, O:  »Vad säger du Tomppa, hojtade, han, är inte Death is Blue Bells 

en fantastisk låt?« (s. 54) 

»Okej. Men inga romtoddyn i kväll, Tomppa. Va?« (s. 55) 

45b) LF, T:  »Na, was sagst du, Tomppa, rief er, ist Death Is Blue Bells nicht 

ein fantastisches Stück?« (s. 53) 

»Okej. Aber keine Grogs heute Abend, Tomppa. Was?« (s. 54) 

Tomppa kontaktas av en person som kallas för Lux. Tomppa var en mycket 

skicklig gitarrist för tio år sedan. Lux föreslår att han skall spela som special 

guest i bandet Anhalter Bahnhof. Tomppa är lycklig, men blir skräckslagen då han 

för första gången på tio år övar att spela gitarr igen och märker att han inte längre 

kan spela som förut. Trots detta kommer han med då bandet repar. Bandet märker 

snart att Tomppa inte kan spela. Lux kallar honom Tomppa i den här situationen, 

vilket betyder att Lux vill försköna situationen och lätta upp stämningen. Det är 

han som har föreslagit att Tomppa skall spela. Därför har han ett visst ansvar för 

situationen. Lux försöker jämka mellan bandet och Tomppa bl.a. genom att 

använda ett smeknamn och att använda avspänt talspråk. En läsare i målkulturen 

uppfattar inte konnotationerna, eftersom han inte vet att Tomppa är ett smeknamn. 

Översättaren använder dessutom färre talspråkliga drag jämfört med originalet. 

Inte heller kontexten hjälper i detta fall. Följden blir att målkulturens läsare får en 

annan bild av Lux roll och den skildrade situationen. Den tyska läsaren förstår 

säkert att Lux funktion är att jämka mellan parterna, men rollen försvagas p.g.a. 

de nämnda aspekterna (jfr 4.2.1.5).  

Ett exempel på att smeknamn anpassas till målkulturen finns i Sommarboken, 

där farmorn, som används som smeknamn, översätts till tyska med Großmutter i 

både T1 och T2, vilket har inverkan på ordets konnotationer (+AD allm). 

Großmutter är ett övergripande begrepp för alla far- eller mormödrar. I 

översättningen blir det inte tydligt att det finns ett smeknamn som Sophia 

använder. Det är Sophias personliga sätt att tilltala sin farmor med farmorn. Detta 

har konsekvenser för innehållet. Genom att översättaren inte förmedlar det 

personliga, familjära och något barnsliga draget som ordet farmorn har, får 
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målspråkets läsare en mindre familjär bild av Sophias och farmoderns vänskap. 

Ett bra sätt att översätta farmorn vore t.ex. Omi eller Oma, eftersom båda orden 

har liknande konnotationer som ordet farmorn i originalet.  

4.2.5 Övriga namn 

4.2.5.1 Ortnamn 

Ortnamn kallas också för toponymer. En toponym är ett språkligt uttryck som är 

knutet till en viss plats. Ortnamn är enligt Pamp (1970: 7) bebyggelsenamn (byar, 

gårdar, socknar osv.), ägonamn (ängar och åkrar) och naturnamn (platser som inte 

har skapats av människan såsom skogar, sjöar och hav). Enligt Teleman (2000b: 

120) är ett ortnamn ett egennamn som innebär en lokalitet, t.ex. berg, vattendrag, 

stater, provinser och orter. 

I Sommarbokens kapitel Stiltje beskrivs ett skär som kallas Kumlet. Detta ord 

är intressant, eftersom det är både namnet på skäret och samtidigt säger något om 

skäret: Ett kummel är en hop eller en hög av t.ex. stenar. Namnet har alltså två 

funktioner i originalet. Det är därför intressant att se om och på vilket sätt Kumlet 

översätts till tyska. 

46a) SB, O:  [--] Kumlet som är det sista skäret i Finska Viken. [--] Kumlet är 

ett långt skär och på håll ser det ut som två öar, två släta ryggar 

med ett sjömärke på den ena och en liten fyr på den andra. Något 

kummel finns där inte alls. När man kommer närmare kan man 

se att stenryggarna verkligen är släta som sälar [--] (s. 55) 

46b) SB, T1:  [--] zum Steinrück wagen kann, der letzten Schäre im Finnischen 

Meerbusen. [--] Steinrück ist eine langgestreckte Schäre, und 

von weitem sieht sie wie zwei Inseln aus, zwei glatte Buckel mit 

einem Seezeichen auf dem einen und einem kleineren 

Leuchtturm auf dem anderen. Aber alte Steinhaufen gibt es dort 

nicht. Wenn man näher herankommt, sieht man, dass die 

Steinrücken wirklich glatt sind wie Seehunde [--] (s. 32) 

46c) SB, T2:  [--] bis nach Kumlet, dem „Steinhaufen“, hinauswagt, der 

äußersten Schäre im Finnischen Meerbusen [--] Kumlet ist eine 

lange Schäre, die von weitem wie zwei Inseln aussieht, zwei 

glatte Rücken, auf dem einen steht ein Seezeichen, auf dem 
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anderen ein kleiner Leuchtturm. Von einem Steinhaufen ist weit 

und breit nichts zu sehen. Wenn man näher kommt, stellt man 

fest, dass die Steinrücken tatsächlich glatt sind wie Seehunde [--] 

(s. 45) 

I T1 väljer Bjelfvenstam ett förklarande alternativ (+AD för). Hon ersätter det 

dubbeltydiga Kumlet med ett tyskt förklarande alternativ som också är ett namn 

med betydelseinnehåll. Hon försöker bibehålla ett motsvarande uttryck på 

semantisk nivå. Textstället blir inte heller längre. Problemet i detta fall är att 

läsaren av den tyska versionen T1 inte förstår vad Steinrück betyder eftersom det 

inte finns något sådant ord i tyskan, utan översättaren har själv hittat upp en 

översättning av ett ortnamn. Den tyska läsaren vet eventuellt att namnet har något 

med stenar att göra, men ordets andra del rück kan antingen vara en rygg eller 

något som har rörts, vrickats eller förskjutits. Översättningen säger inte klart att 

det är fråga om ett kummel. Därför kan läsaren inte heller förstå meningen som 

följer lite senare: Aber alte Steinhaufen gibt es dort nicht ’men där finns inga 

gamla kummel’. Denna mening har ingen kontext, eftersom den inte hänger ihop 

med Steinrück som nämns tidigare i texten. Översättaren i T2 väljer alternativet +-

AD. Hon bevarar originalordet Kumlet och förklarar det direkt efter med ordet 

Steinhaufen med citattecken runt. Detta val har vissa fördelar. Ortnamnet 

bibehålls, vilket ger målkulturens läsare ett intryck av finlandssvenska ortnamn. 

Läsaren vet dessutom med hjälp av översättningen att det är fråga om ett kummel 

’Haufen’. Kicherer kan senare använda originalnamnet utan att förklara dess 

betydelse. Att hon översätter Kumlet med Steinhaufen gör också den senare 

meningen Aber alte Steinhaufen gibt es dort nicht förståelig. Det förklarande 

tillägget i T2 passar bättre i kontexten än lösningen i T1. Nackdelen med 

översättningen i T2 är att textstället blir längre än originalet och att Janssons 

pregnanta och enkla uttryckssätt därför inte är lika synligt.  

I kapitlet Midsommar beskrivs ett annat skär som heter Ytterskär. Också i 

detta fall har namnet en betydelse. Det är fråga om det yttersta skäret i viken.  

47a) SB, O:  Eriksson styrde rakt söderut mot Ytterskär [--] (s. 87) 

47b) SB, T1:  Eriksson steuerte in Richtung Süden auf Grenzschär zu. (s. 49) 

47c) SB, T2: Eriksson steuerte Richtung Süden und hielt auf Ytterskär zu, die 

äußerste Schäre [--] (s. 73) 
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Bjelfvenstam väljer att översätta ortnamnet. Hon översätter Ytterskär med 

Grenzschär och försöker samtidigt förklara att det är fråga om ett skär som ligger 

längst ut i viken. Med andra ord använder hon en förklarande översättning (+AD 

för). Som i det ovannämnda fallet, där Kumlet översatts, är fördelen med denna 

metod att Janssons berättarstil bevaras. Nackdelen är dock att originalnamnet blir 

osynligt. Dessutom är översättningen inte exakt. Grenzschär betyder direkt 

översatt ’gränsskär’. Det betyder inte att skäret ligger längst ut i viken, utan att 

det är någon slags gräns. Kicherer bibehåller originalnamnet och lägger till en 

förklaring (+-AD), vilket leder till att ortnamnet Ytterskär, som är exotiskt ur tysk 

synvinkel, bevaras men att textstället blir längre än i originalet.  

Också i Lugna Favoriter förekommer många ortnamn. Översättaren 

översätter dem inte och motiverar sitt beslut i slutordet. Denna adaptationsågärd 

kallar jag -AD för. Det innebär att en översättare förklarar översättningen av ett 

visst kulturellt fenomen textexternt.  

Anmerkung des Übersetzers 

Finnland ist ein zweisprachiges Land, in dem neben Finnisch auch 

Schwedisch gesprochen wird. Da der vorliegende Roman in schwedischer 

Sprache verfasst wurde, sind in der Übersetzung die schwedischen 

Ortsbezeichnungen beibehalten worden, zum Beispiel Helsingfors statt 

Helsinki, Tammerfors statt Tampere. (s. 314) 

Vanligtvis läser man böcker från början till slut. Om förklaringen placeras i slutet 

av boken, läser en läsare som inte vet att Finland är ett tvåspråkigt land antagligen 

förklaringen först när han redan har läst boken. Det är med andra ord viktigt att 

fundera på var översättarens anmärkningar placeras. Om de placeras i början av 

boken, får läsaren med säkerhet bakgrundsinformation som hjälper honom att 

förstå exotiska kulturella fenomen bättre. Ett annat alternativ är att använda 

fotnoter. Då får läsaren information om det aktuella kulturella fenomenet på 

samma sida, men berättelsens helhetsbild kan lida av att det finns fotnoter inne i 

boken.  

För det mesta förknippar en tysk läsare Finlands huvudstad med namnet 

Helsinki. I de olika berättelserna stöter han då och då på Helsingfors, vilket kan 

vara förvirrande. Dessutom leder användningen av svenska ortnamn till att 

målkulturens läsare får ett svenskt intryck av Finland. Berf kan på detta sätt 

informera den tyska läsaren om att boken ursprungligen är skriven på svenska.  
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48a) LF, O:  Vad är Helsingfors? Helsingfors är ett ouppvärmt tåg som rusar 

genom grå och dimmiga morgnar [--] (s. 283) 

48b) LF, T:  Was ist Helsingfors? Helsingfors ist ein ungeheizter Zug, der 

durch grau und neblige Morgen rast [--] (s. 215)  

Genom att översättaren bibehåller originalets ortnamn bevaras berättelsens 

finlandssvenska karaktär. Då det inte alltid finns finlandssvenska motsvarigheter 

till alla ortnamn, använder översättaren en blandning av finlandssvenska och 

finska ord, vilket är mycket nära originalet. Ett exempel på detta är följande 

meningar och deras översättningar: 

49a) LF, O:  [--] storlomsfamiljen på Lillön, skatparet som höll till vid 

bryggan, Tammerforsduvorna och tranflocken borta vid 

Kontuniemi kärr. (s. 18) 

49b) LF, T:  [--] die Prachttaucherfamilie auf Lillön, das Elsternpaar, das den 

Bootssteg bevölkerte, die Tauben in Tammerfors und die 

Kranichkolonie drüben am Moor von Kontuniemi. (s. 12) 

50a) LF, O:  Vierikko sa att han firat den i husvagn, bilat till Imatra och 

Villmanstrand och därifrån upp till Kuusamo. (s. 37) 

50b) LF, T:  Vierikko sagte, er sei mit dem Wohnwagen unterwegs gewesen, 

nach Imatra und Villmansstrand und von dort aus nach Kuusamo 

gefahren. (s. 34) 

Av dessa ortnamn är Lillön, Tammerfors och Villmanstrand svenska ortnamn, 

medan Kontuniemi, Imatra och Kuusamo är finska ortnamn. Att Berf inte 

översätter ortnamn kan orsaka förståelseproblem i målspråket. Användningen av 

svenska ortnamn för mycket kända finska städer kan skapa förvirring i Tyskland. 

Dessutom är namnen på vissa offentliga platser oförståeliga utan förklaringar. I 

novellen Lugna Favoriter finns det ett exempel på det: 

51a) LF, O:  Han visste ju inte heller att Aki och Peedu och jag brukade 

skeida uppe vid Kamptorget [--] (s. 359)  

51b) LF, T:  Er konnte ja nicht wissen, dass Aki und Peedu und ich oft am 

Kamptorget skateten [--] (s. 272) 
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En tysk läsare vet normalt inte vad ordet torg betyder. Mitt förslag är den partiella 

översättningen am Kampplatz eller en förklarande översättning, t.ex. am 

Marktplatz Kamptorg. En entydig förståelse är inte möjlig här. Berfs kategoriska 

beslut att bibehålla svenska ortnamn kan också ha negativa konsekvenser. Han 

använder olika andra medel för att göra textställen med ortnamn mera förståeliga i 

målspråket. I det följande ger jag några exempel på detta. Ett mycket vanligt sätt 

att hjälpa målkulturens läsare är att lägga till information (+-AD).  

52a) LF, O:  [--] för en förälskad turist som tillbringat natten i Vallgård [--] (s. 

33)  

52b) LF, T:  [--] für einen verliebten Touristen, der die Nacht im Stadtteil 

Vallgård verbracht hat [--] (s. 29)  

 

53a) LF, O:  En kvinnoröst uppgav en adress i Bocksbacka. (s. 163) 

53b) LF, T:  Eine Frauenstimme gab eine Adresse im Stadtteil Bocksbacka 

an. (s. 81) 

 

54a) LF, O:  [--] och började ta färjan till Sveaborg [--] (s. 277) 

54b) LF, T:  [--] und begann, die Fähre zur Helsingfors vorgelagerten Insel 

Sveaborg zu nehmen [--] (s. 208) 

I det första och andra exemplet lägger Berf till förklaringen im Stadtteil för att 

hjälpa målkulturens läsare att förstå att det gäller stadsdelar i Helsingfors. I det 

tredje exemplet lägger översättaren till förklaringen zur Helsingfors vorgelagerten 

Insel, vilket kan översättas med till ön (Sveaborg), som ligger utanför Helsingfors 

(+-AD). I boken förekommer ett stort antal textställen, där liknande tillägg 

förekommer. Nida, som behandlar dynamisk ekvivalens (se 2.4.3), anser att en 

översättare måste beakta faktorer som står utanför texten och språket. Det räcker 

inte att med att mäta en översättnings värde utgående från förhållandet mellan 

originalet och översättningen. (Nida 1964: 159) De sistnämnda textställena är 

exempel på att användningen av adaptation är ett sätt att förverkliga det som Nida 

kallar för dynamisk ekvivalens.  

En annan metod som översättaren kan använda för att underlätta 

begripligheten är en generaliserande översättning av ortnamn.  



 172

55a) LF, O:  Doften av rökta flundror och köttpiroger och kaffe nere vid 

Salutorget [--] (s. 32) 

55b) LF, T:  Der Duft von geräucherten Schollen und Fleischpiroggen und 

Kaffee unten auf dem Wochenmarkt [--] (s. 29) 

Berf beaktar inte att Salutorget är ett ortnamn. Han översätter namnet 

generaliserande med Wochenmarkt. Wochenmarkt kan inte vara ett ortnamn. 

Dessutom betecknar Wochenmarkt ett torg där det finns försäljare en gång i 

veckan, medan Salutorget är en stadigvarande plats.  

Följande översättning är ett ytterligare exempel på att Berf inte alltid 

bibehåller de urprungliga ortnamnen: 

56a) LF, O:  Jag lämnade Djurgården samtidigt som funktionären med 

kulgropen i magen, jag till fots och han i ambulans. (s. 250) 

56b) LF, T:  Ich verließ den Austragungsort zur gleichen Zeit wie der 

Funktionär mit der Kugelgrube im Bauch, ich zu Fuß und er im 

Krankenwagen. (s. 179) 

Djurgården är en stor idrottsplan i Helsingfors och namnet översätts med 

Austragungsort, vilket kan översättas till svenska med skådeplats eller en plats, 

där något utspelas eller arrangeras. Ordet förknippas ofta med idrott. 

Översättaren väljer ett alternativ som är annorlunda jämfört med originalet och 

som helt döljer originalorten. Denna adaptationsåtgärd kallar jag +AD olik, vilket 

betyder att det fenomen som används i översättningen hör till ett annat område än 

källfenomenet. 

