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1 INLEDNING 

 

Att läsa barnlitteratur är inte bara underhållande utan den också har lärande funktioner, 

t.ex. faktaböcker ger värdefull information om verkligheten, väcker nyfikenhet och 

stimulerar barns tankar om livet (Gómez 2008, se bakpärmen). Var och en av oss har 

säkert läst de mest traditionella barnböckerna skrivna t.ex. av Tove Jansson, Selma 

Lagerlöf eller Astrid Lindgren och förmodligen några intressanta faktaböcker som har 

tillfredsställt vår nyfikenhet. Vi vet att barn är väldigt nyfikna och vill veta om allt som 

händer i deras omgivning, och faktaböcker är ett bra sätt att förmedla information på ett 

enkelt språk och naturligtvis med hjälp av färggranna illustreringar. 

I januari 2010 fick jag ett uppdrag att skriva en barnbok om Danmark till förlaget Oy 

Unipress Ab som numera heter OÜ United Press Global. Titeln på boken heter Tanska och 

den har undertiteln Kongeriget Danmark. Denna bok är en del av en barnboksserie där 

varje bok behandlar ett visst land och dess historia, natur, industri och kultur. Bokens 

utgivningsår är också samma när jag har fått uppdraget.  Min första bok var lyckad och året 

därpå fick jag skriva en annan bok som handlade om Polen. På sommaren 2013 fick jag ett 

nytt uppdrag av förlaget, dvs. att skriva min tredje faktabok som berättade om Kanada 

(2014).  Denna bok är en av de första böckerna i OÜ United Press Globals förnyade 

Colourful World-serie som lanserades år 2013. Förlagan kom ut i februari 2014, samtidigt 

med den svenska översättningen. Serien Colourful World fortsätter samma traditioner som 

den äldre serien, men det har skett några förändringar, t.ex. seriens omslag och ombrytning 

har förändrats. Böckernas storlek och antalet sidor har ökat från 32 sidor till 40 sidor. (OÜ 

United Press Global [www]) 

Efter att ha sysslat med dessa bokprojekt blev jag intresserad av att utnyttja dessa i min pro 

gradu-avhandling där jag kan binda ihop mina erfarenheter som lingvist och min karriär 

som barnboksförfattare. Det har ursprungligen konstaterats på förlagets webbsidor att 

dessa faktaböcker om olika länder världen runt är avsedda för barn mellan 5 och 14 år, 

medan denna nya bokserie är avsedd huvudsakligen för 10–14-åringar. Böckerna kan 

användas i skolor eller hemma och de passar väldigt bra som undervisningsmaterial i 

fostran till internationalism (Oy Unipress Ab; OÜ United Press Global [www]).  
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1.1 Syfte 

 

Syftet denna pro gradu-avhandling är att studera två finskspråkiga faktaböcker för barn, 

dvs. Tanska och Kanada och hur de har översatts till svenska. Översättningen av Tanska 

har utkommit år 2012 och översättningen av Kanada i februari 2014 samtidigt med 

förlagan.  I analysen kommer jag att undersöka hur översättaren Kent Lindberg har översatt 

mina ursprungliga texter och i synnerhet forskar jag i om översättaren Lindberg har tillagt 

eller utelämnat någonting i sina översättningar. Dessutom undersöker jag om det sker 

numerusbyten och andra förändringar i översättningsfasen som är värda att presentera i 

denna avhandling. I analysarbetet använder jag mig av frivilliga översättningsbyten som 

jag presenterar närmare i teoridelen. Mina forskningsfrågor formulerar jag sålunda 

följande: 

 Hur har översattaren översatt mina böcker Tanska och Kanada till svenska? 

 Förekommer det tillägg, bortfall och numerusbyten i översättningarna? I vilken 

utsträckning? 

 Finns det några andra förändringar som har skett i översättningsprocessen? 

 

I den teoretiska bakgrunden presenterar jag också begreppen barnlitteratur och 

facklitteratur och koncentrar mig till största delen på facklitteraturens typiska särdrag. Jag 

anser att det också är värt att presentera pedagogiska resurser för facklitteratur för barn. 

Eftersom den blivande avhandlingen behandlar översättning, presenterar jag också 

översättningsvetenskap kortfattat och i allmänhet och därefter övergår jag till 

översättningsprocessen, dvs. vad som händer när en text översätts från ett språk till ett 

annat. Jag diskuterar också vilka förutsättningar en översättare har när det gäller hans 

yrkeskompetens.  

Jag anser att detta tema är värt att studera eftersom det inte finns så mycket undersökningar 

angående översättning av facklitteratur för barn. Gómez konstaterar i sitt verk Faktaboken 

som pedagogisk resurs att faktaböckerna omfattar cirka 20 procent av bokutgivningen för 

barn i Sverige och de har hittills fått bara litet uppmärksamhet av barnboksforskare 

(Gómez 2008, se bakpärmen). Min blivande pro gradu-avhandling blir intresseväckande 

eftersom den är tvärvetenskaplig. Avhandlingen handlar om både lingvistik och pedagogik 

och jag anser dessa forskningsområden vara nyttiga med tanke på min framtid. 
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1.2 Material och metoder 

 

Som primärt forskningsmaterial använder jag mig av mina böcker Tanska och Kanada 

samt deras översättningar. Som jag redan konstaterade i föregående avsnitt kom boken 

Tanska ut år 2010 och den svenska översättningen två år därefter. Den andra boken, 

Kanada, kom ut i februari 2014 och dess översättning kom ut vid samma tidpunkt.  

Böckernas genomsnittliga omfattning är ca 35 sidor, varav ungefär hälften består av olika 

illustreringar och foton. Sålunda har jag cirka 70 sidor textmaterial i A5-format för själva 

analysen. Dispositionen i böckerna följer samma mönster som i de andra faktaböckerna i 

bokserien, dvs. det förekommer följande avsnitt i böckerna: Förord, Allmänt, Ekonomi, 

Klimat, Geografi, Växtlighet, Djurliv, Historia, Administration/Statsskick, Skolsystem, 

Bildkonst, Musik och film, Litteratur, Sport, Livsstil, Högtidsdagar, Det 

danska/kanadensiska köket, Andra större städer och Historia i årtal. Härutöver har 

böckerna ett avsnitt om landets egen huvudstad, i detta fall om Köpenhamn och Ottawa. 

Med tanke på publiken är avsnitten i böckerna korta men de innehåller trots detta mycket 

information. Det kan dock förekomma några skillnader i avsnittens ordning.   

Som forskningsmetod använder jag översättningsanalys. Syftet med denna 

forskningsmetod är att undersöka hur en översättning förhåller sig till sin originaltext på 

många olika nivåer: språkligt, innehållsligt, socialt och stilistiskt (Hellspong 2001: 191). I 

min pro gradu-avhandling lägger jag fokus till största delen på det innehållsliga dvs. om 

det finns tillägg, bortfall och andra förändringar som sker i översättningsfasen. Enligt 

Hellspong finns det i princip översättningar av två typer: målspråksorienterade, vars syfte 

är att placera den översatta texten inom målspråkets kulturella horisont och 

källspråksorienterade, som vill komma så nära originaltexten som möjligt. De 

målspråkorienterade översättningar är lättillgängliga för sin nya publik och idealet med 

dessa är att låta som ett originalverk på målspråket. De källspråksorienterade är å sin sida 

ett försök att visa en främmande förlaga som kräver sina läsare att anstränga sig mer. 