Att översättaren utelämnar ortnamnet gör att målkulturens läsare inte lär 

känna en del av kulturen i Helsingfors. Dessutom förstår den tyska läsaren inte 

hur viktig den skildrade situationen är. Westö skildrar hur berättelsens hjälte 

Kenneth deltar i en viktig idrottstävling som alla skolor deltar i. Att skolornas 

idrottstävling arrangeras på Helsingfors största idrottsplan Djurgården 

understryker tävlingens betydelse. Att översättaren utelämnar orten gör att den 

avsedda betydelsen försvagas.  

En textextern lista över kulturella fenomen och orter som målkulturens läsare 

inte kan känna till kunde vara ett bra hjälpmedel. Ett av fenomenen kunde ha varit 

Djurgården, som är en idrottsplan i Tölö i Helsingfors stad och som fick sitt namn 

av att det först planerades en djurpark på denna plats. Djurgården är en av de mest 

använda idrottsplanerna i Finland.  
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I fråga om ortsnamn utanför Finland väljer Berf en tysk motsvarighet, om en 

sådan finns. Han använder t.ex. de tyska motsvarigheterna för namn på storstäder. 

57a) LF, O:  Jag reste ända till Köpenhamn och London [--] (s. 282) 

57b) LF, T:  Ich reiste bis nach Kopenhagen und London [--] (s. 214) 

Moster Elsie innehåller ett antal orter som är markerade med stora 

begynnelsebokstäver. Den stora begynnelsebokstaven betyder att det är fråga om 

platser som är viktiga för berättelsens huvudperson Tommen och hans sommarliv 

på stugan. Det här är ett exempel på hur skrivsättet kan påverka berättelsens 

innehåll.  

58a) LF, O:  Jag var säker på att om jag skulle få ta motorbåten och runda 

Mörka Klippan [--] (s. 13) 

Robin och jag smyger efter, gömmer oss bakom Jättegranen. 

(s. 15) 

När Pappa tog bilen och åkte ner till Stora Vägen, [--] (s. 16) 

Jag brukade sitta framför brasan hos mormor i Lilla Huset. 

(s. 17–18) 

Vi i Stora Huset drack gemensamt morgonkaffe som vanligt. 

(s. 22) 

I den tyska översättningen har de stora bokstäverna inte bevarats.  

58b) LF, T:  Ich war mir sicher, wenn ich nur das Motorboot nehmen und die 

dunkle Klippe [--] umrunden dürfte, [--] (s. 7) 

Robin und ich schleichen hinterher, verstecken uns hinter der 

Riesentanne. (s. 9) 

Als Papa den Wagen nahm und zur großen Straße fuhr, [--] 

(s. 10) 

Ich pflegte vor dem Kaminfeuer bei Großmutter im kleinen Haus 

zu sitzen. (s. 12) 

Wir im großen Haus frühstückten wie üblich gemeinsam. (s. 17)  
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Översättaren kunde ha skrivit adjektiven med stora begynnelsebokstäver. På så 

sätt skulle han ha nått en liknande effekt. Genom att avlägsna Westös sätt att 

markera att platserna är viktiga försvagas textställens markanta karaktär. Denna 

adaptationsatgärd kallar jag -AD avlägs, som betyder att översättaren avlägsnar 

originalets kulturella fenomen. Det finns dock ett fall som är svårt att överföra till 

tyska. I och med att substantiven alltid skrivs med stora begynnelsebokstäver i 

tyskan och med små i svenskan, har översättaren ingen möjlighet att markera 

namnet Jättegranens betydelse. Riesentanne skrivs med stor begynnelsebokstav 

på tyska oberoende av var i meningen det står. 

Ett annat exempel finns i novellen Melba, Mallinen och jag. Berättaren 

kommenterar användningen av stora bokstäver på följande sätt: 

59a) LF, O:  Sedan skulle jag bli fri och bege mig Långt Bort (förlåt mig alla 

dessa stora bokstäver, men jag har velat återge min värld just så 

retorisk och generaliserande som den var). (s. 266) 

59b) LF, T:  Danach würde ich frei sein und mich weit weg begeben. (s. 196) 

Översättaren avlägsnar både Westös skrivsätt och berättarens förklaring. Att Berf 

inte markerar viktiga ord med stora begynnelsebokstäver gör att ett stilmedel som 

är typiskt för Westö går förlorat. Resultatet är att meningen försvagas innehållsligt 

och stilistiskt. Målkulturens läsare får inte veta att långt bort betonas speciellt (-

AD avlägs). 

4.2.5.2 Gatunamn 

Berf översätter konsekvent gatunamn utan adaptation. Han väljer inte ens partiella 

översättningar, som t.ex. översättningen av Tavastvägen till Tavastweg, utan 

bibehåller originalnamnet i sin helhet (-AD). I det följande ger jag några exempel 

och diskuterar konsekvenserna som detta får.  

60a) LF, O:  [--] och står på Backasgatan [--] (s. 33) 

60b) LF, T:  [--] und auf der Backasgatan steht [--] (s. 29) 

 

61a) LF, O:  Industrigatan låg dammig och tyst. (s. 36) 

61b) LF; T: Die Industrigatan lag staubig und still. (s. 33) 
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Kontexten hjälper målkulturens läsare att förstå att det gäller olika gator i 

Helsingfors. Därför har översättarens val inga negativa konsekvenser för 

förståelsen. Berf använder också andra översättningsstrategier vid översättandet 

av gatunamn. Ett medel är en komplett utelämning av gatunamnet (-AD avlägs). 

62a) LF, O:  Somliga dagar var slamret från statsjärnvägarnas verkstäder vid 

Aleksis Kivis gata det enda ljud som bröt stillheten. (s. 36) 

62b) LF, T:  An manchen Tagen war das Hämmern aus den Werkstätten der 

staatlichen Eisenbahngesellschaft das einzige Geräusch, das die 

Stille durchbrach. (s. 33) 

Då man jämför originalet med översättningen märker man att översättningen trots 

utelämningen av gatunamnet är längre än originalet. Översättaren utelämnar 

gatunamnet, eftersom översättningen annars skulle bli osmidig och för lång. 

Fördelen är att slutresultatet är en rätt smidig och okomplicerad mening. 

Nackdelen är att översättningen är mindre exakt än originalet. Läsaren får inte 

veta exakt var i Helsingfors statsjärnvägarnas verkstäder ligger.  

För en tysk läsare är informationen inte lika viktig som för en läsare i 

källkulturen. En del av den finska kulturen faller dock bort då översättaren 

utelämnar gatunamnet. 

4.2.5.3 Namn på företag 

Novellsamlingen Lugna Favoriter innehåller tiotals namn på företag. Man kunde 

tänka sig att en direkt användning vore ett lämpligt alternativ. Det uppstår dock 

ofta oförutsedda problem när ett namn på ett företag skall användas i målspråket. 

Det kan t.ex. vara fråga om en företagstyp som inte är känd i Tyskland. Ett 

exempel på ett sådant företag är Alko. Dessutom kan namnet på företaget vara ett 

finskt namn, som en tysk läsare inte förstår om det inte adapteras.  

I det följande ger jag några exempel på olika lösningar. I novellsamlingen 

Lugna Favoriter finns det ganska många namn på företag som verkar vara lätta 

att översätta p.g.a. deras likhet i målspråket. I novellen Kabana finns ett stort 

antal namn på företag. 

63a) LF, O:  Att Martin trivdes bättre och bättre på Metaflex Metallimport var 

Timo Vahes förtjänst. (s. 31) 
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63b) LF, T:  Dass Martin sich bei Metaflex Metallimporte immer wohler 

fühlte, war das Verdienst von Timo Vahe. (s. 28) 

Det svenska originalet metallimport och den tyska översättningen Metallimport 

liknar varandra i fråga om betydelse, vilket gör att det är lätt att översätta namnet. 

Här hjälper det översättaren att språken är besläktade (jfr 2.2.3). Berf väljer att 

använda pluralformen Metallimporte, vilket i regel används i Tyskland då orden 

Import och Export används i företagsnamn. Adaptationen sker alltså på en 

grammatisk nivå. Detta nya adaptationsfall kallar jag +AD lik. Ett ytterligare 

exempel där det målkulturella fenomenet liknar det källkulturella finns i samma 

novell. Det är hotellkedjan Inter-Continental (novellen Melba, Mallinen och jag s. 

33) som översätts med Inter-Conti (s. 29). Här ändrar översättaren firmanamnet 

genom att förkorta det (+AD lik). Orsaken är densamma som i det föregående 

exemplet. I den tyska kulturen är det mycket vanligt att använda den korta 

varianten av namnet på hotellkedjan. Den långa formen skulle i detta 

sammanhang låta för formell.  

När företaget har ett finskt namn har översättaren större svårigheter än i de 

ovannämnda fallen. I novellen Kabana finns några exempel på detta. 

64a) LF, O:  Samma kväll satt Vahe och Martin på Mustan Härän Grilli på 

Backasgatan. (s. 42) 

64b) LF, T:  Am gleichen Abend saßen Vahe und Martin im Mustan Härän 

Grilli in der Backasgatan. (s. 39) 

Översättaren väljer att inte översätta namnet på företaget. Den tyska läsaren 

förstår inte namnets betydelse. Med hjälp av ordet Grilli vet han dock vilken 

miljö personerna befinner sig i. Mustan Härän Grilli har både i originalet och i 

översättningen konnotationerna +mat, +finsk, +billig och +amerikansk, även om 

den tyska läsaren inte förstår namnets betydelse. På detta sätt lär sig den tyska 

läsaren något nytt om den finska kulturen (-AD ny).  

Ett ytterligare exempel finns i samma novell där snabbköpen Elanto och 

Lauttavalinta nämns. Som i det ovannämnda översätter Berf inte namnen på 

företagen.  

65a) LF, O:  [--] när vi rusade ut ur Elanto eller Lauttavalinta fullastade med 

snask och cigaretter. (s. 60) 
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65b) LF, T:  [--] wenn wir, mit Süßigkeiten und Zigaretten beladen, aus dem 

Elanto oder dem Lauttavalinta rannten. (s. 60) 

Konsekvenserna är desamma som i fallet Mustan Härän Grilli. Även om den 

tyska läsaren inte exakt vet vad Elanto och Lauttavalinta är, kan han av pojkarnas 

snatteri dra slutsatsen att det gäller snabbköp eller livsmedelsaffärer. Den tyska 

läsaren förstår alltså med hjälp av kontexten till vilken bransch företagen hör. Han 

lär sig också något nytt om den finska kulturen, nämligen två namn på snabbköp 

(-AD ny).  

Att inte använda adaptationer vid användningen av namn på företag kan 

orsaka förståelseproblem, om varken kontexten eller läsarens egen 

bakgrundsinformation hjälper. Ett sådant fall finns i följande exempel: 

66a) LF; O:  [--] skulle han hämta Aki och mej från Tennispalatset en 

fredagskväll klockan elva, vi hade varit och sett en Jim 

Carreyfilm [--] (s. 360) 

66b) LF, T:  [--] solle er Aki und mich an einem Freitagabend vom 

Tennispalast abholen, wir hatten uns dort einen Jim-Carey-Film 

angesehen [--] (s. 273–274) 

För en läsare med tysk kulturbakgrund är Tennispalatset en okänd plats. 

Tennispalatset är ett kultur- och fritidscentrum med bl.a. biografer, museer och 

kaféer. Med ”Tennispalast” associerar den tyska läsaren en stor byggnad med 

många tennisbanor och knappast ett stort kulturcentrum. Även om det nämns att 

personerna har sett en film, antar läsaren ändå att det är fråga om en tennishall där 

man visar filmer. För att man skall undvika sådana missförstånd borde 

översättaren någon slags adaptation. I detta fall kunde tillägget vom 

Kulturzentrum Tennispalast vara en bra lösning. 

Följande fall är ett exempel på att den tyska läsarens bakgrundsinformation 

styr översättarens beslut att adaptera eller att låta bli att använda adaptationer.  

67a) LF, O:  “Hur är det med dej“, fortsatte han, “är du på Nokia ännu?“ 

(s. 314) 

67b) LF, T:  »Wie geht es dir«, fuhr er fort, »bist du noch bei Nokia?« 

(s. 223) 
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Berfs icke-adapterade namn på företaget förutsätter att den tyska läsaren känner 

till företaget Nokia. Det är normalt också fallet, och en förklarande adaptation 

skulle störa läsningen (-AD +mot). 

Det finns däremot några fall där kontexten eller bakgrundsinformationen inte 

hjälper läsaren. Ett sätt att göra dessa ställen förståeliga för målkulturens läsare är 

att översättaren fullständigt omtolkar textstället (+AD olik). 

68a) LF, O:  Savela, kocken på Teollisuuskadun Ruokala [--] (s.35) 

68b) LF, T:  Savela, der Koch der Arbeiterkantine in der Industrigatan [--] 

(s.31) 

Namnet på företaget Teollisuuskadun Ruokala ändras så mycket att det i 

översättningen inte längre är ett firmanamn. Ruokala som är en del av namnet 

översätts med Kantine, vilket innehållsligt ganska bra motsvarar betydelsen av 

ordet Ruokala. Det intressanta med denna översättning är Berfs beslut att 

översätta Teollisuuskatu med Industrigatan. I och med att han bestämt sig för att 

endast använda svenskspråkiga gatunamn (jfr 4.2.5.2) är han tvungen att hålla 

även om vid den principen och till och med översätta finska gatunamn till 

svenska. En tysk läsare förstår namnet Industrigatan, eftersom Industri är 

Industrie på tyska. Dessutom har läsaren i målkulturen redan blivit van vid ordet 

gatan från tidigare textställen. De konnotationer som originalet har (+namn på 

företag, +finskt namn, +på industriområdet, +kantin) förändras i översättningen 

till -namn på företag, -finskt namn, +på industriområdet, +kantin. En del av 

konnotationerna går alltså förlorade.  

Ett annat sätt att underlätta läsningen och förståelsen av textställen där namn 

på företag förekommer är att översättaren lägger till korta förklaringar.  

69a) LF, O:  Utanför Lintsi. (s. 39) 

69b) LF, T:  Vor dem Lintsi, dem Vergnügungspark. (s. 36) 

 

70a) LF, O:  [--] en i Johannesparken och en på Borgbacken. (s. 278) 

70b) LF, T:  [--] einer im Johannespark und einer im Vergnügungspark 

Borgbacken. (s. 210) 

I båda fallen lägger översättaren till en förklaring, antingen före eller efter det 

aktuella ordet (+- AD för). 
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Andra exempel där samma översättningsstrategi används finns i novellerna 

Melba, Mallinen och jag och Domaren.  

71a) LF, O:  [--] sa att han hade ett viktigt möte på Fiskartorpet [--] (s. 211) 

71b) LF, T:  [--] erklärte, er habe um achtzehn Uhr einen wichtigen Termin 

im Restaurant Fiskartorpet [--] (s. 136) 

 

72a) LF, O:  [--] han hade stämt träff med Aline under Stockmanns klocka. (s. 

331) 

72b) LF, T:  [--] er hatte sich mit Aline unter der Uhr des Kaufhauses 

Stockmann verabredet. (s. 241) 

Också i dessa exempel använder översättaren förklarande tillägg som hjälper den 

tyska läsaren. Tillägg kan dock vara en negativ faktor om målsättningen är att 

översättningen skall fungera som ett självständigt verk. Översatta textställen med 

förklarande tillägg kan verka onaturliga. Användningen av tillägg gör att läsaren 

kan känna sig som en utomstående betraktare som behöver förklaringar och som 

någon som inte är hemma i kulturen.  

Ett fenomen som finns i det finska samhället och som inte har någon tysk 

motsvarighet är Alko. Alko är ett företagsnamn som är ytterst svårt att översätta. I 

Tyskland finns det inga statligt ägda alkoholbutiker, vilket gör att det inte finns 

något motsvarande fenomen i den tyska kulturen. I Tyskland säljs (också starka) 

alkoholdrycker i vanliga mataffärer. Det finns även små alkoholbutiker som säljer 

speciella alkoholdrycker, men det är då fråga om en annan typ av affär. Berf väljer 

följande lösning: 

73a) LF, O:  [--] gick till Alko [--] (s. 46) 

73b) LF, T:  [--] ging zum staatlichen Alkoholladen [--] (s. 43) 

Han använder inte namnet på företaget, utan väljer ett förklarande alternativ 

(+AD för). Å ena sidan underlättar ändringen läsningen. Läsaren i målkulturen 

förstår vart personen går. Å andra sidan saknas namnet på det företag som spelar 

en rätt viktig roll i finländarnas liv och som således hör till den finländska 

kulturen. Dessutom låter staatlicher Alkoholladen ’statlig alkoholaffär’ krångligt 

och osmidigt. En tysk läsare skulle säkert förstå vad Alko betyder även utan en 

förklarande adaptation, eftersom namnet på företaget antyder att det har med 
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alkohol att göra. I den aktuella kontexten spelar det en liten roll att butiken är 

statlig. Författaren vill informera läsaren om att hjälten köper alkohol. Därför 

tycker jag att översättningen innehåller onödig information.  

I novellen Melba, Mallinen och jag finns ett exempel på ett fall där Berf är 

tvungen att översätta ett namn på ett företag p.g.a. dess symboliska karaktär. I 

novellen skildras en vänskap mellan två personer som tagit slut efter en 

fotbollsmatch. Av en slump träffas männen på en restaurang. Namnet på 

restaurangen är en cynisk anspelning på den forna vänskapen.  

74a) LF, O:  Jag satt och åt på en restaurang i centrum, som tillhörde Den 

Goda Vännen-kedjan. (s. 277) 

74b) LF, T:  Ich aß in einem Restaurant im Stadtzentrum, es gehörte zu der 

Kette mit dem Namen »Dein guter Freund«.(s. 209) 

Berf är tvungen att översätta namnet på företaget p.g.a. dess bibetydelse. Den 

bestämda artikeln den ersätts av possessivpronomenet dein. En direkt översättning 

skulle vara Der gute Freund. Både Berfs översättning och den direkta 

översättningen låter oäkta ur tysk synvinkel (-AD-mot). Att Berf inte kan adaptera 

genom att t.ex. använda namnet på en motsvarande tysk restaurangkedja gör att 

det uppstår ett problem. Han är tvungen att använda ett krångligt alternativ som 

inte låter naturligt. Enligt min åsikt kunde man lösa problemet genom en 

bibehållande översättning som låter som en tysk restaurangkedja. Man kunde t.ex. 

lämna bort artikeln och använda Guter Freund. 

4.2.6 Radio- och TV-program 

Moster Elsie innehåller ett textställe där programmet Naturväktarna nämns. Det 

är ett finlandssvenskt radioprogram dit man kan ringa och ställa frågor om 

Finlands natur. Programmet är inte något som Westö hittat på, utan det finns ett 

radioprogram med namnet Naturväktarna som sänds på Radio Vega.  

Naturväktarna svarar på frågor kring Finlands växter, djurliv och naturliv i 

allmänhet. Naturväktarna diskuterar gärna lyssnarnas frågor och problem men 

ger inte gärna råd i "utrotningsfrågor". Naturväktarna började 1971 och har 

efter det nått en trogen lyssnarskara runt om i Finland. Naturväktarna sänds 

torsdagar från början av maj till slutet av september. (Naturväktarna 2009) 
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Att Westö nämner programmet i en av sina noveller leder till 

översättningssvårigheter för översättaren. Läsaren i målkulturen förstår inte 

namnet, eftersom det inte finns något motsvarande eller likadant kulturellt 

fenomen i Tyskland.  

75a) LF, O:  Vi lyssnade på Naturväktarna. (s. 18) 

75b) LF, T:  Wir hörten die Naturwächter im Radio, eine Sendung, bei der 

man anrufen und Fragen zu Tieren und Pflanzen stellen konnte. 

(s. 12)  

Översättaren väljer två åtgärder för att översätta Naturväktarna. För det första 

skriver han radioprogrammets namn med kursiv stil för att förtydliga att det är 

fråga om ett namn. För det andra förstärker han den första åtgärden med att lägga 

till en förklaring. Han lägger till im Radio och en mening där hän kortfattat 

förklarar vad die Naturwächter är (+-AD). Detta val har vissa konsekvenser. Å 

ena sidan förstår den som läser översättningen vad die Naturwächter är, men å 

andra sidan blir textstället mycket längre. 

Ett exempel på namnet på en radiokanal är bokens titel Lugna Favoriter. 

Dessutom finns i boken också en novell med samma titel. Lugna Favoriter är en 

svensk radiokanal, som är välkänd i Sverige. Lyssnarna kan ringa till redaktionen 

och önska sig en viss låt.  

76a) LF, O:  [--] och i stället skannar han fram radiokanalen Lugna Favoriter 

och sen sitter han där och nynnar gällt på I-m Not in Love och 

Three Times a Lady och sånt, ”när tem-poot blir för högt, 

dåspelarvi dina lug-na favvo-riiteer” [--] (s. 353) 

76b) LF, T:  [--] und stattdessen scant er zum Radiosender Kuschel-goldies 

und sitzt dann anschliessend da und trällert schrill I’m notin 

Love und Three Times a Lady und ähnliches, wenn das Tem-

pooo zu hoooch wird, dannspielenwir deine Ku-schelgool-diiies, 

[--] (s. 265) 

Berf väljer en adapterande översättning, eftersom det inte finns någon 

motsvarande radiokanal i Tyskland. Lugna Favoriter skulle direkt översatt heta 

Ruhige Favoriten. Översättaren försöker hitta ett alternativ som beskriver 

fenomenet för läsaren. Det är oklart varför översättaren använder ordet kuscheln 

som betyder kramas, smyga sig, kura ihop sig på svenska. Antagligen associerar 
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han mysiga stunder med de klassiker som sänds på kanalen Lugna Favoriter. Att 

radiokanalen Lugna Favoriter existerar i verkligheten skulle ha varit en orsak för 

översättaren att antingen välja ett namn på en existerande tysk radiokanal eller ett 

namn som låter äkta. Kuschelgoldies är ett mycket osannolikt namn på en 

radiokanal. Lugna Favoriter konnoteras med +klassiker, +omtyckt, +mysig, 

+lugn, +existerande radiokanal, -smaklös, -skrattretande, medan Kuschelgoldies 

har konnotationerna +klassiker (goldies), +mysig (kuscheln), +smaklös, 

-existerande radiokanal, +skrattretande. Effekten är inte densamma i målspråket 

och målkulturen som i källspråket och källkulturen. Jag anser att en existerande 

tysk radiokanal eller en påhittad kanal med ett namn som låter äkta, som t.ex. 

GoldStar Radio eller Radio Goldie skulle ha varit en lämpligare 

översättningslösning.  

När Berf har som uppgift att översätta namnet på ett TV-program väljer han 

följande lösning:  

77a) LF, O:  Efter lördagsmiddagen försökte Fernström sitta i TV-soffan med 

Jere och Marjut och titta först på ”Så skall det låta” och sedan 

”Nyhetsläckan”. (s. 326) 

77b) LF, T:  Nach dem Abendessen versuchte Fernström, mit Jere und Marjut 

auf der Fernsehcouch zu sitzen und erst »den Notenclub« und 

danach »Das Nachrichtenquiz« zu schauen. (s. 236) 

Översättaren väljer att adaptera namnen på TV-programmen genom att i det första 

fallet använda namnet på ett existerande TV-program och i det andra fallet namnet 

på ett påhittat program (+AD mot). Originalet Så skall det låta är ett program som 

sänds på Sveriges television (SVT). Ett program med motsvarande innehåll sänds 

bl.a. i Holland.  

Även om titlarna på TV-programmen skrivs på svenska i originalet är läsaren 

medveten om att det andra programmet, Nyhetsläckan, är ett finskt program. 

Också här stöter läsaren på en blandning av två språk och ett exempel på 

finlandssvenskarnas tvåspråkiga vardag. De skildrade personerna tittar först på ett 

program på en svensk kanal och därefter på ett mycket känt och omtyckt 

finskspråkigt program. Denna information får den tyska läsaren inte. Dessutom 

döljs också innehållet i programmet Nyhetsläckan i översättningen. 

Programvärden Peter Nyman beskrev programmet på följande sätt i en intervju 

som Annika Rentola från HBL gjorde: ”En domare och två tvåmannalag med 

nyhetssatir under en halv timme i ett program som är maskerat till frågesport” 
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(Rentola 2008). Den tyska översättningen Das Nachrichtenquiz ger en bild av ett 

mera högtravande TV-program än Nyhetsläckan är. 

Det finns många textställen där Berf inte använder adaptation vid 

översättningen av namn på radiokanaler.  

78a) LF, O:  [--] trots att Fernström letat fram NRJ på bilradion bara för 

pojkens skull. (s. 339) 

78b) LF, T:  [--] obwohl Fernström dem Jungen zuliebe den Sender NRJ im 

Autoradio eingestellt hatte. (s. 250) 

I textstället nämns radiokanalen NRJ. I huvudstadsregionen är kanalen mycket 

känd (NRJ 2009). Radiokanalen är dock inte känd i hela Finland. En läsare i 

källkulturen vet inte nödvändigtvis vilken radiokanal det är fråga om, om han inte 

är från Helsingforstrakten. Här är det fråga om ett intrakulturellt 

översättningsfenomen. Även om en finländsk person läser Westös bok antingen 

på originalspråket eller i finsk översättning är det inte självklart att han 

automatiskt förstår alla kulturella detaljer som skildras. En läsare i 

Helsingforstrakten kan förstå det citerade textstället på ett annat sätt än en läsare 

från t.ex. Uleåborg eller Kuopio. Därför tycker jag att Berfs val att översätta 

radiokanalen utan tillägg är motiverat.  

Då man analyserar namnen på radiokanaler i Westös bok stöter man igen på 

en blandning av två kulturer i samma land. Det är intressant att se hur Westö 

skildrar denna blandning med hjälp av små detaljer. Ett exempel finns i 

berättelsen Lugna Favoriter, där både finlandssvenska och finska kanaler nämns. 

Ett exempel på en finsk radiokanal finns i följande citat: 

79a) LF, O:  [--] medan han lät bilradion scanna efter Radio Nova [--] (s. 323) 

79b) LF, T:  [--] während er das Autoradio nach Radio Nova suchen ließ [--] 

(s. 233) 

En läsare i källkulturen vet att Radio Nova är en finskspråkig radiokanal. Den 

tyska översättningen innehåller inte denna information, vilket har konsekvenser 

för innehållet. Läsaren i målkulturen kan inte veta att personerna i den skildrade 

situationen lyssnar på finskt tal och att finlandssvenskarna i allmänhet 

konfronteras med finska i många olika vardagliga situationer. Detta framgår av 

följande textställe:  
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80a) LF, O:  [--] och pronto fann sej sonen Jens-Homer anställd på Radio 

Vega Mellannylands kommunalredaktion. (s. 357) 

80b) LF, T:  [--] und pronto fand sich sein Sohn Jens-Homer als Angestellter 

in der Kommunalredaktion von Radio Vega Mittelnyland wieder. 

(s. 270) 

En läsare som känner till den finländska kulturen vet att Radio Vega, där Jens 

arbetar, är en finlandssvensk radiokanal. Att radiokanalen nämns ger därför 

automatiskt läsaren mer information. Plötsligt vet läsaren att Jens familj är 

finlandssvensk, vilket inte tidigare har nämnts och läsaren bara har kunnat gissa, 

eftersom de skildrade personerna inte har finska namn. Läsaren i målkulturen får 

inte denna information. Användningen av personnamn är ett av Westös sätt att 

signalera finlandssvensk grupptillhörighet (se 4.2.1.4). En läsare i målkulturen 

uppfattar med andra ord de skildrade händelserna helt annorlunda än en läsare i 

källkulturen.  

4.2.7 Tidningar, tidskrifter och serier 

Lugna Favoriter innehåller ett antal textställen där olika finlandssvenska och 

finska tidningar, tidskrifter och serier nämns. Att översätta namn på tidningar, 

tidskrifter och serier är en krävande uppgift. Det framgår av följande exempel: 

81a) LF, O:  [--] och Nasse Arrhenius börjar läsa Dagens Industri och 

Veckans Affärer på rasterna. (s. 188) 

81b) LF, T:  [--] und Nasse Arrhenius fing an, in den Pausen Capital und 

Finanzwoche zu lesen. (s. 111) 

I exemplet som är ur novellen Melba, Mallinen och jag väljer Berf en adapterande 

översättning. Han ersätter de svenska tidskrifterna Dagens Industri och Veckans 

Affärer med de tyska Capital und Finanzwoche, som har motsvarande 

konnotationer (+AD mot) (Dagens Industri 2009, Veckans Affärer 2009, Capital 

2009, Finanzwoche 2009).  

I följande textställe som finns i novellen Lugna Favoriter nämns den 

finlandssvenska tidningen Hufvudstadsbladet.  
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82a) LF, O:  [--] och bläddrade sej fram till Hufvudstadsbladets kultursida. 

(s.350) 

82b) LF, T:  [--] und blätterte zum Kulturteil von Hufvudstadsbladet. (s.262) 

En läsare i källkulturen vet normalt att det är fråga om den största finlandssvenska 

tidningen i Finland. Hufvudstadsbladet hade 2008 en upplaga på 52 151 och 

121 000 läsare. Enligt HBL:s egen statistik såg tidningens geografiska spridning 

år 2008 ut på följande sätt: Helsingfors och resten av huvudstadsregionen 

sammanlagt 47 %, övriga Nyland 16 % och Östra Nyland 12 %. 

(Hufvudstadsbladet 2009) Den tyska läsaren har inte denna information. Av 

uttrycket im Kulturteil blättern förstår han att det är fråga om en tidning, men han 

kan inte förstå vilken betydelse Hufvudstadsbladet har. Att Berf inte adapterar gör 

att läsaren i målkulturen inte får tillräckligt med information (-AD). Medan 

konnotationerna som läsaren i källkulturen förknippar med tidningen är 

+finlandssvensk, +den största finlandssvenska tidningen i Finland, begränsar sig 

den information som målkulturens läsare har till +tidning, +läses i Finland. Det 

leder till att målkulturens läsare inte märker att den skildrade personen läser en 

finlandssvensk tidning, vilket är en viktig detalj. Det har redan i många andra 

sammanhang kommit fram att Westö blandar typiskt finlandssvenska och finska 

fenomen för att beskriva finlandssvenskarnas tvåspråkiga vardag.  

I samma novell nämns företaget Hufvudstadsbladet.  

83) LF, T:  [--] arbeitete er für Hufvudstadsbladet [--] (s. 270) 

I och med att läsaren i målkulturen tidigare i texten förstått att Hufvudstadsbladet 

är en tidning behöver Berf inte använda någon adaptation.  

Följande citat är ett exempel på att översättaren inte adapterar, även om det 

gäller ett kulturellt fenomen som målkultrens läsare inte kan förstå. 

84a) LF, O:  [--] hon just läst på kultursidorna i Husis eller Hesari [--] (s. 

351) 

84b) LF, T: [--] das sie gerade in den Kulturteilen von Husis och Hesari 

gelesen hatte [--] (s. 263) 

Här är det fråga om smeknamnen på tidningarna Hufvudstadsbladet och Helsingin 

Sanomat. Namnen skrivs med kursiv stil i originalet. Konnotationerna är bl.a. 

+tidning, +en finlandssvensk tidning och en tidning på finska, +smeknamn. 
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Smeknamnen skapar en informell effekt. Också målkulturens läsare vet att det är 

fråga om tidningar, eftersom det talas om kultursidor. Han antar dock att 

tidningarna heter Husis och Hesari, vilket döljer den informella effekten. 

Målkulturens läsare märker inte heller det tvåspråkiga draget i textstället.  

I novellen Melba, Mallinen och jag förekommer ett textställe där olika 

svenska tidningar nämns:  

85a) LF, O:  Jag köper Expressen, DN eller Aftonbladet på Järnvägsstationen 

varje dag. (s. 277) 

85b) LF, T:  Ich kaufe am Hauptbahnhof täglich eine der schwedischen 

Tageszeitungen Expressen, Dagens Nyheter oder Aftonbladet. (s. 

208) 

Berf tillägger förklaringen schwedische Tageszeitungen ’svenska dagstidningar’ 

för att underlätta förståelsen (+-AD). Det leder till att textstället förlängs. 

Meningen låter p.g.a. förklaringen inte som ett självständigt textställe, utan det 

förklarande tillägget ger textstället en översatt nyans. Detta kan förklaras med 

hjälp av ett tyskt exempel. Om man föreställer sig en tysk originaltext där en känd 

tidning nämns, låter en förklaring konstig, eftersom den tyska läsaren får onödig 

information. Meningen Meine Lieblingszeitung ist die deutsche Zeitung 

Frankfurter Allgemeine ’min favorittidning är den tyska tidningen Frankfurter 

Allgemeine’ skulle också låta konstig och översatt.   