(Hellspong 2001: 190)  

Som en kompletterande analys använder jag komparativ analys, vars syfte är att jämföra 

olika texter för att undersöka likheter, skillnader eller påverkan mellan dem (Hellspong 

2001: 190). I min avhandling studerar jag två finskspråkiga faktaböcker för barn och deras 

svenska översättningar som tillsammans bildar en jämförelse. Oftast tänker man att en 
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jämförelse bara innebär att man undersöker skillnader mellan två delar, men Hellspong 

betonar att det också ingår i denna metod att undersöka likheter (Hellspong 2001: 190).  
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2 BARN- OCH FACKLITTERATUR 

 

I detta kapitel presenterar jag begreppen barn- och facklitteratur. Först presenterar jag 

barnlitteraturen kort och sedan ger jag en omfattande översikt av facklitteratur och dess 

historia. Jag undersöker också vilka är dess typiska särdrag och funktioner. I detta 

sammanhang diskuterar jag också illustreringars och fotons roll i samband med texter. 

 

 

2.1 Barnlitteratur  

 

Det finns många definitioner för orden barn och barnlitteratur. Enligt Institutet för de 

inhemska språkens ordbok [www] definieras att ett barn är en individ från sin födelse tills 

han når puberteten. Nikolajeva har använt sig av FN:s definition att barn är människor 

mellan 0 och 18 år. Hon konstaterar ändå att detta definieringssätt är problematiskt vilket 

som väcker kritik eftersom barnlitteraturen sålunda innefattar en stor mängd texter som 

kategoriseras i biblioteken under barnlitteratur och ungdomslitteratur. (Nikolajeva 2004: 

15)  

Med barnlitteratur menar Hellsing böcker eller tidningar som utges för barn eller 

ungdomar. Ur sociologisk och psykologisk synvinkel kan litteratur även innebära allt vad 

barn läser eller hör, t.ex. tv-program, (radio)uppläsningar och romaner. (Hellsing 1963: 

12ff.) Hellsing konstaterar också att barnlitteraturen socialt sett fungerar som ett 

uppfostringsmedel som har fyra uppgifter: 

1) Att lära barnet behärska språket 

2) Att orientera barnet i tiden och rummet 

3) Att orientera barnet socialt, dvs. att bygga upp föreställningar om barns förhållanden till 

omgivning, berätta om relationer mellan människor 

4) Att aktivera själva livskänslan 

(Hellsing 1963: 18) 

 

Klingberg klargör att begreppet barnlitteratur är för barn producerad litteratur, dvs. det 

litterära verket är meddelandet och mottagaren av detta är den unga läsaren (Klingberg 

1972: 19). Oittinen anser att definiering av barnlitteratur måste betraktas både ur det 
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läsande barnets och vuxens synvinklar. Hon konstaterar att barnlitteratur kan vara avsedd 

och producerad för barn eller litteratur som barn läser. Dessutom tillägger hon också att 

författarens intentionalitet kan påverka definieringen: om boken är ämnad till barn då 

kallar man den för en barnbok. (Oittinen 2000: 61f.) 

Barnlitteraturen betraktas oftast som populärlitteratur inom allmän litteraturvetenskap, och 

barnboksexperter anser barnlitteraturen vara en enhetlig genre. Denna litteraturkategori kan 

inte dock studeras som en utpräglad genre eftersom genre betyder en typ av litterära texter 

som har tydliga och återkommande definierbara drag. Barnlitteratur är inte allt som barn 

läser eftersom barn även kan läsa t.ex. vuxenlitteratur, dagstidningar eller reklamtexter som 

ursprungligen inte är skrivna för barn. Därmed måste man göra en skillnad mellan 

barnläsning och barnlitteratur eftersom barnlitteraturen inte kan definieras genom dess 

läsare. (Nikolajeva 2004: 13)  

Enligt Lappalainen är barn- och ungdomslitteratur litteratur skriven för barn och ungdomar 

såsom själva namnet avslöjar. Målet för modern barnlitteratur är att ta hänsyn till mentala 

behov av olika åldersstadier i barndomen. Detta har lett till att det har uppstått olika arter 

av litteratur för barn i olika åldrar, t.ex. pekbok passar småbarn och abc-böcker är avsedda 

för barn i förskolåldern. Funktionen av dessa böcker är att aktivera barn att läsa på egen 

hand. Gränsen mellan barn- och ungdomslitteratur är ändå oklar och svår att dra eftersom 

barnets tänkande och språkliga utveckling beror på dess utvecklingstakt som å sin sida är 

beroende av den fysiska åldern. (Lappalainen 1979: 15f.) Barn- och ungdomslitteratur är 

indelad enligt henne i fem mindre enheter på följande sätt:  

 

1) Barns pek- och bildböcker 

2) Barns dikter och ramsor, fabler och (folk)sagor 

3) Fack- och hobbyböcker inom olika områden (också innehållsmässiga fakta-bildböcker) 

4) Barn- och serietidningar 

5) Skönlitterära verk av unga skribenter 

(Lappalainen 1979: 17) 

 

Utanför denna indelning placerar sig manuskript för radio, tv och filmer som nuförtiden 

bildar en betydande del i barn- och ungdomslitteraturen (Lappalainen 1979: 17). 
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Informationstekniken, i synnerhet datorer och Internet, utmanar nuförtiden 

läsningsförmågan av denna typ av litteratur. Saarinen och Korkiakangas har forskat hur 

ungdomarnas läsningshobby har förändrats från 1960-talet ända fram till 2000-talet. Unga 

människor befinner sig i en kontinuerligt förändrande mediemiljö där det finns många 

olika kommunikationsmedel som står till deras förfogande. Internet och tryckalster, i detta 

sammanhang t.ex. böcker, har samma funktioner: de är å ena sidan en del av hur man 

skaffar information, en del av kommunikation och det vardagliga livet. Å andra sidan 

erbjuder de tidsfördriv och underhållning. Internet är ett alternativt och betydande sätt att 

tillbringa fritid istället för läsandet, och datorer har blivit ett nav som tillhandahåller olika 

mediafunktioner, t.ex. att lyssna på musik eller titta på filmer och tv-program. Saarinen och 

Korkiakangas anser att det finns en skillnad mellan tryckalster och Internet: de första 

förmedlar sina budskap ensidigt till många mottagare, medan Internet erbjuder individuell 

och mångsidig interaktion. Det är inget under att Internet fascinerar ungdomar och 

uppfostrare blir bekymrade över att Internet tar relativt mycket ungdomars tid. Saarinen 

och Korkiakangas drar en slutsats i sin undersökning att det inte finns iögonenfallande 

skillnader i ungdomarnas läsningshobby från ett decennium till ett annat. (Saarinen & 

Korkiakangas 2009: 12;18;158) 

Eftersom böcker som jag studerar i min avhandling pro gradu är faktaböcker, koncentrar 

jag mig i nästa avsnitt på den tredje kategorin enligt Lappalainens indelning, rättare sagt 

till innehållsmässiga fakta-bildböcker. 