Ett annat exempel där en tidskrift nämns finns i novellen Domaren: 

86a) LF, O:  Han lät det halvlästa Viivi och Wagner-albumet ligga kvar på 

nattduksbordet. (s. 338) 

86b) LF, T:  Er ließ das halb gelesene Viivi-und-Wagner-Comic auf dem 

Nachttisch liegen [--] (s. 249) 

Westö använder denna serie som en lustig anspelning på parförhållandet som 

skildras. Serien Viivi och Wagner berättar om sam- och vardagslivet mellan en 

kvinna och en gris, och Westö jämför det med det parförhållande som skildras i 

novellen. En läsare i den tyska kulturkretsen känner inte till denna serie, vilket 

gör att han inte heller förstår anspelningen. Översättaren adapterar inte. Det finns 

inte någon motsvarande serie i Tyskland, vilket utesluter möjligheten att ersätta 

den finska serietidningen med en tysk. Den enda möjligheten för översättaren att 

bibehålla anspelningen kunde vara att lägga till en textextern förklaring. 
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4.3 Materiell kultur 

4.3.1 Produktnamn 

En viktig del av varje lands kultur är olika produkter som uppfattas som 

traditionella i det aktuella landet. Exempel på sådana produkter i den tyska 

kulturen är chokladen Ritter Sport, limmet Uhu, tejpen Tesa eller näsdukarna 

Tempo. Namnen Uhu, Tesa och Tempo är redan så etablerade att de ofta ersätter 

orden choklad, lim, tejp och näsduk. När någon frågar Hast du Tesa? eller Kannst 

du mir mal ein Tempo geben? frågar man inte efter tejp med produktnamnet Tesa 

eller en näsduk med produktnamnet Tempo, utan man ber allmänt om tejp eller en 

näsduk.  

När det gäller att översätta produktnamn som inte behöver beskrivas närmare 

i originalspråket, men som är okända i målspråkets kultur, kan det vara svårt för 

översättaren att hitta en lämplig översättningslösning. 

I Sommarboken hittar man namn på olika produkter. Det finns ett avsnitt i 

kapitlet Hagen där man talar om Finlands favoritläskedryck Jaffa. I detta fall 

analyserar jag även översättningen till finska, eftersom en jämförelse mellan den 

finska och de tyska översättningarna visar vilken betydelse kulturbakgrunden har 

för översättningen.  

87a) SB, O:  Sophia, ropade farmorn varnande. Du ska få Jaffa i 

handelsboden. Jaffa, upprepade Sophia föraktfullt. Tror du man 

kan tänka på Jaffa när man talar om Gud och djävulen. (s. 44) 

87b) SB, FIN:  Sophia, isoäiti huusi varoittavasti. Saat jaffaa kun päästään 

kauppaan. Jaffaa, Sophia pilkkasi. Niin kuin muka voisi ajatella 

jaffaa samalla kun puhuu Jumalasta ja paholaisesta. (s. 35) 

87c) SB, T1: Sophia, rief die Großmutter warnend. Du kriegst eine Jaffa, 

wenn wir in den Laden kommen. Jaffa, wiederholte Sophia 

verächtlich. Glaubst du, man kann an Apfelsinen denken, wenn 

man über Gott und den Teufel spricht? (s. 26) 

87d) SB, T2:  Sophia, rief die Großmutter warnend. Im Laden kriegst du eine 

Jaffa. Jaffa, wiederholte Sophia verächtlich. Glaubst du, man 

kann an Jaffa denken, wenn man über Gott und den Teufel 

spricht? (s. 36–37) 
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En finsk och en finlandssvensk läsare vet vad Jaffa är. Det är en mycket känd 

läskedryck som säljs i hela Finland, och därför är det lätt att översätta textstället 

till finska. I Tyskland känner man inte till läskedrycken Jaffa. Översättaren i T1 

tolkar det som apelsiner (+AD ers). Antagligen försöker hon förklara för den 

tyska läsaren vad Jaffa är. Mitt förslag i detta fall är att översättaren kunde 

bibehålla produktnamnet i början (-AD) och senare överföra begreppet på en 

allmän nivå genom att översätta Sophias replik med Glaubst du, man kann an 

Limonade denken …? (+AD allm). Översättaren i T2 förklarar inte 

produktnamnet med hjälp av någon adaptation. Det är problematiskt, eftersom 

läsaren inte kan veta vad Jaffa betyder (-AD-mot). Antagligen tror läsaren att 

Sophia ska få en apelsin, eftersom apelsinerna i tyska snabbköp ofta är av märket 

Jaffa. (Segler-Heikkilä 2005: 56–57) 

I Bildhuggarens Dotter förekommer ett antal produktmärken som är typiskt 

finska. I kapitlet Hippa, där festförberedelser beskrivs, nämns Vichyvatten. 

Kivivuori, som har översatt boken till finska, bevarar produktnamnet Vichyvesi (-

AD). En finskspråkig läsare känner till produktmärket och förstår det på samma 

sätt (-AD+mot). I den tyska översättningen väljer översättaren ett adapterande 

ord, eftersom en tysk läsare inte känner till produkten. Hon väljer ett mera allmänt 

ord och översätter Vichyvatten med Mineralwasser (+AD allm). På detta sätt 

bevaras textställets kulturspecifika drag och samtidigt förstår målspråkets läsare 

textstället bättre. I fallet med produktnamnet Jaffa skulle jag inte rekommendera 

att namnet ersätts t.ex. med produktnamnet Fanta. Även om målspråkets läsare 

redan i början av textstället förstår vad Sophias farmor föreslår, skulle textstället 

genom en sådan ersättning internationaliseras för mycket. 

Lugna Favoriter innehåller många produktnamn som oftast inte har någon 

motsvarighet i tyskan.  

88a) LF, O:  Det var en reklam för hårborttagningsmedlet KarvaStop. (s. 165) 

88b) LF, T:  Es war eine Reklame für das Enthaarungsmittel KarvaStop. 

(s. 84) 

Att det redan i originalet finns en förklaring till vad KarvaStop är, underlättar 

översättningen av textstället. Översättaren behöver inte lägga till någon 

förklaring. En läsare som kan finska förstår också ordet karva, som betyder hår. I 

motsats till ordet hius har ordet karva i detta sammanhang dock konnotationerna 

+lustig och +otrevlig, som inte kan uppfattas av en läsare som inte kan finska.  
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4.3.2 Måttenheter 

I det svenska språket finns det måttenheter som inte har någon motsvarighet i 

tyskan. I Bildhuggarens Dotter finns ett textställe där måttenheten ett tjog 

används (s. 56).  

89a) BD, O:  Ruokokoski gav henne ett kvarts kilo smör [allmänt uttryck] och 

en gång fick hon ett helt tjog ägg [gammaldags uttryck] av 

Sallinen. 

89b) BD, T:  Ruokokoski schenkte ihr ein halbes Pfund Butter [vardagligt 

uttryck], und einmal bekam sie sogar zwanzig Eier [allmänt 

uttryck] von Sallinen.  

Ett tjog är ett gammaldags uttryck för tjugo (Projekt Runeberg 2007). I det tyska 

språket finns det inte något ord som motsvarar det svenska ordet. Kicherer 

adapterar textstället genom att använda det allmännare begreppet zwanzig Eier 

’tjugo ägg’ (+AD gen). Hon översätter måttenheten till tyska med ett adapterande 

uttryck som inte är gammalmodigt. Översättaren har dock en möjlighet att 

kompensera att den gammalmodiga nyansen försvinner. I samma mening nämns 

en annan måttenhet, nämligen ett kvarts kilo. Kicherer väljer ett alternativ som är 

typiskt för den tyska kulturen: Ein halbes Pfund Butter. På tyska skulle man inte 

säga ein Viertel Kilo Butter utan hellre 250g Butter eller helst ein halbes Pfund 

Butter. Ein Pfund används vanligtvis då det är fråga om ett halvt kilo. Uttrycket är 

vardagligt och används ofta då man handlar på torget eller i livsmedelsaffären.  

Med hjälp av en måttenhet som är typisk för den tyska kulturen kan 

översättaren behålla stämningen i textavsnittet. Översättningen är intressant i och 

med att översättaren har hittat en lösning där frasens betydelse bevaras i sin helhet 

även om hon inte kan översätta måttenheterna direkt. Detta kan sammanfattas på 

följande sätt: Då översättaren inte kan översätta det gammalmodiga begreppet (ett 

helt tjog ägg) direkt, väljer hon att översätta den första måttenheten med ett 

talspråkligt begrepp (+AD inb). Meningens stil och innehåll bevaras då på tyska. 

Detta exempel visar att översättande inte bara handlar om att översätta ord eller 

fraser. Det gäller att betrakta texter som helheter.  
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4.3.3 Föremål 

Speciellt i Sommarboken nämns en del gammalmodiga föremål som inte har 

någon motsvarighet i den tyska kulturen.  

90a) SB, O:  Det brann fortfarande i spiseln [--] (s. 13) 

90b) SB, T1:  Im Herd brannte es noch [--] (s. 10) 

90c) SB, T2:  Im Herd brannte noch ein Feuer [--] (s. 11) 

Översättaren har svårigheter att hitta ett motsvarande begrepp, eftersom det 

gammalmodiga ordet spisel har konnotationer som inte något ord i tyskan har. Det 

här kan förklaras med hjälp av bild 1–3. Ett reklamblad för en spisel i jämförelse 

med några foton av det som man kan beteckna som Herd i tyskan förtydligar 

översättarens dilemma. På Helsingfors universitetsbibliotekets Internetsidor finns 

en reklam för en typisk spisel.  

 

 

Bild 1. Ett reklamblad för en spisel. (Spisel 2008a) 

Det tyska ordet Herd betyder både en gammaldags spisel och också en modern 

spis.  
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Bild 2. En bild av en Herd. (=spis) (Spis 2008) 

Bild 3. En bild av en Herd. (=spisel) (Spisel 2008b) 

Både Bjelfvenstam och Kicherer använder ordet Herd för att översätta spisel. 

Herd har inte nödvändigtvis konnotationen +gammaldags som ordet spisel. Herd 

kan betyda spisel eller spis. Tack vare att det i textstället sägs det fortfarande 

brinner i spiseln förstår läsaren att det inte kan vara fråga om en modern spis. Det 

är alltså kontexten som gör textstället förståeligt (+AD gen). 

I Lugna Favoriter nämns en s.k. NMT–telefon. Med NMT avses ett analogt 

system som avlöstes av det digitala systemet GSM i början av 90-talet. Med 

NMT–telefon förbinds konnotationer såsom +gammal teknik, +tung, +löjlig ur 

nutidens synvinkel. Skillnaden mellan en NMT–telefon och en modernare GSM–

telefon framgår av bild 4. 
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Bild 4. Ett foto av en NMT–telefon från 80-talet och en GSM–telefon. © Bernt Carlzon 

(Carlzon 2008) 

NMT är inte något som man känner till i Tyskland.  

90a) LF, O:  Duncker hade plockat fram NMT- telefonen [--] (s. 172) 

90b) LF, T:  Duncker hatte das Mobiltelefon hervorgeholt [--] (s. 92) 

Översättaren väljer här ett överbegrepp som bara delvis motsvarar originalet. 

Medan NMT framkallar en association till ett gammaldags, stort redskap, som 

originaltextens läsare förknippar det förflutna, associerar måltextens läsare inte 

ordet Mobiltelefon till det förflutna. Mobiltelefon är ett ord som fortfarande 

används och som inte betecknar något gammalmodigt. Att det inte finns någon 

lämplig motsvarighet i det tyska språket gör att det humoristiska i textstället går 

förlorat i den tyska översättningen. 

4.3.4 Valuta 

Euron togs i bruk som kontovaluta den 1 januari 1999 och som kontantvaluta den 

1 januari 2002 i tolv EU-länder. Efter att euron infördes har det blivit lättare för 

översättare att hitta en lämplig lösning när det gäller att översätta valuta från ett 

EU- språk till ett annat. Det gäller naturligtvis bara litteratur som är skriven efter 

2002 och som inte skildrar händelser före 2002, och därför gäller det varken 



193 

Sommarboken eller Lugna Favoriter. Det är därför relativt svårt att hitta lämpliga 

översättningar för de myntenheter som nämns i böckerna. Den gamla valutan 

finska mark nämns några gånger i Lugna Favoriter. Ett exempel ur novellen Iiro 

och pojken är:  

91a) LF, O:  ”Ställer du upp? 100 mark på att jag klår dig”, sa Riekko [--] 

(s. 157) 

91b) LF, T:  »Machst du mit? Ich setze hundert Finnmark darauf, dass ich 

dich schlage«, sagte Riekko [--] (s. 75) 

Berf adapterar genom att tillägga Finn-. Om det finns ett litet internt tillägg i 

översättningen kallar jag det +AD till. Den gamla tyska valutan betecknades 

också som Mark i talspråket, och hette officiellt Deutsche Mark. Genom att 

tillägga Finn- undviker översättaren missförstånd. Värdet på den tyska marken 

var nämligen ca 0,5 euro, medan värdet på en finsk mark var 0,1681879 euro 

(Europeiska Centralbanken 2008). Här är läsarens bakgrundsinformation viktig. 

Till skillnad från en läsare i källkulturen vet en tysk läsare normalt inte hur 

mycket 100 finska mark är (~16,8 euro). Att Berf väljer denna adaptationsåtgärd 

gör att läsaren inte känner sig integrerad. Textstället låter inte naturligt i 

översättningen, vilket man lätt märker genom en översättning till svenska. 100 

finska mark på att jag klår dig skulle man inte säga i Finland. Det låter som om 

det fanns ett annat möjligt alternativ, t.ex. svenska, danska eller norska kronor. 

Översättaren vill bibehålla informationen om att berättelsen utspelar sig i det 

förflutna. Det utesluter användningen av euro, vilket också innehållsligt skulle 

låta konstigt: 16,80 euro på att jag klår dig skulle knappast vara någon 

fungerande lösning. Jag anser att originalet Mark kunde i detta fall ha bibehållits. 

Även om den tyska läsaren kan uppfatta valutan som tyska mark, vilket skulle 

betyda att Riekko satsar mera pengar än i originalet, skulle detta alternativ vara 

bättre än att måltextens läsare känner sig utanför.  

Bokpärmar som jag diskuterar i följande kapitel kan också översättas och 

analyseras på samma sätt som skriven text. Av den anledningen presenterar jag de 

adaptationsåtgärder som jag hittat i föreliggande kapitel ingående i kapitel 6 där 

jag bakar in mina resultat från kapitel 5.  
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5 Semiotisk analys av bokpärmar 

I detta kapitel presenterar jag resultatt av min bild- och textsemiotiska analys av 

bokpärmarna. I analysen ingår både originalverken och deras översättningar. Jag 

analyserar böckernas pärmar samt översättning av bild och text till tyska. I 

analysen utgår jag ifrån att originalets och översättningens pärmar är semiotiska 

rum (jfr 2.5.2.1).  

Mitt syfte är att studera hur översättningarnas pärmar skiljer sig från 

originalpärmarna speciellt med tanke på kulturella skillnader, eftersom de kan 

påverka pärmens funktion. Kapitlet innehåller aspekter som presenteras i min 

artikel från år 2008 där jag behandlar samma tema (Segler-Heikkilä 2008: 95–

109). I artikeln analyserar jag originalet och den tyska översättningen. I det 

följande diskuterar jag dessutom den finska översättningen.  

Min analys grundar sig framför allt på Barthes teckenteori. Jag använder 

Barthes denotations- och konnotationsbegrepp i analysen. Barthes exempel är en 

reklam för pasta. Reklamen innehåller tre olika meddelanden: Det språkliga 

meddelandet är alla ord som reklamen innehåller, det okodade ikoniska 

meddelandet (denotativ betydelse) och det kodade ikoniska meddelandet som är 

fotografiets konnotationer (Barthes 1994: 178, se också 2.5.2.2). Jag är 

intresserad av de funktioner som omslagsbilden och texten på omslaget till ett 

skönlitterärt verk kan ha. Jag arbetar här också med adaptationsbegreppet. Jag 

anser att pärmar på samma sätt som skriven text kan anpassas till målkulturen.  

Pärmens funktion är den avgörande aspekten då man analyserar 

översättningen av en pärm från ett semiotiskt rum till ett annat. Det källspråkliga 

semiotiska rummet har andra värderingar, konventioner och regler än det 

målspråkliga. Det är därför viktigt att analysera olika bildfunktioner. Sonesson 

(1992: 34–36) nämner tre viktiga bildfunktioner: reklam, information och konst. 

Dessa funktioner är centrala i min analys. Reklamfunktionen är oftast den 

viktigaste då det gäller ett skönlitterärt verk, eftersom pärmen är reklam för 

boken. Förlagets huvudsakliga mål är oftast att boken skall sälja bra. Pärmen 

borde se intressant ut, så att den potentiella kunden stannar upp och tar sig en 

närmare titt på boken. Att läsaren hittar information om bokens innehåll är också 

en viktig aspekt. Både den skrivna texten och bilderna spelar då en viktig roll. 