 

2.2 Facklitteratur 

 

I detta avsnitt presenterar jag först definitioner av facklitteratur i allmänhet och sedan 

presenterar jag vad facklitteratur för barn är allmänt taget, vad dess historia är och vad som 

är karaktäriserande för den. De karaktäriserande särdragen som jag forskar i är språket och 

berättelseformen, dvs. narratologin. Eftersom mitt undersökningsmaterial handlar om 

facklitteratur för barn, tar jag också hänsyn till barns läskunnighet och språkliga utveckling 

mellan 5 och 14 år som är den föregivna målgruppen för min första bok (Oy Unipress Ab 

[www]). Boken Kanada har ändå en litet äldre målgrupp, dvs. barn och ungdomar från 10 

till 14 år. Det är viktigt att studera dessa förändringar eftersom läsare i synnerhet 

målgruppen av den första boken kan variera från barn i förskolåldern till tonåringar. Detta 

innebär att det ryms många olika utvecklingsstadier inom detta mellanrum. Till sist 
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presenterar jag bilderboken, dvs. hur illustreringar och foton i samband med texter bildar 

en helhet. 

 

2.2.1 Vad är facklitteratur? 

 

Att definiera begreppet facklitteratur mer specifikt är inte enkelt utan det kan göras på 

många olika sätt. Man kan utgå från språket i texten, dvs. man kan betrakta textens 

ordförråd, om det finns fackliga termer och uttryck eller andra språkliga mönster. (Gómez 

2008: 19) Facklitteratur kan också definieras genom att utgå hur texten kommunicerar 

mellan författaren och mottagaren. Förmodan är att författaren av en faktabok är expert 

inom sitt område och textens mottagare kan vara antingen fackmän eller lekmän. Texterna 

kan då vara vetenskapliga, populärvetenskapliga eller lärobokstexter. (Gunnarsson 1987: 

9) Populärvetenskapliga texter definieras å sin sida som texter som anger vetenskaplig 

information till lekmän. I sådana texter tar man också hänsyn till innehållet, stilen och den 

vetenskapliga informationen återges på ett begripligt och intresseväckande sätt så att 

läsaren själv kan tillgodogöra sig texten. Författarens personliga stil och språkanvändning 

är fria och dessa får synas i texten. (Eriksson & Svensson 1986: 11ff.) Man kan också 

använda populärvetenskapliga faktaböcker för barn men föräldrarna förutsätts att bemöda 

sig om enklare språk (Bolin et al. 1966: 82).  

 

2.2.2 Facklitteratur för barn och faktaboken 

 

Barn är nyfikna och kunskapstörstande individer som ställer frågor kontinuerligt och 

frågeåldern börjar redan tidigt (Bolin et al. 1966: 82). Sarmavuori konstaterar att frågor 

som barn ställer utvecklar sig när barnet har lärt sig att använda språket som ett socialt 

medium. Att ställa frågor är nödvändigt eftersom barnet lär sig språket och utvidgar sin 

kunskapskrets på detta sätt. (Sarmavuori 1982: 104) Föräldrar och vuxna bemöter massor 

av frågor som de inte alltid kan svara på p.g.a. sin okunnighet. För att besvara barns frågor 

korrekt och enkelt, kan man köpa eller låna faktaböcker och en del enkla faktaböcker kan 

användas för barn innan de har börjat skolan.  (Bolin et al. 1966: 82) Eftersom barns 

svängrum är begränsat, tyr de sig till böcker för att leta efter nya upplevelser. De får också 

information och uppmuntringar med hjälp av olika medier t.ex. television och press men 

språket som dessa medier har använt sig av är obegripligt. För att förstå ett obegripligt 
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språk måste man söka information i faktaböcker som är skrivna på ett språk som motsvarar 

olika åldersgruppers mottaglighet. (Salonen 1978: 229) 

Facklitteratur för barn och ungdomar betyder i första hand litteratur som är läst av barn och 

ungdomar frivilligt på fritiden. Läroböcker tillhör inte denna kategori även om de också 

fungerar som informationskällor (Salonen 1978: 230). Vad är då skillnaden mellan läro- 

och faktaböcker? Grundidén i dessa böcker är ändå samma: att återskapa kunskap befintligt 

(Selander 1988 via Gómez 2008: 24). Författaren har ett begränsat utrymme och i 

läroböcker beror temats urval på skolans läroplaner, dvs. läroböckernas funktion är att ge 

barnen grundkunskaper. För läroböcker är det typiskt att de måste vara objektiva, dvs. 

innehållet måste basera sig på fakta och struktureras på ett pedagogiskt sätt för att betjäna 

olika åldersgrupper. Läroböcker produceras för en skolboksmarknad där det finns 

konkurrens, medan faktaböcker produceras för en fri marknad som består av okända läsare 

i stor omfattning. I motsats till läroböcker behandlar faktaböcker ett visst tema som 

möjliggör att författaren till en faktabok kan fördjupa sig i bokens tema, vara subjektiv och 

t.o.m. ifrågasättande. (Gómez 2008: 24f.)  

 

2.2.3 Historia av facklitteratur för barn  

 

Facklitteratur för barn har gamla traditioner och dess historia går tillbaka till medeltiden. 

År 1658 publicerades den första faktaboken för barn, författaren var den tjeckiske 

författaren och pedagogen Johann Amos Comenius och boken hette Orbis Sensualium 

Pictus (Hendrickson 2006 via Skyggebjerg 2012: 113). Den illustrerade boken omfattar 

nästan 500 sidor och innehåller bilder och små texter som bildar en helhet. Syftet med 

denna bok var att introducera världen för dess unga läsarkretsar på ett åskådliggörande sätt 

(Weinreich 2006: 52 – 54 via Skyggebjerg 2012: 113). Boken blev populär bland folket 

och den stora spridningen ledde till att den översattes till många språk. Skyggebjerg 

kommenterar i sin artikel att den danska versionen av Orbis Sensualium Pictus (Den 

gandske Verden fuld af de Ting som kand sees og sandes afmaled 1672) innehöll också text 

på tyska och latin och vid sidan av att bekanta sig med världen ville man att barn lär sig 

latin. (Skyggebjerg 2012: 113) Latinet var dåförtiden ett behärskande språk t.ex. inom 

kyrkan, litteraturen och universiteten och det användes ända fram till 1800-talet. Man kan 

även konstatera att latinets ställning var så stark att detta språk kan kallas för medeltidens 

lingua franca liksom engelskan är nuförtiden. (Lunds universitet 2008 [www])  
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1700-talet var upplysningens tidevarv. Barnen ansågs vara blivande vuxna som behöver 

uppfostring och undervisning. För detta behov började man producera böcker för barn och 

funktion av dessa böcker var först och främst att undervisa och som undervisningsstöd 

användes bl.a. moraliska berättelser. Underhållningen var en bisak, dvs. den hade ingen 

stor roll i tidens böcker utan det var undervisandet som dominerade. (Furuland & Ørvig 

1990: 325) Under detta sekel var de illustrerade encyklopedierna populära och med hjälp 

av dem förmedlades information om världen till barn (Skyggebjerg 2012: 113). 

Uppförandeböckerna var också omtyckta, och teman av dessa behandlade t.ex. hur man 

beter sig i kyrkan, på gatan eller vid matbordet och man även fick råd om hur man borde 

borsta sina tänder. Dessa böcker började utges redan under 1500-talet och de var avsedda 

endast för de högre ständerna. Könsfördelningen var också tydlig: det fanns böcker som 

var avsedda endast för pojkar eller flickor. (Furuland & Ørvig 1990: 327f.) Under 1800-

talet fick facklitteratur för barn nya ämnen tack vare industrialiseringen och tekniska 

uppfinningar. Ämnen för fackböcker var t.ex. naturhistoria och medicin och man 

fokuserade sig i synnerhet på naturvetenskapen, t.ex. det publicerades böcker om 

människans fysiologi och andra enkla skrifter och berättelser som kallades för folkböcker. 

Det var både barn och vuxna som tillsammans läste dessa. (Furuland & Ørvig 1990: 327; 

Gómez 2008: 30f.; Skyggebjerg 2012: 114) 

 På 1900-talet började facklitteratur för barn produceras så småningom ännu mer och vid 

förra sekelskiftet arbetade lärare i folkskolorna för att barn skulle få kontakter att läsa bra 

litteratur. Litteraturen som utgavs under de första tre decennierna bestod huvudsakligen av 

folk- och konstsagor och religionen spelade en stor och avgörande roll i dåtidens 

publikationer. (Gómez 2008: 31) På denna tid var sexualupplysning för barn ett tabu som 

väckte mycket diskussioner, men detta område behandlades ändå försiktigt med hjälp av 

faktaböcker. (Furuland & Ørvig 1990: 331) 

Nuförtiden publiceras faktaböcker för barn i stor omfattning men det är ibland svårt att dra 

gränsen mellan skön- och facklitteratur när det gäller vissa typer av barnböcker. Bilder i 

böckerna har blivit ännu viktigare i synnerhet för de yngsta läsarna. (Furuland & Ørvig 

1990: 333f.) Bildernas roll diskuterar jag närmare i avsnitt 2.2.4.2. 
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2.2.4 Faktabokens kännetecken 

 

Det finns många kännetecken som avgör att boken är en faktabok. I detta avsnitt redogör 

jag för de mest typiska kännetecknen av en faktabok: först presenterar jag hurdant innehåll 

och språk det finns i en faktabok med tanke på barnläsare och sedan klargör jag vilken roll 

layouten, illustreringarna och fotona i faktaböcker spelar i faktaböcker. I slutet av avsnittet 

presenterar jag de berättarstilar som kan förekomma i faktaböcker.  

 

2.2.4.1 Innehåll och språk 

 

Faktaböcker fungerar först och främst som sakliga informationsförmedlare och den 

information som författaren förmedlar till sina läsare måste vara objektiv och exakt. Det är 

också viktigt att information som presenteras i böckerna är sanningsenlig och hämtad från 

trovärdiga källor. Faktaböcker måste också vara avsedda för vissa åldersgrupper för att de 

skulle närma sig sina läsare och informationen i böckerna bör förmedlas på det sätt att 

informationen når dessa åldersgrupper med tanke på deras utvecklingsstadier.  (Salonen 

1978: 236f.) 

Vad gäller språkdräkten måste språket och läsbarheten motsvara barns språkliga 

färdigheter och utvecklingsstadier. Svårbegripliga fackuttryck och jargong måste 

utelämnas och ord som härstammar från främmande språk borde ersättas med 

motsvarigheter på modersmålet. Böckerna måste också vara skrivna på ett fängslande sätt 

för att väcka barns intresse för faktaböcker och genom att läsa intressanta böcker skapar 

barnet positiva läsupplevelser. Faktaböcker bör inte bara fascinera sina läsare med sin 

berättelse utan de borde också hjälpa till vid barns språkutveckling, t.ex. öka ordförrådet. 

(Salonen 1978: 237)  

Eftersom förlaget har definierat att boken Tanska ursprungligen är avsedd för barn mellan 

5 och 14 år och Kanada för barn mellan 10 och 14 år, måste man verkligen beakta att 

språket i boken Tanska inte kan vara svårare än vad femåringar kan motta eller förstå. I 

boken Kanada kan språket naturligtvis vara litet svårare. Man kan konstatera att 

åldersskillnaden i denna preciserade målgrupp för boken Tanska är märkbart stor. Det 

förenklade språket kan göra äldre läsare frustrerade och även få dem att känna att boken 

och språket är löjliga. I detta fall behöver man ändå följa de yngsta läsarna och deras 

språkliga utvecklingsstadier. Lyytinen redogör för att barn behärskar grundstrukturerna i 
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sitt modersmål och reglerna som gäller språkanvändningen i genomsnitt vid fem års ålder 

(Lyytinen 2006: 105). Sarmavuori konstaterar för sin del att en femårings ordförråd 

omfattar ca 1 400 — 2 300 ord och barnet kan bilda meningar som består av från sex till 

åtta ord. Bildningen av bisatser avlöper också utan större problem. (Sarmavuori 1982: 135) 

Jag presenterar barnets språkinlärning närmare i avsnitt 2.2.5.1.   

 

2.2.4.2 Layout och illustreringar 

 

Den intresseväckande layouten av en faktabok är också väldigt viktig. Intresseväckande 

faktorer är t.ex. storlek och typografi, dvs. bokstävernas storlek, mellanrum och placering 

av texter och bilder och dessa måste beaktas med tanke på olika läsare. Bildens roll i 

faktaböcker är väldigt viktig och de bildar med texten en helhet. Man kan även säga att en 

bild är ett lika viktigt uttryckningssätt, t.o.m. även viktigare än själva texten. (Salonen 

1978: 237) Klingberg konstaterar att illustrationen och texten kan bilda tillsammas en 

konstnärlig enhet eller de kan vara två helt separata element (Klingberg 1972: 70). Gómez 

upptäcker att illustrationerna i en faktabok kan, tack vare den utvecklade teknologin och 

tryckeritekniken, variera från detaljerade målningar till kartor och bildens uttryck präglar i 

stor utsträckning vilken typ av bok det egentligen handlar om. De informerande bilderna i 

dagens faktaböcker har utveckalt sig snabbt under de senaste åren, medan bilderna var för 

många generationer sedan svartvita, förenklade och små i storleken. Ordspråket ”en bild 

säger mer än tusen ord” är ett passande uttryck i detta sammanhang eftersom bilder kan 

användas för att ersätta det som inte kan uttryckas med det verbala språket. I sådana fall 

där texten och ämnet är svåra att förklara kan bilden ge en extra förklaring som hjälper vid 

förståelsefasen. (Gómez 2008: 27f.) 

 

2.2.4.3 Berättarstilar 

 

Nikolajeva skiljer på två grundläggande aspekter i barnlitteraturens narratologi: historia 

och berättelse. Historian innebär enligt henne vad boken handlar om, dvs. vad bokens tema 

är medan berättelsen innebär sättet att berätta. Berättelsens komponenter indelar hon i 

berättarröst och berättarperspektiv, temporalitet och t.o.m. stil och språk. Berättarrösten 

innebär genom vems ögon bokens händelser presenteras och perspektivet för sin del hur 
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berättaren förhåller sig till dessa händelser. Med temporalitet menar Nikolajeva i vilken 

ordning händelserna presenteras. (Nikolajeva 2004: 36f.) 

Edström har forskat berättarens roller i barnlitteraturen. Berättarstilen kan vara t.ex. den 

”allvetande” berättaren som återger händelser och handlingar i tredje person. Denna 

berättare har tillträde till alla personers tankar och känslor men det finns också böcker i 

jag-form. (Edström 1982: 68f.) 