Bilden på pärmen berättar läsaren något om bokens innehåll eller väcker hans 

intresse. Dessutom står omslagsbilden och -texten i växelverkan med bokens 

innehåll och påverkar på så sätt läsarens associationer.  
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5.1 Sommarboken 

Sommarbokens pärmbild är en akvarell av författaren själv. Janssons akvarell som 

används som pärm i hennes bok är en mycket fin målning som nästan verkar vara 

genomskinlig. Den sparsamma användningen av färger och text ger pärmen en 

stark finländsk prägel. Finland är känt för sin minimalistiska och asketiska stil 

som speciellt syns i arkitektur, design och konst. I boken Suomalainen koti 

framhävs den finska designens funktionalitet och enkla stil. Enkelhet, en 

behärskad användning av färger och en närhet till naturen är enligt Holopainen 

(2007: 15) den finska designens kännetecken. Janssons målning representerar 

finsk design. En bild av pärmen finns på s. 202.  

Barthes kallar tecknens grundbetydelse denotativ betydelse (Barthes 1994: 

178). Det är alltså möjligt att betrakta en bild utan att analysera den som ett 

tecken. Då beskriver man bara det som man ser på bilden. Vid en denotativ analys 

av omslagsbilden ser man en liten ö omgiven av vatten. På ön växer träd och 

mellan träden finns ett hus med ett gult fönster. Om man betraktar bilden 

noggrannare, ser man två personer på vänstra sidan av ön. Den ena personen är en 

större person med en käpp och bakom henne eller honom står en mindre person. 

En fågel flyger i luften. Det måste vara vindstilla i och med att ön och himlen 

speglar sig exakt i vattnet. Färgvalet är mycket begränsat. Ön, molnen och 

speglingarna är blågråa, medan vattnet och himlen är ljusrosa. 

Enligt Barthes är en bilds konnotativa betydelse det kodade meddelandet 

(Barthes 1994: 178). Konnotativt sett speglar bilden den ort där bokens 

huvudpersoner bor på sommaren. Man ser också huvudpersonerna på 

omslagsbilden. Personen med käppen är farmodern och den mindre personen är 

Sophia. Bilden hänger följaktligen direkt ihop med bokens innehåll. Ett fönster är 

gult, och det tyder på att det behövs ljus. Det måste alltså vara morgon, kväll eller 

natt. Den rosa färgen associerar man med lätt stämning och den ljuva sommaren. 

Rosa står alltså för lätthet. Färgvalet ger en genomskinlig effekt. Jansson väljer 

sommarens färg. Det måste vara en sommarkväll, -natt eller en tidig 

sommarmorgon. Bilden förmedlar finskhet sett ur en finlandssvensk konstnärs 

synvinkel.  

Bildens huvudfunktion är att informera om och samarbeta med bokens 

innehåll och bilden är en viktig del av boken. Bild och text står i växelverkan med 

varandra, de kompletterar varandra och de är oskiljbara element. Om antingen 

bilden eller texten lämnades bort, skulle helheten förstöras. Om bilden saknades, 

skulle också en del av innehållet saknas. Ön existerar i verkligheten och Jansson 
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målade bilden enligt hur hon själv föreställde sig ön eller hur hon kom ihåg den. 

Bilden förmedlar också läsaren en del av den finlandssvenska kulturen: En tyst 

stund i skärgården, strandlandskapets karga skönhet och den minimalistiska, 

skandinaviska stilen. Jansson förmedlar med hjälp av målningstekniken 

finlandssvensk kultur. Genom att använda ljusa akvarellfärger når Jansson en 

genomskinlig och skir effekt. Bilden är starkt reducerad och har stora likheter 

med Janssons författarstil. Det är osentimentalt och lämnar mycket osagt, så att 

läsaren och betraktaren själv får tänka och föreställa sig bl.a. färgerna och 

människornas utseende. Detta samband är ett ytterligare förknippande element 

mellan bild och text.  

Bilden framkallar positiva känslor, vilket säkert har en inverkan på 

försäljningen. Reklamfunktionen kan alltså inte förnekas. Den finländska 

sommaren är kort, vilket för med sig att sommartiden är viktig och efterlängtad 

efter den långa vintern. Därför kommer den finska betraktaren ihåg sommarens 

härliga lätthet och ljus. Jag anser dock inte att bildens funktion i första hand är att 

göra reklam för boken. Jansson var redan en berömd författare och konstnär i 

Finland och Sverige när boken kom ut 1972, och därför var förlagets intention 

inte primärt att göra reklam för hennes bok (jfr hennes biografi, 3.2).  

En annan funktion är konstfunktionen. Bilden berättar att Jansson inte bara 

var författare, utan också konstnär. Dessutom finns det några utgåvor av 

Sommarboken som innehåller många teckningar av författaren. Illustrationerna 

kompletterar berättelserna och ger dem en ny nyans. Jansson har en förmåga att 

skapa rörelse. Happonen (2007), som i sin avhandling granskar bild, ord och 

rörelser i Janssons muminböcker, betonar Janssons speciella skicklighet att 

beskriva och rita rörelser. Denna förmåga kan iakttas i Sommarboken. Även om 

Jansson skapar en mycket lugn och tyst sommarstämning, kan betraktaren 

observera rörelse i form av en fågel i luften. Förlagets beslut att använda Janssons 

målning är en hedersbevisning för henne. Bokens titel och författarens namn är 

placerade i nedre delen av omslagsbilden. Enligt Barthes (1994: 179) är texten 

(här titeln och namnet) ett ankare som fängslar.  

Vad visar då en jämförelse av originalet och översättningen? Jag använder 

också här ordet översättning. Ur semiotisk synvinkel är även en bild en text som 

fungerar i ett semiotiskt rum. Förlaget har ansvaret för översättningen av pärmen 

från en kultur till en annan. Målet med en sådan översättning är att få en pärm 

som passar det tyska eller det finska semiotiska rummet. 

Omslagsbilden till den tyska översättning, som gavs ut 2002, har målats av 

konstären Regine Tarara. Två tredjedelar av bilden är vatten. På den översta delen 
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av bilden ser man ett strandlandskap med stora stenar. Det förblir oklart om 

stenarna bildar en självständig ö eller om de är en del av stranden. I bakgrunden 

på vänstra sidan av bilden finns ett rött hus med två våningar. I förgrunden ser 

man en kvinnlig person med käpp och grått hår. Personen har en blå klänning på 

sig. Bredvid henne ser man ett springande barn med vit T-skjorta och röda byxor. 

Barnet har rött hår. Bakom stenarna finns skog. Bilden (stenar, skog och vatten) 

fortsätter på bokens baksida. Färgerna som används är ljus- och mörkblått, vitt, 

brunt, rött, grönt, grått, orange och svart.  

Som det framgår av bild 5 skiljer sig den tyska översättningen rätt mycket 

från originalet.  
 

 

 

Bild 5. Originalets omslagsbild Sommarboken (1972), © Albert Bonniers Förlag och 

omslagsbilden av den tyska översättningen Sommerbuch (2002), © Verlag Friedrich 

Oetinger. 

I likhet med originalet är Sophia och farmodern samt ett strandlandskap 

avbildade. Ett annat gemensamt drag är att båda bilderna är målningar. De 

föreställer ett strandlandskap, två människor på en ö, ett hus, träd och stenar. En 

iögonfallande skillnad är perspektivet. Originalbilden är en vy från stranden mot 

havet, omslagsbilden till översättningen avbildar däremot en vy från havet mot 

stranden. En annan skillnad är valet av färger. Jansson använder endast rosa och 

grått, medan Tarara har valt ljus- och mörkblått, vitt, brunt, rött, grönt, grått, 

orange och svart. Tarara använder också en annan målningsteknik än Jansson. 
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Jansson gjorde en akvarellmålning, vilket ger en genomskinlig, lätt och fin effekt 

som skapar rörelse. Målningen är levande. Det finns rörelse i bilden som Jansson 

åstadkommer med några enkla medel: En fågel i luften och vattens som ön och 

molnen speglar sig i. Bilden i den tyska översättningen verkar vara gjord med 

oljekrita, vilket ger starkare färger och effekter, men samtidigt blir målningen 

statisk.  

Den viktigaste funktionen som bilden har i den tyska översättningen är att 

göra reklam. I den tyskspråkiga kulturkretsen är Jansson säkert känd för sina 

muminböcker, men inte lika känd som i Finland. Hon är inte heller så känd som 

konstnär och författare till vuxenböcker. Huvudsyftet måste därför vara att ha en 

omslagsbild som väcker intresse och som får människor att öppna boken. En bok 

av en mera okänd författare behöver säkert mera reklam, och omslagsbilden till 

den tyska översättningen styrker detta påstående. Detta har man försökt 

åstadkomma genom att använda starka färger, en annan målningsteknik och 

genom att ”mata” den tyska betraktaren med något som han tror att han vet om 

Finland, något som han känner igen. Bilden förmedlar finskhet sett ur en tysk 

konstnärs synvinkel. Många tyskar föreställer sig att Finland är ett land med röda 

trähus, många sjöar och stora skogar, och precis detta presenterar pärmbilden i 

den tyska översättningen. För att få skog med i bilden, måste Tarara förändra 

perspektivet. Enligt Barthes bekräftas en myt. Myten är här Finland är vatten, 

skogar och röda trähus (jfr 2.5.2.2). Förlaget använder här en adaptation som gör 

översättningen mera specifik än originalet. Detta fall kallar jag för +AD spec. 

Den tyska betraktaren får mer färdigt tolkad information om bokens innehåll än 

originalets läsare.  

I den tyska översättningen har Janssons bild ersatts av en bild som en annan 

konstnär har målat. Genom att bokens omslagsbild byts ut går den konstnärliga 

kopplingen mellan omslagsbild och skriven text förlorad. Författarens namn och 

boktiteln har dessutom placerats på ett annat ställe än i originalet. I originalet har 

namnet skrivits med större bokstäver än titeln. I den tyska översättningen är 

författarens namn däremot tryckt med mindre bokstäver än titeln. Genom att man 

skriver något med stora bokstäver framhäver man dess betydelse. Då Janssons 

namn stavas med större bokstäver än titeln, betonas författaren och hennes 

koppling till boken. Genom att man som i den tyska översättningen betonar titeln 

framhävs framför allt att det är en bok som berättar om sommaren, vilket skapar 

positiva känslor hos den tyska läsaren. Tyngdpunkten har alltså förändrats. Som 

tidigare nämnts är Jansson inte lika känd i den tyskspråkiga kulturkretsen, vilket 

kan vara en ytterligare orsak till att titeln framhävs. Det behövs en intressant titel 
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som säljer bra. Författarens namn väcker inte lika starka känslor i Tyskland som i 

Finland. Dessutom är titeln på översättningen skriven med kursiv stil och placerad 

på en och samma rad (Sommerbuch), medan originaltiteln har skrivits på två 

rader. En förklaring till placeringen kunde vara man har velat frilägga så mycket 

blått som möjligt för att man skall få ett ankare som fängslar.  

Den finska översättningens pärm är densamma som originalets. Förlaget har 

inte ändrat något. Den finlandssvenska kulturen är en del av den finska kulturen 

och bildens texter är kända för en finsk person. Finnarna vet att 

finlandssvenskarna bor i skärgården på sommaren. De lever i ett semiotiskt rum 

som har stora likheter med det finlandssvenska, och därför har de likadana 

associationer som de finlandssvenska betraktarna. De uppfattar bilden på ett 

motsvarande sätt, även om förlaget inte väljer att adaptera (-AD+mot). 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att originalets starka konstnärliga 

koppling mellan bokens omslag och innehåll försvinner i den tyska 

översättningen genom att man har bytt ut bilden. Orsaken till detta är en 

funktionsförändring. För att nå en bred tyskspråkig läsargrupp, använder man 

typiska myter om Finland, nämligen vatten, skog och ett rött trähus (-AD spec). 

Däremot har originalbilden bibehållits i den finska översättningen (-AD+mot). 

Här förändrar sig bildfunktionen inte, eftersom den finskspråkiga läsargruppen 

känner Jansson lika bra som den svenskspråkiga. Reklamfunktionen behöver inte 

framhävas såsom i den tyska översättningen. Både originalets och den finska 

översättningens viktigaste bildfunktioner är konstfunktionen och informations-

funktionen.  

5.2 Lugna Favoriter 

Lugna Favoriters omslagsbild är ett fotografi. Betraktar man bilden på denotativ 

nivå, ser man en person som bär ungefär 20 vinylskivor. Betraktaren kan endast 

se personens mittparti. Utgående från kroppsbyggnaden och händerna kan man 

anta att det är en ganska ung man. Den mörkröda skjortan och jeansen är rätt 

tidlösa och antyder inte någon speciell tidsperiod. Den svarta sladden tyder på att 

personen lyssnar på musik med hörlurar.  

Konnotativt betraktat antyder vinylskivorna på att det antingen gäller tiden 

innan CD- skivorna introducerades eller att personen på bilden tycker om 

vinylskivor, även om det gäller nutid. Utgående från kläderna kan man inte exakt 

säga om det gäller det förflutna eller nutid, eftersom de är ganska tidlösa. Den 

mörkröda skjortan ger dock ett något gammalmodigt och omodernt intryck, vilket 
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tyder på att det inte gäller nutid. Att den avbildade personen dessutom är ung och 

bär vinylskivor är ett tecken på att det är fråga om det förflutna. Färgsymboliskt 

betraktat är mörkrött en varm färg som förknippas med hemtrevnad och som ofta 

används i Finland, det är nämligen färgen på många finska trähus. Enligt min 

mening är mörkrött en typisk finländsk färg förutom blått och vitt. Färgen på 

skjortan har en viktig betydelse. Dess konnotationer är omodernt, nostalgiskt, 

finskt och hemtrevligt. En bild av pärmen finns på s. 308. 

Omslagsbilden hör ihop med ett huvudtema i Westös berättelser som är den 

röda tråden i boken. Bilden är en anspelning på de människor som var unga på 

60- och 70-talet och som beskrivs som medelålders antihjältar i berättelsen. Westö 

beskriver delvis huvudpersonerna som människor som längtar tillbaka till sin 

ungdomstid och som idealiserar denna tid. Det leder till att de skildrade 

personerna klär sig omodernt, lyssnar på gamla låtar, längtar efter de gamla goda 

tiderna eller försöker hitta gamla bekanta. Bilden ger ett intryck av nostalgi och 

förmedlar därför ett viktigt huvudtema i berättelsernas innehåll.  

Titeln hör direkt ihop med innehållet. Det finns åtminstone fyra möjliga 

tolkningar. För det första kan Lugna Favoriter uppfattas som titeln på den sista 

novellen. Då är titeln både en anspelning på berättelsen och en anspelning på en 

radiokanal. Det är ett svenskt radioprogram som är välkänt i Sverige. Folk kan 

ringa till redaktionen och önska att den spelar en viss låt. Radiokanalen nämns i 

novellen. Huvudpersonen ringer dit och önskar sig vissa låtar som han lyssnade 

på när han var ung. 

Lugna Favoriter är en unik radiokanal! Vi är det enda radionätverket i hela 

Sverige som enbart spelar lugna låtar. Musiken som spelas på Lugna 

Favoriter väcker minnen och berör. Det är därför vi får så många mail med 

frierier, önskelåtar på Lugna Favoriter som spelas på bröllop, från BB- 

avdelningar när nya liv ser dagens ljus och vårdhem där Lugna Favoriter 

spelas in i det sista. (Lugna Favoriter 2009) 

För det andra kan titeln jämställas med alla berättelser: Lugna Favoriter. 

Berättelserna i urval 1989–2004 är lugna favoriter. Detta påstående bekräftas av 

texten på baksidan av boken. Texten inleds med ”det finns noveller som blir 

klassiker”. En klassiker är något som man favoriserar och något som är omtyckt. 

För det tredje är titeln Lugna Favoriter en anspelning på det som berättelsernas 

antihjältar favoriserar. Gemensamt för huvudpersonerna är att de längtar efter 

något som var modernt när de var unga, och en viktig konnotation som Lugna 

Favoriter har är nostalgi. För det fjärde kan alla de tre första tolkningarna 
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uppfattas som en tolkning. Då uppfattas titeln på ett mycket mångfaldigt sätt. 

Titeln är djup och klokt vald och binder samman de olika novellerna. Titeln gäller 

samtidigt alla berättelserna i boken och en viss novell och titeln är 

flerdimensionell. 

Enligt min mening har pärmen två huvudfunktioner. För det första är den 

reklam, för det andra samarbetar den starkt med innehållet med tanke på de fyra 

olika tolkningarna. Den största kundkretsen är säkert finländare, vilket innebär 

finsk- och svensktalande finländare. Det är intressant att pärmen till den finska 

översättningen inte har ändrats. Bilden har bevarats och titeln har översatts med 

Rennot Suosikit. Detta kan förklaras med de stora kulturella likheter som finns 

mellan den finsktalande och den svensktalande befolkningen i Finland. Man får 

dock inte glömma Kjell Westös stora succé i Sverige (Viktorsson 2007: 32–33), 

där samma pärm används. Omslagsbilden och -texten är avsedda för både 

svenskar och finländare. Omslaget fungerar väl i den nordiska kulturkretsen. De 

ovannämnda konnotationerna som personen, gamla vinylskivor och färgen 

mörkrött har kan användas i andra nordiska länder med samma effekt. I Sverige 

känner säkert ännu fler läsare än i Finland igen Lugna Favoriter som namnet på 

en svensk radiokanal. 

Pärmen till den tyska översättningen skiljer sig rätt mycket från sitt original. 

En bild av pärmen finns på s. 308. 

På denotativ nivå ser man en ung kvinna med vit T-skjorta, som håller en fisk 

i båda händerna. Betraktaren ser endast en del av personen. Av ansiktet ser man 

bara nedre delen, och endast den främsta delen av överkroppen är avbildad. 

Kvinnan har mörkt, långt hår, ljus hud och röda läppar.  

Både text och bild tyder på att bilden hör ihop med bokens första novell, som 

heter Moster Elsie på svenska. Den har översatts med Tante Elsie und mein letzter 

Sommer (tant Elsie och min sista sommar). Att förlaget använder ett mera explicit 

namn på novellen Moster Elsie genom att använda mein letzter Sommer ger den 

tyska läsaren mer information om novellen än originalet ger (+AD spec). 

Berättelsen handlar om en ung kvinna som har vissa problem att hitta sin plats i 

samhället. Det skildras hur hon kommer till släktens sommarstuga, där familjen 

redan semestrar. Hennes beteende skiljer sig från det som släkten anser vara 

normalt. Novellen skildras ur Tommens perspektiv, som är systerson till Elsie. 

Han beundrar sin moster mycket och iakttar henne i smyg. Mein letzter Sommer 

anspelar på novellens innehåll. Efter händelserna under den skildrade sommaren 

blir Tommens sommarliv aldrig likadant som förut. Moster Elsie semestrar aldrig 



203 

mera på sommarstugan och pojken känner att barndomen är över. Släktingarna 

börjar gräla och tillbringar aldrig mer semestern tillsammans.  

Det har använts mycket ljusa färger i pärmbilden till den tyska 

översättningen. Bakgrunden är ljusgul, och färgvalet står i växelverkan med 

texten. Ljusgult påminner om sommar och lätthet. Fisken kan antingen uppfattas 

som en symbol med en ytlig eller med en djupgående konnotation. Det kan alltså 

vara fråga om en konnotation som är mycket uppenbar eller en konnotation som 

kräver mera förkunskaper. Som en ytlig konnotation kan en (död) fisk stå för bl.a. 

människans ingripande i naturen, hav, sommarliv och fiske. På en djupare nivå 

har fisken en annan symbolik. I den västerländska världen står den för Kristus. I 

astrologin betyder fisken däremot överflöd och rikedom, men också ett omedvetet 

själsliv. (Biedermann 2002) De ytliga konnotationerna och den mera djupgående 

Kristussymboliken är säkert de aspekter som en stor del av de potentiella 

kunderna förknippar med bilden. Den ytliga konnotationen passar bra ihop med 

novellens innehåll. Att bokens titel har fått tillägget und mein letzter Sommer styr 

de ikoniska konnotationerna som läsaren förknippar med bilden. Kvinnan måste 

vara moster Elsie och hon måste ha något att göra med natur, sommarliv, lätthet 

och fiske. Det är märkligt att kvinnan håller fisken i handen som en pistol. Den 

astrologiska konnotationen, som antagligen inte så många personer är medvetna 

om, är den mest passande. Novellens huvudperson Elsie har ett starkt själsliv som 

hon inte kan behärska. Att den unga kvinnan håller fisken i handen tyder på att 

hon använder sitt omedvetna själsliv som vapen, antingen för att skydda sig mot 

olika faror eller för att angripa.  

Förlaget som har ansvaret för pärmen till den tyska översättningen väljer en 

lösning som skiljer sig mycket från originalet. Den enda likheten med originalet 

är att både originalets och den tyska översättningens bilder är fotografier. 

Dessutom förknippas båda boktitlarna med en viss novell i boken.  

Titeln är inte densamma. Förlaget använder titeln på en annan novell för att 

översätta originalets titel (+AD olik). 
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Bild 6. Originalets omslagsbild Lugna Favoriter (2004), © Söderströms och 

omslagsbilden av den tyska översättningen Tante Elsie und mein letzter Sommer 

(2004), © BTB. 

Den största orsaken till denna ändring är antagligen att det inte finns något 

motsvarande tyskt radioprogram som kunde ha använts för att översätta 

originalets titel. Titeln på den finska översättningen Rennot suosikit har likadana 

konnotationer som titeln på originalet, eftersom den finskspråkiga läsaren 

associerar en radiokanal med titeln och det något gammalmodiga, sentimentala 

och nostalgiska som titeln betyder.  

Det är svårt att översätta originaltiteln till tyska med liknande konnotationer. 

På tyska kan de fyra tolkningarna av titeln som jag nämnde ovan inte 

sammanfattas på samma sätt. Om titeln skulle översättas med Coole eller Ruhige 

Favoriten, vilket är en ganska ordagrann översättning, förstår en läsare med en 

tysk kulturbakgrund inte att titeln har en koppling till gammal musik och åldrande 

människor som lite vemodigt klamrar sig fast vid de gamla goda tiderna. Den 

enda tolkning som i så fall kvarstår är att man likställer bokens innehåll med 

Lugna Favoriter. Det skulle vara en för trivial och ensidig översättning. Man har 

inte heller valt en översättning som anspelar på en radiokanal som t.ex. 

Kuschelgoldies, som faktiskt är översättningen av titeln på den sista novellen som 

i originalet heter Lugna Favoriter. En sådan översättning skulle leda till att man 

inte kan tolka det så att ”berättelserna är lugna favoriter”, eftersom Goldies inte 

kan vara berättelser, utan alltid syftar på musik.  

En orsak till att förlaget inte valt någon av dessa partiella motsvarigheter är 

förmodligen att de inte låter så bra som boktitlar. Det tyska förlagets intention är 
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att sälja boken, vilket kan vara svårare om boken har en titel som Kuschelgoldies 

eller Coole Favoriten. Det tyska förlaget väljer en berättelse och förändrar titeln 

så att den tyska läsaren förknippar boken med något roligt (tant, sommar). Den 

ljusgula färgen och T-skjortan som den unga kvinnan har på sig antyder också 

värme och lätthet. Förlaget lägger dessutom till en mening ur en recension på 

översta delen av omslagsbladet (+AD till):  

”Das Witzigste, was ich seit langem gelesen habe.“ Sydsvenska Dagbladet 

De här konnotationerna överensstämmer inte med originalet. Westös intention var 

inte att skriva något skojigt, utan han behandlar mycket djupgående problem som 

medelålders människor har. Han skildrar dem visserligen på ett roligt sätt, vilket 

får läsaren att skratta. Berättelserna är dock inte endast skojiga. Betraktar man 

pärmen till den tyska översättningen får man ett intryck av att bokens innehåll 

endast är trevligt. Med andra ord hör det använda fenomenet till ett annat område 

än originalet (+AD olik). Innehållet är också skrämmande, sorgligt och 

hjärtknipande. 

P.g.a. kulturella skillnader är det svårt att översätta boktiteln. Boktiteln och 

omslagsbilden har förändrats så att de bara syftar på bokens första berättelse. 

Pärmen till originalet förmedlar inte något roligt innehåll. Den håller vad den 

lovar, och den står i en flerdimensionell växelverkan med innehållet (jfr analysen 

av boktiteln s. 306–308). Pärmen till den tyska översättningen är för positiv med 

tanke på bokens innehåll (+AD olik). Den syftar inte heller på hela boken, utan 

endast på en novell (+AD del). Originalet innehåller olika dimensioner som p.g.a. 

kulturella skillnader och funktionsförändringar inte kan överföras på ett 

motsvarande sätt. Det är alltid svårt att hitta en översättning som har samma 

konnotationer, och lika svårt verkar det vara att skapa en bra pärm till en 

översättning. 
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6 Konklusioner 

För att läsaren skall kunna förstå en översatt skönlitterär text mera djupgående är 

det önskvärt att han bekantar sig med källkulturen. Ingen översättare kan 

förmedla hur det känns att leva i en viss kultur. Översättaren kan försöka hjälpa 

läsaren, men källkulturens själ kan han inte översätta, den måste läsaren 

(åtminstone delvis) känna till. Om läsaren av översättningen inte alls känner till 

källkulturen, förblir boken bara en svag skugga av originalet. Enskilda 

kulturbundna ord och situationer som är laddade med en stor mängd betydelser i 

originaltexten (källkulturens själ) kan jämföras med frön som behöver vatten och 

värme (läsarens intresse och motivation att förstå källkulturen). Om läsaren av 

översättningen inte tar hand om sin källkulturella trädgård, kommer den aldrig att 

blomstra. Översättaren kan delta i trädgårdsskötseln genom att hjälpa till på olika 

sätt (se kap. 5). Översättarens metoder sammanfattar jag i avsnitt 6.1.  

Det är ett obestridligt faktum att en läsare i den tyska kulturkretsen inte läser 

samma bok som en läsare i den finländska kulturkretsen, då han läser ett 

skönlitterärt verk som översatts från finlandssvenska till tyska. För det första kan 

man konstatera att det finns lika många tolkningar som läsare. För det andra 

förändras ett original alltid då det översätts. För det tredje kan originalets 

kulturella själ inte översättas, utan läsaren av översättningen måste känna till den 

åtminstone delvis.  

Min analys av hur översättarna använder adaptation för att översätta 

kulturella fenomen har gett ny information på fyra områden. För det första har jag 

omarbetat Klingbergs klassifikation av olika adaptationsmetoder så att den kan 

användas för att undersöka vuxenlitteratur. Analysen visade att det finns fler 

adaptationsmetoder än de som Klingberg nämner. Adaptationsmetoderna kan 

delas in i tre nya kategorier: Översättaren adapterar (+AD), översättaren adapterar 

inte (-AD) och översättaren hittar en kompromisslösning (+-AD). För det andra 

visade analysen att adaptationsmetoderna har olika konsekvenser för måltextens 

begriplighet. För det tredje har jag kunnat visa att översättning kulturellt sett är 

lättare från finlandssvenska till finska än från finlandssvenska till tyska. För det 

fjärde framgick det av analysen att översättning av kultur inte enbart sker på en 

språklig nivå. Också en pärm kan och måste översättas till en annan kultur.  

I avsnitt 6.1. sammanfattar jag de adaptationsmetoder som översättarna 

använder och belyser de konsekvenser som de olika adaptationsåtgärderna har för 

måltextens begriplighet. I avsnitt 6.2. finns en semiotisk presentation av 

översättningarna som helheter.  
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6.1 Adaptationsmetoder 

Adaptationsmetoderna som Klingberg (1986: 17–18) nämner förekommer delvis 

som adaptationsmetoder i översättningarna som jag studerat. Min kategorisering 

omfattar både Klingbergs metoder och mina egna tillägg. Den största skillnaden 

jämfört med Klingbergs klassifikation är att jag delar in metoderna i tre 

huvudgrupper.  

I detta avsnitt diskuterar jag också drag som är karakteristiska för de olika 

metoderna.  

6.1.1 Översättaren adapterar (+AD) 

Om översättaren adapterar från den finska och finlandssvenska kulturen till den 

tyska, har han nio alternativ att välja mellan. Jag följer den i figur 17 (se s. 328) 

använda ordningen medurs. På alla ställen där översättaren måste ta hänsyn till 

målspråkets olika kulturella drag gäller det att välja ett av alternativen. Sidnumren 

i texten hänvisar till de sidor där det aktuella kulturfenomet diskuteras i kapitel 4 

och 5. 

Översättaren adapterar genom att tillägga eller ersätta uttryck, vilket gör ett 

svårbegripligt ord eller textställe mera förståeligt i målspråket. Adaptation för 

normalt med sig att källtextens kulturspecifika drag försvagas eller försvinner, 

men det blir lättare att förstå texten och missförstånd kan ofta undvikas. I det 

följande presenterar jag alternativen som översättaren kan välja mellan. Jag 

presenterar dem med exempel ur de analyserade översättningarna. 

+AD olik 

I fallet +AD olik väljer översättaren en lösning som hör till ett helt annat område 

än originalfenomenet (Klingberg 1986: 19), t.ex. då han översätter Djurgården 

med der Austragungsort (en plats, där något utspelas eller arrangeras, ofta 

förknippat med idrott) (s. 172). 

Ett gemensamt drag för de textställen där översättaren använder +AD olik är 

att alla är namn: Företaget Teollisuuskadun Ruokala (s. 178), TV-programmet 

Nyhetsläckan (s. 182) och Djurgården (s. 172). Det som är gemensamt för 

namnen är att det är svårt att översätta dem till tyska, eftesom det inte finns några 

motsvarande fenomen i den tyska kulturen. +AD olik används i alla de 

analyserade fallen som en nödlösning för kulturfenomen som är mycket svåra att 

översätta. Adaptationsalternativet leder till att textstället ofta blir mindre specifikt 



209 

i översättningen och det sker förändringar på en semantisk nivå. I varje fall döljs 

vissa konnotationer.  

+AD för 

Alternativet +AD för innebär att det egentliga kulturella fenomenet inte nämns 

utan att det ersätts med ett förklarande fenomen (se Klingberg 1986: 19). Det 

gäller t.ex. ortnamnet Kumlet (s. 167–168), företaget Alko (s. 179), bakverket 

lussikattor (s. 152) och självständighetsdagen (s. 149–150). Det positiva med en 

förklarande ersättning är normalt att textstället inte förlängs väsentligt. Dessutom 

blir fenomenet ofta förståeligt för målkulturens läsare eller han kan åtminstone 

föreställa sig vad fenomenet är. Det negativa med denna åtgärd är att 

originalfenomenet döljs en del. Dessutom kan en förklarande översättning låta 

krånglig och osmidig och den kan innehålla irrelevanta delar (jfr översättningen 

av Alko med der staatliche Alkoholladen). Det kan också hända att en förklarande 

översättning inte räcker till för att helt och hållet förklara fenomenet i fråga. Att 

självständighetsbal översätts med Ball am Selbständigkeitstag förklarar inte 

fenomenets innehåll helt och hållet. 

+AD mot 

I mitt material förekommer textställen där översättaren hittar ett motsvarande 

alternativ i målkulturen och således kan översätta kulturella fenomenet i fråga. 

Det gäller t.ex. översättningen av du-former i finlandssvenskan med Sie-former i 

tyskan (s. 110–112), översättning av den finlandssvenska korta och pregnanta 

konversationsstilen till den tyska konversationsstilen (s. 112–119), användningen 

av de tyska orden Frühstück och Abendbrot för måltider i stället för en direkt 

översättning av morgonkaffe och kvällste (s. 135–137), översättningen av det 

svenska TV-programmet Så ska det låta med ett motsvarande program i Tyskland 

(s. 182). Översättaren hittar också ett motsvarande sätt att använda talspråk i de 

analyserade böckerna. Dessutom översätter han Dagens Industri och Veckans 

Affärer med de tyska tidningarna Capital und Finanzwoche (s. 184).  

Det gemensamma för alla dessa textställen är att de låter smidiga och 

målkulturens läsare kan läsa dem utan att bli förvånad. Texten låter naturlig och 

som en originaltext. Samtidigt döljs dock kulturspecifika drag för läsaren. De 

finlandssvenska kulturfenomenen förtyskas med andra ord då översättaren 

använder denna form av adaptation.  
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+AD lik 

Här är det fråga om översättning av ett begrepp eller fenomen som är likadant 

käll- och målkulturen (se Klingberg 1986: 19). Dessa fall är normalt lätta att 

översätta, eftersom översättaren inte behöver göra några större förändringar. +AD 

lik är något av ett drömalternativ för översättaren när en adaptation behövs. I 

målkulturen finns ett likadant fenomen och det krävs normalt endast små 

förändringar i textstället. 

Berf använder +AD lik då han översätter namn på företag. Då det gäller ett 

namn på ett företag är förändringarna rätt små. Metaflex Metallimport översätts 

med Metaflex Metallimporte (s. 175–176) och Intercontinental med Interconti (s. 

176). Samma adaptationsmetod används också vid översättning av talspråk. I den 

tyska översättningen använder översättaren sådana talspråkliga uttryck som en 

tysk talare skulle använda i en motsvarande konversationssituation. Resultatet är i 

regel en smidig och osynlig adaptation som inte kräver några stora förändringar.  

+AD gen 

Specifikt för adaptationsåtgärden +AD gen är att översättningen blir något 

otydligare och svagare än originalet. Adaptationen +AD gen kan leda till stora 

konnotationsförändringar, vilket exemplet NMT–telefon som översätts med det 

allmännare Mobiltelefon (s. 191–192) visar. Översättaren använder +AD gen 

också då han översätter släktskapsord, som inte har några motsvarigheter i tyskan. 