Edströms beskrivna berättarstilar passar kanske bättre i det sammanhang som gäller 

skönlitteratur för barn. Gómez konstaterar ändå att en berättarstil inte passar i alla 

sammanhang utan stilen måste anpassas till det man vill berätta om. Språket som 

författaren använder i boken kan vara en avgörande faktor som kan få läsare att fortsätta 

vidare med läsandet. Stilen kan variera mycket; den kan vara antingen neutral som 

presenterar fakta på ett objektivt sätt eller en levande skildring. I motsats till det torra och 

opersonliga berättandet kräver dessa skildringar stämningar, bilder och detaljer för att de 

stannar i läsarens minne. Många författare väcker läsarens uppmärksamhet genom att 

vända sig till ett samtal, ställa direkta frågor som läsaren borde svara på eller använda 

berättelser som leder läsaren att skrida framåt i ämnet. Att behandla bokens tema på ett 

humoristiskt sätt kan också underlätta och göra framställningen tillgänglig och munter. 

(Gómez 2008: 63f.)  

 

 

2.2.5 Faktabokens funktioner 

 

I detta avsnitt presenterar jag faktabokens olika funktioner, hur de kan hjälpa barn vid 

deras språkutveckling och läsinlärning och sedan ger jag en kort översikt av fostran till 

internationalism. Begreppet har nämnts på förlaget Oy Unipress Abs webbsidor så jag 

anser att det är nyttigt att presentera i denna pro gradu-avhandling. 

 

2.2.5.1 Språk- och läsinlärning 

 

Språket är barnets viktigaste verktyg och språkutvecklingen börjar redan före födseln, t.ex. 

barnet börjar under graviditeten reagera på olika ljud som förekommer i mammans 

omgivning och känner rytmen av sitt blivande modersmål. (Sallinen et al. [www]) Enligt 
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Sarmavuori har barnet en medfödd förmåga för språkinlärning men för att skapa språket 

behöver det stöd från sin omgivning och dess språkmodeller. Den egentliga 

språkinlärningen hos barnet börjar väsentligen vid ett och ett halvt års ålder och den 

språkliga utvecklingen skrider framåt fort. Redan en tre- eller fyraåring behärskar ramar av 

sitt språk, ungefär ett tusen ord och bildning av meningar förorsakar inga större problem. 

Under de första fyra livsåren har hjärnan utvecklat sig fort och nästan hälften av den 

slutliga intelligensnivån och utvecklingen fortsätter i långsammare takt under barnets hela 

liv. (Sarmavuori 1982: 88f.) Erasmie konstaterar dock språkutvecklingen vara ett 

händelselopp som inte är begränsat och det kan påstås att utvecklingen går snabbast under 

de första levnadsåren. Detta innebär att språkutvecklingen inte slutar vid fyra eller tio års 

ålder. (Erasmie 1970: 13) Detsamma anser också Lyytinen som har undersökt barns 

språkutveckling. Hon anser att utvecklingen ändå fortsätter under hela skoltiden då barnet 

tillägnar sig nya ord och begrepp och börjar skissera betydelserelationer mellan dem. 

(Lyytinen 2006: 105) 

Att behärska modersmålet är betydande av många skäl. Med hjälp av språket kan barnet 

gestalta världen omkring sig och bekanta sig med sin omgivning och leta efter kunskap. 

Språket är också ett viktigt redskap och med hjälp av språket kan barnet uttrycka sina 

känslor och tankar och delta i den sociala interaktionen. För att tillägna sig språk förutsätts 

det att barnets centrala nervsystem har utvecklats normalt och barnet hör sitt språk. 

(Lyytinen 2006: 105) 

Läskunnigheten börjar så småningom byggas på de kunskaper som barnet lär sig under 

olika stadier i sin språkutveckling. För att barnet kan lära sig att läsa krävs det att det 

förstår den alfabetiska principen, dvs. ljuden i det talade språket markeras med bokstäver 

och bokstavkombinationer. Att förstå denna princip är en del av den språkliga 

medvetenheten och barnet bör behärska korrelationsförhållandet mellan bokstav och ljud. 

(Siiskonen et al. 2003: 275f.) Läsningen anser Taube vara förmågan att avkoda ett tryckt 

eller skrivet budskap och dess förståelse. Bägge processerna är lika nödvändiga när man 

talar om en läskunnig individ. (Taube 1987: 56) 

Det finns barn som lär sig att läsa tidigt men merparten av barn lär sig att läsa under det 

första skolåret. Barn i förskolåldern blir intresserade av nummer, bokstäver och böcker och 

det lönar sig också att främja barns nyfikenhet genom att leta efter information 

tillsammans. (Mannerheims Barnskyddsförbund [www]) Läskunnighet är nyckeln till 
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kunskap och barns språkliga och litterära kompetens kan ökas genom att läsa faktatexter. 

(Taube 1987: 45; Gómez 2008: 68).  

 

Rimsten-Nilsson förklarar att barnböcker kan bidra verbal språkutveckling och böckerna 

ger tillfällen till gemenskap, t.ex. högläsning tillsammans med föräldrar eller samtal kring 

temat som man läst om. Genom att läsa böcker får barn naturligtvis lästräning. (Rimsten-

Nilsson 1981: 34,46) Att läsa högt har länge varit en viktig metod när det gäller 

förberedelse och utveckling av barns skriv- och läskunnighet (Gómez 2008: 72). Under 

högläsningen får barnet möjligheten att undersöka skriftspråket och läsningen kan ha en 

positiv inverkan med tanke på barnets fortsatta språkutveckling. Det kan även påstås att 

den goda läskunnigheten som barnet har lärt sig kan ge bra kvalifikationer för framtiden, 

t.ex. att bli en aktiv medlem i samhället. (Folkhälsan [www]) 

 

 

2.2.5.2 Fostran till internationalism 

 

Fostran till internationalism innebär undervisningsprocessen som hjälper till att respektera 

olikheter och utveckla förmågan att agera som medlemmar i den globaliserade världen 

(Pallo haltuun 2004: 16 [www]). Alla samhällen, internationella aktörer och även 

individuella medborgare måste på ett eller ett annat sätt anpassa sig till globaliseringen. 

Man är också tvungen att leta efter betingelser för hur man klarar sig i de globaliserade 

verksamhetsomgivningarna. Undersökningar visar ju mer människor känner globala frågor 

och utvecklingsutmaningar angående dessa, desto bättre kan de förbereda och förhålla sig 

till utmaningarna. Enligt gallupundersökningen som utfördes av Undervisningsministeriet i 

början av 2000-talet behöver ungdomarna mer kunskap om globaliseringen. 

(Undervisningsministeriet 2006: 29f.) 

Uppfostran innehåller olika typer av uppfostrings- och undervisningsmetoder som kan 

förverkligas t.ex. i skolor och olika evenemang, dvs. målgrupperna för denna typ av 

uppfostran varierar från barn till vuxna (Kehitystyön palvelukeskus [www]). Målsättningar 

för fostran till internationalism är att människan accepterar andra människors olikhet och 

känner andra kulturer, och han förstår att det finns jämlikhet och rättvisa som bildar basen 

för människovärdet. Servicecentralen för utvecklingsarbetet indelar fostran till 

internationalism i följande delområden: uppfostran av de mänskliga rättigheterna och 

jämlikhet, utveckling, kultur, frid och säkerhet, kommunikation och media samt omgivning. 
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Den centrala målsättningen för kulturuppfostran är att presentera olika kulturer för 

människor och samtidigt göra dem medvetna om sin egen kultur. Den grundläggande 

utgångspunkten är att fördomar förminskas och föreställningsvärlden blir mångvärdig när 

en människa befinner sig i interaktion med en representant från en annan kultur. (Pallo 

haltuun 2004: 16 [www]) 