Farmodern ersätts t.ex. av Großmutter (s. 161) och moster översätts med Tante (s. 

162–163). När det gäller översättning av ortnamn och produktnamn, leder 

åtgärden +AD gen till en generalisering. Läsaren förstår textstället på en mycket 

allmännare nivå än läsaren av källtexten. Exempel på detta är Salutorget som 

översätts med Wochenmarkt (s. 172) eller översättningen av produktnamnet Jaffa, 

som missförstås av Bjelfvenstam och översätts med Apfelsinen (s. 187–188). En 

generaliserande översättning uppträder också när talspråk skall översättas. Att 

talspråk översätts med skriftspråk, gör att den talspråkliga effekten i 

översättningen döljs. Jansson har dessutom ett speciellt sätt att använda olika 

skiljetecken för att uttrycka talspråk. Översättningen där översättaren följer de 

tyska rättstavningsreglerna och inte adapterar Janssons sätt att använda 

skiljetecken ger en svagare effekt (s. 126–127). 
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+AD del 

Adaptationsåtgärden +AD del innebär att översättningen delvis motsvarar 

fenomenet eller uttrycket i originalet. Adaptationsmetoden används relativt sällan 

och normalt i sådana fall där inget annat alternativ kan komma i fråga. 

Användningen av +AD del generaliserar inte nödvändigtvis textstället på samma 

sätt som +AD gen, men den kan förändra textstället innehållsligt. De fall där +AD 

del används är rätt svåra att översätta, och översättaren når endast delvis en 

motsvarighet i källkulturen. I ett fall används personalpronomenet Sie för att 

tilltala en vuxen person och ett barn. Att översätta ni med Sie utestänger barnet (s. 

110–111). Översättaren hittar också en delmotsvarighet när han översätter 

finlandssvenska dialoger till tyska. Redan i originalet låter dialogerna konstiga 

eftersom en diskussion mellan en finskspråkig och en finlandssvensk person 

normalt förs på finska, och det är därför mindre fråga om att den finska och 

finlandssvenska språkblandningen döljs i översättningen. Det är snarare fråga om 

att översättaren använder tyskt skriftspråk i stället för den finlandssvenska 

varianten (s. 120–124). +AD del används också i ett fall där den svenska 

radiokanalen Lugna Favoriter översätts till tyska. Berfs översättning 

Kuschelgoldies har helt andra konnotationer än Lugna Favoriter i originalet (s. 

181–182).  

+AD till 

Adaptationsmetoden +AD till liknar adaptationerna +-AD för och +AD för. 

Skillnaden är att ett enda ord får ett tillägg i +AD till, medan +-AD för innebär, 

att originalet bevaras och förses med en längre förklaring. Till skillnad från +AD 

för sparas originalordet i +AD till. I materialet översätts t.ex. 100 mark med 100 

Finnmark (s. 193).  

+AD inb 

Användningen av adaptationsåtgärden +AD inb kräver utmärkta översättnings-

kunskaper. +AD inb används vanligtvis när en text kräver en adaptation, men det 

av någon anledning inte är möjligt att adaptera textstället i fråga. Översättaren 

bibehåller i så fall originalfenomenet och bäddar in någon förklaring före eller 

efter det aktuella textstället. Om det gäller ett bredare kulturellt fenomen som t.ex. 

användning av talspråk, kan översättaren också använda talspråkliga uttryck utan 

att följa originalet så noggrant. Översättarna använder denna metod då de 
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översätter barnspråk och finlandssvenskt talspråk (s. 127–128). Översättningarna 

är då mycket nära originalen. 

+AD spec 

Denna adaptationsåtgärd betyder att översättaren använder en mera specifik 

översättning av fenomenet i originalet. Åtgärden liknar +-AD för där 

originalfenomenet bibehålls och en förklaring läggs till. Skillnaden är att 

fenomenet vid +AD spec inte bibehålls utan att det ersätts med en mera specifik 

översättning. Ett exempel på detta är adaptationen av omslagsbilderna. Janssons 

enkla och reducerade akvarell ersätts med en målning som innehåller mera 

information (s. 196–200). 

6.1.2 Översättaren adapterar inte (-AD) 

Det kan finnas framför allt tre orsaker till att översättaren inte adapterar. För det 

första kan det aktuella kulturella fenomenet vara så känt i målkulturen att det inte 

behövs någon adaptation. För det andra kan det kulturella fenomenet kräva så 

mycket bakgrundsinformation och innehålla ett så stort antal främmande 

konnotationer att det inte alls är möjligt att adaptera. För det tredje kan 

översättaren överskatta den tyska läsarens bakgrundsinformation och därför låta 

bli att adaptera. Det finns sammanlagt sex alternativ. Jag presenterar dem i figur 

18 nedan. 

-AD+mot 

Översättaren bibehåller det kulturella fenomenet utan att ingripa. Denna åtgärd 

används, när det kulturella fenomenet inte behöver adapteras, eftersom originalet 

har skrivits så att det kan översättas på ett motsvarande sätt. Översättaren 

använder -AD+mot också när han antar att målkulturens läsare utan adaptation 

uppfattar det kulturella fenomenet på ett motsvarande sätt som läsaren i 

källkulturen. En adaptation anses alltså inte vara nödvändig. För översättaren är 

dessa fall lätta. I ett av de analyserade fallen gäller det en översättning av ord som 

hör till det finländska skolsystemet innan skolreformen (s. 137–140). Det gamla 

finländska skolsystemet liknar det nyvarande tyska skolsystemet mycket, vilket 

underlättar översättarens arbete. Att en adaptation inte är nödvändig kan också 

bero på att läsaren tidigare i texten har fått information om det aktuella kulturella 

fenomenet. Det är fallet t.ex. då en finsk sångtitel inte adapteras (s. 156). En 



213 

annan gång används -AD+mot vid översättningen av svenska gatunamn. 

Måltextens läsare förstår textstället med hjälp av den information som han 

tidigare har fått. Det kan också finnas en rent språklig orsak till att man inte 

behöver någon adaptation. Ett exempel på detta är översättningen av 

släktskapsord. Far och pappa kan översättas utan adaptation (Vater och Papa), 

eftersom orden speglar barnets förhållande till fadern på samma sätt (s. 161–162). 

Det kan också hända att ett källspråkligt kulturellt fenomen är mycket känt i 

målkulturen som t.ex. företaget Nokia och företagets viktigaste produkt 

mobiltelefoner. Översättaren anser att han inte behöver översätta det kulturella 

fenomenet p.g.a. den bakgrundsinformation som den som läser översättningen har 

(s. 177).  

Att ett kulturellt fenomen som förekommer i källtexten är känt endast i en 

liten del av Finland, t.ex. i Helsingforstrakten, kan vara en orsak till att 

översättaren bibehåller originalfenomenet utan att adaptera texten. Det 

förekommer en gång i de analyserade översättningarna då en förkortning av en 

finsk radiokanal inte översätts. Radiokanalen är bara känd i Helsingforstrakten (s. 

183). Också här är resultatet -AD+mot, eftersom radiokanalen förstås på samma 

sätt i Tyskland och i Finland med undantag av Helsingforstrakten. 

-AD-mot 

Det kulturella fenomenet är annorlunda i målkulturen. Det kulturspecifika draget 

bevaras, men läsaren kan ha svårigheter att förstå textstället p.g.a. det 

målkulturella semiotiska rum som han är van vid. Min analys visar att 

översättarna undviker -AD-mot i så stor utsträckning som möjligt, men av olika 

skäl kan en adaptation vara omöjlig eller översättaren överskattar den 

målkulturella läsarens förkunskaper. Dessutom kan det vara fråga om 

översättarens ouppmärksamhet. Ofta omfattar dessa kulturella fenomen ett stort 

antal konnotationer som inte kan förklaras med något litet tillägg eller genom 

någon liten förändring. -AD-mot förekommer oftast när Westö använder det finska 

språket i en finlandssvensk text eller finlandssvenska och finska namn för att 

signalera olika språkgrupper. -AD-mot betyder i dessa fall att textställen på finska 

inte alls översätts till tyska. Det kan ha följande konsekvenser: 

1. Översättningen blir svagare och mindre intensiv. Detta drag finns i 

beskrivningen av midsommar (s. 147–149), Lucia (s. 150–151), julmaträtter 

(s. 152–154), musiker och band (s. 154–158). Westö använder finska och 

svenska personnamn för att visa att det handlar om två olika språkgrupper. 
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Berf ändrar dem inte för att signalera grupptillhörighet. Resultatet är mycket 

svagare än originalet (s. 163–167).  

2. Textstället blir oförståeligt eller oklart i kontexten. Det är fallet i fråga om 

översättningen av sångtiteln Syksyn Sävel (s. 157–158) samt fotbollslag och 

idrottsföreningar (s. 159–160). Berf bestämmer sig för att inte ändra svenska 

ortnamn, vilket kan göra det svårt för den tyska läsaren att placera 

händelserna (jfr t.ex. Kamptorget s. 170). 

3. Målkulturens läsare förstår textstället helt annorlunda än källkulturens läsare. 

Att översättaren bibehåller den stora mängden imperativformer som 

förekommer i finländsk konversation, gör att läsaren i målkulturen uppfattar 

vänskapen mellan de skildrade personerna på ett annorlunda sätt än läsaren i 

källkulturen (s. 108–110). Även textställena där butiksbilen (s. 133–134) och 

det nya finländska skolsystemet (s. 140–141) nämns uppfattar läsaren i 

målkulturen annorlunda. Att Berf inte adapterar finska radiokanaler (s. 180–

182) och tidningar (s. 183–185) döljer språkdimensionen. Den tyska läsaren 

förstår inte att den finlandssvenske hjälten blir konfronterad med det finska 

och det svenska språket. Bibehållandet av originalnamnen Jaffa (s. 187–188) 

och KarvaStop (s. 188) orsakar missförstånd i målkulturen. I och med att 

innehållet i den finska serietidningen Viivi ja Wagner är obekant för en tysk 

läsare, försvinner sambandet mellan serietiedningen och det skildrade 

parförhållandet (s. 186). 

-AD avlägs 

Att översättaren avlägsnar delar av originaltexten i samband med översättningen 

(Klingberg 1986: 18) händer rätt sällan i det studerade materialet. Ofta gäller det 

mindre viktig information eller information som är svår att översätta. 

Adaptationsmetoden leder normalt till att informationen blir bristfällig, eftersom 

översättningen inte är lika exakt som originalet.  

Att översättaren använder skriftspråk då han översätter den finlandssvenska 

varianten till tyska kan anses vara en form av avlägsning. Innehållet är ännu 

förståeligt, men det förlorar sin nyans (s. 120–124). I ett fall avlägsnas ett 

gatunamn (s. 175), eftersom den långa meningen där gatunamnet förekommer 

annars skulle låta krånglig. Westös sätt att använda stora bokstäver för att markera 

viktiga orter inom en mening avlägsnas av översättaren. Dessutom lämnas Westös 

textinterna förklaring till varför han använder stora bokstäver bort (s. 175). 
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-AD för 

Översättaren ingriper inte i texten, men förklarar ett fenomen i förordet, i en 

fotnot eller direkt efter det aktuella textstället (Klingberg 1986: 18). En textextern 

förklaring förekommer i det studerade materialet. Det är Berfs beslut att inte 

adaptera svenska ortnamn för att bibehålla det finlandssvenska draget (s. 174–

175). Att den textexterna förklaringen placeras i slutet av boken gör att läsaren får 

tilläggsinformationen först när han redan har läst boken. Textexterna förklaringar 

kan vara på sin plats speciellt i två olika fall. För det första kan de fungera som 

hjälpmedel när en översättare vill förklara vissa översättningslösningar. För det 

andra kan de användas när ett kulturellt fenomen inte kan adapteras med hjälp av 

små förändringar. Om det behövs en utförlig förklaring, är en textextern 

förklaring på sin plats. I kapitel 4 har jag föreslagit textexterna förklaringar som 

en översättningslösning på flera ställen. 

-AD lik 

I detta fall förekommer ett likadant fenomen i målkulturen. Detta fall är det allra 

lättaste för översättaren. Ett kulturellt fenomen i källspråket är likadant som ett 

fenomen i målspråket och kräver därför ingen adaptation. Det gäller ofta 

kulturella fenomen som är internationella, som t.ex. bilmärken, hotellkedjor, vissa 

läkemedel eller internationellt kända musiker, band, filmer och författare. -AD lik 

liknar alternativet -AD+mot. Skillnaden är att fenomenet i målkulturen inte enbart 

är likt fenomenet i källkulturen, utan originalet och översättningen har samma 

referens. –AD lik förekommer sällan i min analys, vilket beror på att jag endast 

studerar översättningen av finska och finlandssvenska kulturella fenomen och inte 

översättning av kulturella fenomen i allmänhet. Några exempel på -AD lik är Bob 

Dylan, Alistair McLean, Elvis Presley eller Blowing In The Wind som alla nämns i 

Westös novell Melba, Mallinen och jag. I Westös novellsamling finns det rikligt 

med internationellt kända kulturella fenomen som inte adapteras, och 

översättningen av internationellt känd kultur skulle kräva en egen undersökning.  

-AD ny  

Det finns fall där översättaren inte adapterar och där den tyska läsaren har 

möjlighet att lära sig något nytt om källkulturen. Det gäller sådana textställen där 

kontexten ger tillräckligt med information för att läsaren skall förstå vad det 

oadapterade kulturella fenomenet betyder.  
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Ett exempel på -AD ny är livsmedelsaffärerna Elanto och Lauttavalinta som 

inte översätts. I detta sammanhang nämns att pojkarna stjäl livsmedel, vilket är 

tillräckligt med information för att målkulturens läsare skall förstå att Elanto och 

Lauttavalinta är livsmedelsaffärer (s. 1176–177).  

6.1.3 Översättaren hittar en kompromisslösning 

+-AD 

Översättaren bibehåller originalfenomenet, men lägger till en kort förklaring 

antingen direkt före eller efter det aktuella fenomenet. Denna 

översättningslösning är mycket vanlig. Översättaren blandar adaptation och icke-

adaptation och hittar en kompromisslösning (Nida 1964, Klingberg 1986: 18). 

Han bibehåller t.ex. ett ortnamn såsom Kumlet och adapterar ordet med hjälp av 

en förklaring (Kumlet, der Steinhaufen). Det finns tre karakteristiska drag för 

denna översättningslösning. För det första förstår målkulturens läsare det 

översatta textstället bättre och lär sig samtidigt också något om 

originalfenomenet. För det andra förlängs textstället p.g.a. förklaringen, vilket kan 

ha negativa konsekvenser för stilen. Om författaren har velat uttrycka något kort 

och pregnant, är +-AD inte något lämpligt alternativ. För det tredje kan 

målspråkets läsare känna sig något utanför p.g.a. ett förklarande tillägg. Samtidigt 

kan textstället låta ”översatt” och inte kännas som ett självständigt textställe. I det 

studerade materialet använder översättarna +-AD för att översätta finska 

meningar i en svensk text (s. 132), ett finskt namn på företag som är kända i 

Finland men inte i Tyskland (Lintsi, s. 178, Stockmann, s. 179) samt några sånger 

(s.156), radioprogram (s. 181) och tidningar (s. 186).  

I figurerna 17 och 18 sammanfattar jag möjliga adaptationsåtgärder, av vilka 

en del härstammar från Klingberg. Jag har markerat mina egna kategorier med 

rött och lagt till fallet +-AD i båda figurerna, eftersom det är ett gränsfall. Fallen -

AD+ny, -AD+mot och -AD-mot är sådana som betraktas ur läsarens synvinkel. I 

alla andra fall utgår jag från översättarens perspektiv.  
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Figur 17. Översättaren adapterar. 
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Figur 18. Översättaren adapterar inte.  
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mycket tydligt (jfr t.ex. användningen av finlandssvenska och finska, skildringen 

av rivaliserande språkgrupper). Dessa texter kan lätt tolkas av finlandssvenska 

läsare, eftersom de är medlemmar i den semiosfär som skildras i böckerna. De 

olika finska och finlandssvenska kulturella fenomen som jag analyserat ingående i 

kapitel 4 är enskilda aspekter av hela den finlandssvenska semiosfären.  

Jag visualiserar de analyserade finlandssvenska originalverken i bild 7 nedan. 

De vita, blå och grå cirklarna föreställer finlandssvenska och finska kulturella 

drag i originalverken. De ”simmar” i den finlandssvenska semiosfären (mörkblå) i 

bilden som har formen av en tjock bläckfisk. Till formen hör bl.a. böckernas 

pärmar, fontens storlek och typografin i övrigt.  
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Jag visualiserar översättningarna i bild 8 ovan. Här är det fråga om 

översättningarna av de finlandssvenska och finska kulturella fenomenen till tyska. 