Fostran till internationalism har beaktats i grunderna av grundskolans läroplan sedan 1970-

talet. I olika läroplaner har det funnits ändå olika skillnader i betoningen och år 2004 har 

fostran till internationalism definierats på nytt. Kommuner och skolor utarbetar sina egna 

läroplaner på basis av grunderna av de nationella läroplanerna. Kommunerna behöver hjälp 

för att stödja skolor och undervisningsanstalter i planeringsarbetet och i produktion av 

eventuellt eget undervisningsmaterial. (Undervisningsministriet 2006: 34 [www]) Det har 

producerats mycket skriftligt material för fostran till internationalism med tanke på 

förskolepedagogik samt ungdomar och deras föräldrar. Ritva Lahtinen från Tammerfors 

universitet har forskat i sin pro gradu-avhandling hur verksamheten av vänskolor kan 

fungera som undervisningsform i fostran till internationalism (Ritva Lahtinen 2009 

[www]). 
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3 ÖVERSÄTTNINGSVETENSKAP 

 

I detta kapitel ger jag en översikt av översättningsvetenskap: först presenterar jag 

översättningsvetenskap kort och i allmänhet vad detta forskningsområde innefattar. 

Därefter övergår jag till översättningsprocessen och presenterar de frivilliga 

översättningsbytena, dvs. tillägg, bortfall och numerusbyten som Huhtala (1995) har 

forskat i sin doktorsavhandling. Till sist diskuterar jag översättarens kompetens, dvs. vilka 

egenskaper är typiska för en god översättare och vad som krävs av honom när han utövar 

sitt yrke. 

 

3.1 Översättningsvetenskap som grundbegrepp 

 

Översättningsvetenskap betyder enligt Koller en vetenskapsgren om översättning och 

översättningar. I denna vetenskapsgren forskas i både översättningsprocess som betyder en 

process där det utgås från en källspråklig text som översätts till målspråket och 

slutresultatet av denna process, dvs. översättningar. (Koller 1992: 12) 

Översättningsprocessen presenterar jag närmare i avsnitt 3.2. Tiittula såsom Sorvali 

tillägger att tolkning också ingår i översättningsvetenskap, dvs. tolkning innebär 

översättning som utförs muntligt. (Sorvali 1991a: 18; Tiittula 2007 [www]) Ytterligare 

centrala forskningsområden är översättningsteknologi, översättningens historia och 

sociologi samt översättarens och tolkarens utbildning och expertis (Tiittula 2007 [www]). 

Sorvali redogör för att översättningsvetenskapen hör tätt ihop med språkvetenskap och det 

finns olika teorier som kan representera detta forskningsområde. På allmän nivå kan 

översättningsvetenskap indelas i teoretisk och tillämpad del. Den är en mycket extensiv 

och tvärvetenskaplig vetenskapsgren som inte bara omfattar språkvetenskap och språkvård. 

Den utnyttjar också bl.a. beteendevetenskap, dvs. man är intresserad av att undersöka hur 

översättaren beter sig, och hur han kommer fram till sina lösningar som han gör vid 

översättning. Ur den litteraturvetenskapliga synvinkeln kan det konstateras att översättaren 

är litteraturforskare som behöver tillämpa litteraturvetenskapliga metoder i minst två språk 

och kulturer och i det litteraturvetenskapliga sammanhanget kan också diskuteras 

kunskapernas viktighet i estetik och stilistik. (Sorvali 1991a: 18f.) Jag presenterar närmare 

i avsnitt 3.4 vilka olika kompetenser översättaren måste ha när han utövar sitt yrke. 



21 
 

3.2 Översättningsprocessen 

 

Huhtala konstaterar att analyseringen av översättning som en process är ett centralt 

begrepp inom översättningsvetenskap (Huhtala 1995: 24). Antagligen är det enklaste sättet 

att definiera översättningsprocessen med hjälp av Nidas och Tabers modell, den s.k. 

ytstrukturen. Processen presenteras i figur 1 nedan. 

 

 

 

 

Figur 1. Översättningprocessen på ett förenklat sätt (Nida och Taber 1969: 33). 

  

Denna konstellation är sannerligen enkel. Sorvali konstaterar att det finns två 

utgångspunkter när man studerar översättningsprocessen: man behöver ett textmaterial som 

blir översatt och en översättare som utför denna process. Textmaterialet har hon indelat i 

två delar: den första delen består av den källspråkliga delen och den andra den översatta 

delen, med andra ord resultatet av denna process. När man betraktar den enkla ovanstående 

modellen, betyder initialet A originalspråket eller källspråket medan B står för målspråket. 

Det raka strecket som finns mellan dessa initialer beskriver översättningsfasen, t.ex. vad 

som händer när översättaren gör sitt arbete och vad relationen mellan honom och 

materialet är. Sorvali har forskat dessa bl.a. med hjälp av översättarintervjuer. Hon anser 

ändå att sådana intervjuer kan vara litet problematiska eftersom det kan vara svårt för 

översättare att erinra sig översättningsprocessen detaljerat. (Sorvali 1991b: 7ff.) 
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Nida & Taber presenterar också en annan modell där man har fördjupit sig i analysen av 

denna process. Karaktären av deras processbeskrivning är snarast kommunikativ och de tre 

faserna i denna modell kan skiljas och rekonstrueras på följande sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Översättningsprocess enligt Nida och Taber (1969: 33). 

 

Nida och Taber konstaterar och medger att denna modell ser ytligt sett komplicerad ut. 

Utgångspunkten för analysen av denna konstellation utgår från att man har en text eller ett 

budskap som man har återgett på ett visst språk, i detta fall på källspråk A. De 

grammatiska strukturerna, betydelser av orden och ordkombinationerna, analyseras och 

överförs av översättaren till språk B. Den sista fasen är tillägnad åt omformuleringen där 

översättaren finslipar det överförda materialet och meningen är att översättaren lyckas att 

få textmaterialets budskap överfört så att det är acceptabelt enligt målspråkets grammatiska 

och syntaktiska strukturer och regler. (Nida & Taber 1969: 33f.)  

Huhtalas synsätt på översättningsprocessen utgår från en käll- och målspråklig text som 

engageras och deras relationer kan presenteras med hjälp av följande figur. 
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Figur 3. Översättningsprocessen (Huhtala 1995: 25) 
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I figuren kan observeras att text1 presenterar en text på källspråket som också är 

utgångspunkten för denna process. Det första blocket speglar källtextens omvärld, dvs. den 

har skapats i ett visst land under en viss tid av någon skribent. Olika kulturer kan sätta sin 

prägel på texten och i synnerhet kan textens mottagare, med andra ord målgruppen, ha 

vissa krav angående texten. Målgruppernas variation och deras olika krav leder till att det 

skrivs olika texter för olika syften. Det kan vara också möjligt att skribeten inte har skrivit 

sin text frivilligt utan den kan ha varit ett uppdrag av ett förlag. Då har uppdragsgivaren 

naturligtvis också vissa krav och förväntningar hur texten blir formulerad och skriven. 

(Huhtala 1995: 24f.) 

Det andra blocket representerar skribenten, hans erfarenheter och kunskaper i olika 

områden. Dessa spelar en stor roll i skribentens produktion eftersom de påverkar hurdana 

texter han skriver. Skribentens personlighet, hans skrivsätt och idiolekt syns också i 

texterna men dessa drag varierar mycket mellan olika texttyper, dvs. lagtexter är formella 

där personlighet inte får synas. I skönlitterära texter är det tillåtet att höra skribentens egen 

röst. (Huhtala 1995: 26) 

I det tredje blocket finns det olika textdrag bland vilka skribenten väljer de mest passande 

dragen för sina texter. Texten skall skrivas på ett visst språk och den representerar någon 

texttyp. Vad gäller språket kan det vara antingen talspråk eller dialekter och texternas 

innehåll kan variera från underhållning till fiktion. (Huhtala 1995: 26) 

Text2 representerar å sin sida översättningen. Översättningsarbetet som översättaren utför 

utgår från den färdiga källtexten. Sålunda skiljer sig skribentens och översättarens 

utgångpunkt från varandra, dvs. skribenten skapar texter, medan översättaren arbetar med 

färdiga och formulerade texter. Översättningen kan äga rum i ett annat land eller i en annan 

kultur än var källtexten ursprungligen är skriven och dessa kulturella skillnader påverkar 

översättarens lösningar och kan t.o.m. leda till att källtexten inte accepteras i sin form.  

Målgruppernas omvärld och erfarenhetsvärld i målkulturen kan avvika mycket från 

källtextens omvärld som också leder till att översättaren måste göra lösningar som passar 

bättre för målgruppen. Tidsintervallet mellan käll- och måltexten, översättningens syfte 

och uppdragsgivarens krav påverkar också hur översättningen slutligen formas. (Huhtala 

1995: 26f.) 

Översättaren som individ spelar en avgörande roll i översättningsprocessen, dvs. hans 

erfarenheter och kunskaper påverkar översättningens kvalitet. Uppgiftens uppskattning, hur 
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mycket tid översättaren har att använda för denna uppgift samt avlöningen är avgörande 

faktorer med tanke på kvaliteten. Textdragen i översättningen är vanligen desamma som 

också finns i källtexten men det kan även vara möjligt att översättningen innehåller nya 

drag som inte finns i förlagan. (Huhtala 1995: 27)  

Den största skillnaden mellan skribentens och översättarens arbete är liksom konstaterat i 

Nidas och Tabers kommunikativa teori att skribenten arbetar med ett språk medan 

översättaren arbetar med två. Dessa språk som översättaren arbetar med kan ha olika 

möjligheter att uttrycka sig och det är sålunda förväntat att det uppstår andra 

konstruktioner och enheter än i förlagan. (Huhtala 1995: 27; Vehmas-Lehto 1999: 58f.)  

 

 

3.3 Frivilliga översättningsbyten 

 

I detta avsnitt presenterar jag de frivilliga översättningsbytena som jag forskar i denna 

avhandling. Först redogör jag för vad tillägg och bortfall är för någonting och därefter 

övergår jag till att presentera numerusbyten. Varje översättningsbyte kommer jag att 

åskådliggöra med exempel som härstammar från Huhtalas doktorsavhandling.  

 

3.3.1 Tillägg 

 

Med tanke på översättningens pragmatik bör översättaren ibland tillägga eller utelämna 

någonting i översättningen som inte finns i originaltexten eller vice versa. I detta och nästa 

avsnitt presenterar jag tillägg och bortfall som är väsentliga begrepp inom 

översättningsvetenskap. 

Ingo konstaterar att tillägg är de allra lättast iakttagbara förändringar som sker när 

översättaren överför förlagans budskap till målspråket. Vid sidan av tillägg är också 

bortfall iakttagbara förändringar. (Ingo 1991: 254)  

Ett tillägg är en förändring i översättningen som inte har någon direkt motsvarighet i 

förlagan. Tillägg som tillfogas i översättningen kan vara vilken enhet som helst inom 

grammatiken. (Huhtala 1995: 44) Exemplet som illustrerar ett tillägg är från Huhtalas 

doktorsavhandling. 
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Exempel 1. Tillägg 

fi. Lapsen nimi voidaan kuitenkin ainoastaan kerran muuttaa saman avioliiton 

perusteella otetuiksi puolisoiden yhteiseksi sukunimeksi. 

sv. Barnets släktnamn kan dock på grund av samma äktenskap endast en gång ändras 

till det gemensamma släktnamn som makarna har antagit. 

(Huhtala 1995: 45) 

 

Huhtala konstaterar att tillägg kan resultera i en betydelseförändring och det är också 

möjligt att information som det tillagda elementet innehåller kan läsas ”mellan raderna” i 

förlagan. (Huhtala 1995: 44) Ingo presenterar tillägg av två olika typer: semantiska och 

explicitgörande tillägg. I semantiska tillägg tillskjuter man nya betydelsekomponenter till 

översättningen medan i explicitgörande tillägg tillfogar översättaren betydelseelement som 

bara kan läsas implicit i originaltexten, dvs. mellan raderna. (Ingo 1991: 245) 

 

3.3.2 Bortfall 

 

Ett bortfall, dvs. en utelämning, avses en förändring som betyder att ett element i 

originaltexten blir oöversatt i översättningen. Detta element kan vara t.ex. ett ord, en fras, 

en sats eller t.o.m. ett stycke, och sålunda är bortfall motsatsen till tillägg. (Huhtala 1995: 

45) Som Ingo fördelade tillägg i semantiska tillägg och explicitgörande tillägg delar han 

också bortfall i två underkategorier: semantiska och implicitgörande utelämningar. 

Semantiska utelämningar innebär att översättaren utelämnar väsentliga semantiska 

betydelsekomponenter och implicitgörande är sådana element som finns tydligt uttalade i 

originaltexten men framgår som självklarheter av satssammanhanget. Ingo anmärker att 

översättaren borde beakta att bortfall är allvarligare än tillägg och uteslutandet kan göra 

översättningen semantiskt fattigare och således störa översättningens informationsflöde. 

(Ingo 1991: 255) 
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Exempel 2. Ett implicitgörande bortfall 

fi. Mutta katolta se tippui, minun omakotitaloni katolta […] 

sv. Men ner från taket kom han, mitt tak […] 

(Huhtala 1995: 46) 

 

3.3.3 Numerusbyten 

 

Huhtala konstaterar att ett numerusbyte uppstår när ett ord står i singularis i förlagan och 

blir översatt som pluralis i översättningen eller vice versa. Hon betonar dock att 

numerusbyten inte bör blandas ihop med intrasystembyten som tillhör de obligatoriska 

översättningsbytena. Numerusbyten kan föra med sig innehållsmässiga förändringar men 

det kan också vara möjligt att dessa byten inte förorsakar några större semantiska 

förändringar. (Huhtala 1995: 49f.) Följande exempel på numerusbyten härrör från Huhtalas 

doktorsavhandling. 

 

Exempel 3. Numerusbyte från pluralis till singularis 

fi. Keskimmäinen poika alkaa kuivata ikkunoita sanomalehdellä. 

sv. Mellanpojken börjar gnida fönstret med tidningspapper. 

(Huhtala 1995: 49) 

 

Exempel 4. Numerusbyte från singularis till pluralis 

fi. Tulipalo oli hävittänyt puutalo-Helsingin miltei kokonaan. 

sv. Under kriget hade trädbyggnaderna i staden nästan helt utplånats av eldsvådor. 

(Huhtala 1995: 50) 

 

 

3.4 Översättarens kompetenser 

 

Det krävs mycket när översättare utför sitt yrke. I detta avsnitt redogör jag för de 

kompetenser som anses vara nödvändiga beträffande översättarens arbete. Först presenterar 

jag hur viktigt det är att behärska språken som han arbetar med och känna till olika 
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texttyper. Jag använder mig av dels Neuberts (2000) indelning av översättarens 

kompetenser och dels Sorvalis (1983), Ingos (1991; 2007) uppfattningar och tankar 

angående dessa kompetenser. 