De blå, vita och grå cirklarna (finlandssvenska texter) har delvis blivit svarta, röda 

och gyllene (tyska texter). Det beror på att den tyska läsarens tolkning påverkar 

läsförståelsen. Den andra faktorn som ger upphov till en ”färgförändring” är att 

översättarna förtyskar vissa finlandssvenska fenomen (t.ex. utelämningen av den 

finlandssvenska varianten och användningen av tyskt skriftspråk). Det finns kvar 

blå, vita och grå cirklar vilket beror på att översättaren har gjort finlandssvenska 

texter förståeliga till den tyska läsaren (+AD mot). Andra orsaker till att det finns 

kvar ”originalfärger” är att den tyska läsaren kan ha förkunskaper om den 

finländska kulturen (-AD+mot) och att det finns allmänt förståeliga finländska 

kulturella fenomen i texten (-AD lik) (t.ex. Nokia). Översättningarnas former 

(pärmar osv.) har förändrats. Bläckfisken har nu en annan form.  

Det intressanta är att översättningarna inte är några tyska texter utan 

blandningar av tyska och finlandssvenska texter. Det beror på tre faktorer. För det 

första har böckerna skrivits av finlandssvenska författare. De tar med sina egna 

texter och skriver om sin egen finlandssvenska semiosfär i sin egen 

finlandssvenska semiosfär. För det andra är mottagarna medlemmar i den tyska 

semiosfären som omfattar andra texter än den finlandssvenska. Att en tysk läsare 

från första början befinner sig i en annan semiosfär leder automatiskt till att han 

inte förstår verken som en medlem i den finlandssvenska semiosfären, utan han 

har med sig sina tyska texter när han tolkar böckerna. Att en tysk läsare normalt 

inte är van vid den finlandssvenska semiosfären (som innehåller icke-texter, se 

2.5.2.1), förändrar hans förståelse av de finlandssvenska texterna (ljusblå 

bakgrund i bild 8). För det tredje spelar översättaren en viktig roll som 

textförmedlare. Han kan inte översätta den finlandssvenska semiosfären där 

verken utspelar sig och har blivit skrivna. En läsare från målkulturen borde bo 

åtminstone fem år i den finlandssvenska semiosfären för att han skulle kunna 

förstå verken djupgående som källkulturella texter. Översättaren kan dock med 

hjälp av adapterande åtgärder hjälpa en läsare som lever i den tyska semiosfären 

att bättre förstå vissa texter (jfr kap. 4). På så sätt kan den tyska läsaren få en 

inblick i den finlandssvenska semiosfären, även om han inte kan bli en fullständig 

medlem i den.  
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6.3 Kulturöversättning från finlandssvenska till tyska i jämförelse 
med kulturparet finlandssvenska – finska 

Översättningen av kulturella fenomen är alltid knuten till de två språk och 

kulturer som studeras. Det som jag konstaterade i kapitel 4 kan användas mera 

allmänt i analyser av översättning från en kultur till en annan, även om jag 

speciellt betonar de översättningsproblem som uppstår vid översättning från 

finlandssvenska till tyska. I den tyska kulturen finns det ingen motsvarighet till 

den finlandssvenska minoritetskulturen som talar sitt eget språk och som hela 

tiden konfronteras med två språk och kulturer. Det gör att en översättning till 

tyska i många fall försvåras. Om en författare som Westö har använt en blandning 

av finska och finlandssvenska för att uttrycka finlandssvenskarnas dilemma, står 

den som översätter boken till tyska inför en svår uppgift.  

Med en jämförelse av den finska och den tyska översättningen har jag kunnat 

visa att översättningen av kulturella fenomen blir svårare ju längre bort 

källkulturen är från målkulturen. I analysen har det kommit fram att en 

översättning från finlandssvenska till finska ur en kulturell synvinkel är mycket 

lättare än en översättning från finlandssvenska till tyska. I de fall där jag jämförde 

översättningarna till finska med de svenska originalen märkte jag att fenomenen 

som är svåra att översätta till tyska inte kräver någon adaptation i den finska 

översättningen, eftersom en läsare i den finska kulturkretsen är van vid de 

kulturella fenomenen. För en tysk läsare är däremot samma kulturella fenomen 

obekanta. Resultatet av analysen var med andra ord att de finska översättningarna 

representerar kategorin -AD+mot, medan översättningarna till tyska utan 

adaptation är -AD-mot.  
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7 Sammanfattning 

I föreliggande avhandling har jag studerat översättarnas adaptationsmetoder när 

det gäller att översätta finlandssvenska och finska kulturella fenomen till tyska. 

Det analyserade materialet har varit Tove Janssons Sommarboken och några 

exempel ur Bildhuggarens Dotter, Kjell Westös novellsamling Lugna Favoriter 

och verkens översättningar till tyska. Jag har dessutom i några fall analyserat 

översättarnas adaptationsmetoder i de finska översättningarna. För min analys har 

speciellt kultur, text och översättning varit centrala begrepp. Kultur uppfattas som 

det semiotiska rum en person lever i. Text är de olika kulturella fenomen som ett 

semiotiskt rum präglas av, och översättning uppfattas som översättning av texter i 

källtextens semiotiska rum till texter i målkulturens semiotiska rum. Det 

övergripande syftet med analysen har varit att skapa en modell för dem som 

arbetar med översättning av texter som innehåller kulturella fenomen och i 

synnerhet för dem som arbetar med den finlandssvenska kulturen som källkultur 

och den tyska kulturen som målkultur. Denna modell kan fungera som ett 

hjälpmedel i olika situationer där översättaren stöter på kulturbetingade 

översättningsproblem. Jag har valt att analysera kulturella fenomen som hör till 

den sociala organisationen och till den materiella kulturen och jag har kastat ljus 

över de strategier som översättarna använder vid översättningen av olika 

kulturella fenomen. Dessutom har jag diskuterat konsekvenserna av strategierna 

på en pragmatisk nivå.  

Utgångspunkten i min analys har varit deskriptiv. I vissa fall har jag dock 

föreslagit översättningsalternativ. Semiotiken, som är vetenskapen om tecken, 

teckenrelationer och teckens betydelser, har varit ett viktigt arbetsredskap i alla 

arbetsskeden. Då jag har presenterat innehållet i böckerna har jag använt jag Lévi-

Strauss mytemteori. I min analys av hur översättarna översätter kulturspecifika 

drag i finlandssvenska texter till tyska har jag tillämpat Barthes denotations- och 

konnotationsteori. Barthes teori har också varit aktuell i analysen av 

bokpärmarna. I avsnitt 6.2. har jag med hjälp av Lotmans teori presenterat hur 

man kan föreställa sig källtexternas och måltexternas semiotiska rum och 

rummens enskilda kulturella texter.  

I teoridelen har jag behandlat olika områden som är viktiga för analysen. 

Kultur är ett nyckelbegrepp i avhandlingen. Jag har också diskuterat översättning 

av kulturella fenomen och problematiken kring generaliserande av kultur i form 

av kulturella stereotyper. Det har varit viktigt att belysa finska och 

finlandssvenska särdrag ur en tysk synvinkel, eftersom den tyska läsaren alltid 
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uppfattar ett finländskt skönlitterärt verk ur sitt eget kulturella perspektiv. Det 

finns vissa kulturella fenomen som låter speciellt ”finländska” ur en tysk 

synvinkel. Dessutom har det varit nödvändigt att presentera skillnaderna mellan 

den språkhistoriska, språkliga och språkpolitiska bakgrunden i Svenskfinland och 

Tyskland, eftersom det inte finns något motsvarande minoritetsspråk i Tyskland. 

Svenska och tyska är besläktade språk, medan den finlandssvenska och den finska 

kulturen är besläktade. I de tyska översättningarna adapterar översättarna 

kulturella fenomen oftare än i de finska översättningarna, eftersom den tyska 

kulturen skiljer sig mera från den finlandssvenska än den finska skiljer sig från 

den finlandssvenska.  

Efter presentationen av Svenskfinlands och Tysklands kulturhistoriska 

bakgrund har jag diskuterat översättning av kulturella fenomen och givit en 

överblick över olika teorier som gäller översättning av kultur. Det har visat sig att 

man i äldre arbeten betonar språksystemen och ekvivalens, medan man i nyare 

arbeten mera lyftar fram översättaren och hans roll som kulturförmedlare. 

Översättarens roll och läsarens kulturella semiotiska rum har varit centrala i 

analysen av olika adaptationsåtgärder.  

Av författar- och källtextpresentationerna i kapitel 3 framgår böckernas 

viktigaste teman och böckernas huvudsakliga innehåll. Kapitlet innehåller också 

en kort presentation av de tyska översättningarna och översättarna.  

I kapitel 4 har jag redogjort för hur olika kulturella fenomen översätts från 

finlandssvenska till tyska. Jag har här speciellt arbetat med termerna semiotiskt 

rum och adaptation. De kulturella fenomenen har jag delat in i två huvudgrupper: 

Social organisation och materiell kultur. Till social organisation hör konversation, 

mänsklig verksamhet och mänskligt beteende samt namn och släktskapsord. 

Materiell kultur är produktnamn, vikt- och måttenheter, föremål och valuta. 

Analysen visade att översättarna inte kan översätta det källkulturella 

finlandssvenska semiotiska rummet till det målkulturella tyska. För att måltextens 

läsare skall känna till båda semiotiska rummen krävs det att han är eller har varit 

medlem i båda rummen. Man måste leva i en kultur för att kunna känna till den. 

Översättarna kan hjälpa den tyska läsaren att få en inblick i enskilda finska och 

finlandssvenska texter genom att använda adapterande åtgärder. I bästa fall lär sig 

målkulturens läsare något om den finlandssvenska kulturen. I värsta fall döljs 

eller avlägsnas det källkulturella fenomenet i översättningen. Då märker den tyska 

läsaren inte att textstället innehåller något specifikt finlandssvenskt.  

Av den kvalitativa analysen framgår att översättarna använder nio olika 

adaptationsstrategier och sex strategier som inte innebär någon adaptation. 
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Dessutom använder översättarna en kompromisslösning som innebär att 

originalfenomenet bibehålls men att en förklaring läggs till. Analysen har visat att 

översättarens adaptationer, kontexten och den tyska läsarens semiotiska rum är de 

faktorer som påverkar den tyska läsarens förståelsenivå. Det intressanta är att 

käll- och måltexterna skiljer sig från varandra, inte bara p.g.a. översättarens 

adaptationsåtgärder, utan också p.g.a. de texter som den tyska läsaren känner till 

utgående från sitt eget semiotiska rum. Slutresultatet är att översättningen blir en 

blandning av källkulturella och målkulturella texter i det tyska semiotiska 

rummet. Analysen visar att översättningen är en ny produkt och inte någon tysk 

ekvivalent till originalet. Det är också tydligt att en översättning ur pragmatisk 

synvinkel blir svårare ju längre bort det målkulturella semiotiska rummet är från 

det källkulturella. 
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8 Diskussion 

Användningen av adaptationer är i bästa fall en lämplig metod för att underlätta 

förståelsen av en källkulturell text. I värsta fall döljer de ett verks kulturspecifika 

karaktär eller förändrar innehållet avsevärt. Det är översättarens uppgift att skapa 

en bra balans mellan adaptation och bibehållande av källkulturella fenomen. Om 

t.ex. en författares stil återspeglar den finlandssvenska kulturen, borde 

översättaren se till att stilen bibehålls i översättningen. Adaptationer borde 

användas endast för att förbättra en texts begriplighet. De behövs då de kulturella 

fenomenen är så främmande att de hindrar läsaren att förstå texten. Om ett 

kulturellt fenomen är välkänt i målkulturen behövs inte någon adaptation. 

Min analys visade att översättarna undviker adaptation speciellt i två fall. 

Antingen räcker kontexten till för att läsaren skall förstå fenomenet (det har 

berättats om fenomenet tidigare i texten) eller så anser översättaren att 

målkulturens läsare känner till fenomenet i fråga tillräckligt bra. I analysen 

framgick det tydligt att adaptationer är olämpliga, när ett kulturellt fenomen 

används som effekt, stilmedel eller metod för att uttrycka något. Detta kom fram 

speciellt i analysen av den finlandssvenska varianten som stilmedel. En 

adaptation passar inte, om den medför en stor innehållslig förändring i måltexten. 

Det är lätt för översättaren när det redan i källtexten finns en förklaring till ett 

kulturellt fenomen. I det analyserade materialet fanns det ett fall där kontexten 

räckte till att läsaren skall förstå det källkulturella draget, vilket gjorde en 

adaptation onödig. Översättarens kompromisslösning innebär att han bevarar det 

kulturella fenomenet och sedan tillägger en kort förklaring. Det positiva med 

denna åtgärd är att målkulturens läsare lär sig något om fenomenet i källkulturen 

och samtidigt förstår textställets innehåll. Det negativa är att textstället alltid 

förlängs, vilket kan ha konsekvenser för stilen. Målkulturens läsare kan också lätt 

känna sig som en utomstående.   

Den tyska översättaren måste kapitulera i vissa fall. Det är svårt att hitta en 

bra översättningslösning, när en författare använder den finlandssvenska 

varianten och dess dialekter som ett förstärkande stilmedel eller för att berätta 

något om den finlandssvenska minoriteten. Ett annat svårt översättningsproblem 

uppstår, när en författare använder det finska språket för att berätta läsaren om 

finlandssvenskarnas tvåspråkighet. Westö använder denna metod framför allt i 

novellerna Moster Elsie, Melba, Mallinen och jag och Kabana. Det är inte heller 

möjligt att överföra ett finskt eller finlandssvenskt kulturellt fenomen till tyska, 

när det innehåller konnotationer som är obekanta för en tysk läsare och som 
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anspelar på textens innehåll. Det är fallet t.ex. då serien Viivi och Wagner nämns i 

Westös novell Lugna Favoriter och då serien anspelar på parförhållandet i 

novellen.  

Översättarna hittar i vissa fall mycket lämpliga översättningslösningar när det 

gäller en översättning av ett kulturellt fenomen som är mycket svårt att översätta. 

Jag tänker då framför allt på adaptationsmetoden +AD inb som innebär att ett 

fenomen som är mycket svårt att översätta bibehålls. Översättaren bäddar 

antingen före eller efter det aktuella textstället in något som gör det kulturella 

fenomenet förståeligt för målkulturens läsare.  

Min analys har visat att översättningarna måste betraktas som självständiga 

verk. Att översättarna skall nå ekvivalens kan i så fall inte vara den rätta 

målsättningen. Översättningarna har sitt ursprung i originalen, men de lever ändå 

ett eget liv i det tyska semiotiska rummet.  

Föreliggande avhandling ger en överblick över problematiken att översätta 

olika kulturella fenomen från finlandssvenska till tyska. Ämnet som jag behandlat 

skulle kunna utvidgas till ett bredare forskningsfält. Översättningen av alla de 

analyserade kulturella fenomenen kunde studeras som egna delområden. Man 

skulle då t.ex. kunna koncentrera sig på att jämföra bildsemiotiska analyser av 

bokpärmar eller översättningen av produktmärken.  

Det vore också intressant att studera hur samhälleliga problem och i 

synnerhet familjeförhållanden skildras i Westös berättelser. Westö beskriver det 

sociala livet i Finland på ett realistiskt sätt. Med hjälp av hans noveller kunde man 

reflektera över problem som människor har i det finländska samhället.  

En annan infallsvinkel kunde vara en receptiv undersökning. Det vore 

intressant att undersöka hur böckerna uppfattas i Sverige där språket är detsamma 

som i Svenskfinland men där kulturen skiljer sig från den finlandssvenska.  

Speciellt i Janssons Sommarboken förekommer det många naturskildringar 

och olika växter och väderförhållanden beskrivs. Att klimatet i Finland skiljer sig 

från klimatet i Tyskland försvårar översättarens arbete. Det kunde därför vara 

intressant att undersöka hur fenomen som hör ihop med naturen översätts från 

finlandssvenska till tyska.  
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Bilaga Sommarbokens tidstruktur 

Kapitel tid 

1. Badmorgon juli 

2. Månsken april 

3. Spökskogen vår 

4. Gagelhönan vår 

5. Berenice sommar 

6. Hagen sommartid 

7. Leka Venedig en lördag (sommar) 

8. Stiltje sommar 

9. Katten maj, juni 

10. Grottan sommar 

11. Landsvägen ? 

12. Midsommar slutet av juni 

13. Tältet sen sommar 

14- Grannen sommar 

15. Den stora plastkorven sommar 

16. Skurkbåten augusti 

17. Visiten ? 

18. Metmaskar och andra sommar 

19. Sophias storm sommar 

20. Den farliga dagen 

21. I augusti 

sommar 

augusti 
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