 

3.4.1 Språklig kompetens 

 

Det viktigaste kravet är att översättaren behärskar både källspråket och målspråket utmärkt. 

Ingo konstaterar att översättaren är som bäst när han översätter texter från ett främmande 

språk till sitt modersmål. Idealsituationen är att översättaren är en fullständigt tvåspråkig 

person som översätter från det ”främmande” språket till sitt modersmål eller han har två 

modersmål som han behärskar lika väl. Den goda behärskningen av källspråket hjälper till 

att analysera den ursprungliga texten och överföra dess budskap till målspråket. (Ingo 

1991: 22)  

Språkkunskaperna bör vara bättre än i genomsnitt men översättarens kunskaper i 

källspråket kan vara en aning passivare än i målspråket. Behärskningen av målspråket 

förutsätter naturligtvis att man känner till språkets strukturer och översättaren har framför 

allt en säker stilkänsla. (Ingo 2007: 330) Neubert anser att översättarens språkliga 

kompetens betyder att översättaren har kunskap i språkens grammatiska och lexikala 

system, dvs. han behärskar språkriktigheten och är medveten om språkets föränderlighet 

(Neubert 2000: 7). Sorvali konstaterar att behärskningen av både käll- och målspråket inte 

räcker till utan översättaren måste kunna analysera förlagan och hon anser att 

översättningsarbetet är utmanande vilket som också förutsätter att översättaren är begåvad 

på sitt område. Eftersom kraven är höga innebär det också att översättaren tar ett stort 

ansvar. (Sorvali 1983: 77) 

 

 

3.4.2 Textuell kompetens 

 

Neubert anser att översättaren bör vara förtrogen med olika texters världar. När det gäller 

textuell kompetens är det presumtivt att översättaren också är medveten om konventioner 

inom olika texttyper, t.ex. vilka är typiska drag för lagtexter eller skönlitterära texter. 

(Neubert 2000: 8) 
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I föregående avsnitt nämndes översättarens språkliga komptens som är en viktig 

kompetens med tanke på översättarens yrkesskicklighet. Förutom språkriktigheten är det 

viktigt att översättaren använder ett lämpligt språk vid översättning av olika texter. 

Språkanvändningen bör också vara passande i en viss kontext. (Neubert 2000: 8) 

 

3.4.3 Ämneskompetens 

 

Ämneskompetens betyder att översättaren måste veta någonting om det han skriver. I 

allmänhet behöver han inte vara någon specialist men han måste veta hur han vid behov får 

tillgång till kunskaper han behöver i sitt arbete. Avståndet mellan översättaridentitet och 

expertidentitet blir mindre för varje översättning när översättaren sysslar inom ett och 

samma ämnesområde. (Neubert 2000: 9) 

Neubert betonar också att översättaren bör ha en god allmänbildning och detsamma anser 

också Ingo. Översättarens språkliga kompetens räcker inte utan översättarens 

ämneskompetens spelar också en viktig roll. (Neubert 2000: 9; Ingo 2007: 331) 

 

3.4.4 Kulturell kompetens och transferkompetens 

 

Kulturell kompetens betyder enligt Neubert att översättaren är medveten om hur texten bör 

formuleras med tanke på målkulturen (Neubert 2000: 9) Med transferkompetens menar han 

de taktiker och strategier som behövs för att konvertera källspråkliga texter till 

målspråkliga, dvs. översättaren utför sina arbetsuppgifter och får sitt arbete gjort. I denna 

kompetens förenas Neuberts alla definierade kompetensområden. Han anser att 

översättningen ändå är en målspråklig produktion som den tredje parten har utfört från 

källspråkliga texter. (Neubert 2000: 10) 
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4 ANALYS OCH RESULTAT 

 

I detta kapitel analyserar jag faktaböckerna Tanska (2010) och Kanada (2014) samt 

presenterar de väsentliga resultaten angående denna pro gradu-avhandling. För att 

dispositionen i denna avhandling är klar, presenterar jag en bok åt gången: först presenterar 

jag de frivilliga översättningsbytena och sedan lägger jag fokus på andra observationer som 

jag har gjort vid analyseringen av faktaböckerna. Alla analysresultat som jag presenterar i 

avhandlingen kommer jag att åskådliggöra med exempel som är tagna både ur den 

finskspråkiga, dvs. den källspråkliga texten, och den svenskspråkiga, dvs. målspråkliga 

texten. 

 

4.1 Tanska  

 

Detta avsnitt är tillägnat boken Tanska som jag har skrivit år 2010. Bokens svenska 

översättning har utkommit två år därefter av översättaren Kent Lindberg. Vid 

analyseringen förekommer det både frivilliga översättningsbyten och andra intressanta 

iakttagelser som jag presenterar i de kommande avsnitten.  

 

4.1.1 Tillägg 

 

I detta avsnitt presenterar jag de tillägg som förekommer i boken Tanskas översättning. Det 

finns sammanlagt sex tillägg, varav fyra är semantiska och två explicita. De semantiska 

tilläggen som översättaren har skjutit resulterar i små eller större betydelseförändringar. I 

det första exemplet har översättaren tillagt det modala hjälpverbet vill i översättningen. 

Betydelseförändringen är inte stor men användningen av detta hjälpverb modifierar 

meningen så att staden har för avsikt att använda denna bokstavskombination. 

 

 Exempel 1 

Ennen sitä käytettiin yhdistelmää aa, joka esiintyy vielä monissa nimissä (esim. 

Ålborgin kaupunki käyttää nimessään mieluummin aa:ta). 

Tidigare använde man bokstavskombinationen aa som fortfarande förekommer i 

många namn (till exempel staden Ålborg vill hellre använda aa i sitt namn). (s.7) 
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Exempel 2 nedan berättar om sagofarbrorn H.C. Andersen och hans barndom. Av 

originaltexten framgår det inte vem mors historier gjorde intryck på. Översättaren har 

tillfogat ackusativformen av det substantiviska pronomen honom (grundformen han) som 

specificerar den översatta meningen, dvs. det var precis Hans Christian Andersen som blev 

imponerad av sin mor och hennes historier.  

 

Exempel 2 

Andersenin äiti oli taikauskoinen, ja hänen tarinansa tekivät suuren vaikutuksen. 

Hans Christians mor var vidskeplig och hennes historier gjorde djupt intryck på 

honom. (s.17) 

 

Avsnittet Det danska köket handlar om matkulturen i Danmark. På sidan 20 berättas det 

om frikadeller som danskar gärna äter. I översättningen finns ändå ett tillägg där 

översättaren Lindberg konstaterar att det finns köttbullar av två slag i Danmark, frikadeller 

och kødboller. Kødboller är sålunda ett tillägg som också förändrar originaltextens 

betydelse, dvs. tillägget anger mer ny information. Serveringssätten i originaltexten och 

översättningen är helt omvända som antagligen kan vålla förvirring bland läsarna, dvs. 

vilket sätt är då det korrekta. Förvirringen förekommer ändå och enbart i publiken som 

läser denna faktabok både på käll- och målspråket (t.ex. lingvister och språkforskare). Jag 

antar att felet har uppstått i originaltexten som jag har skrivit. Jag anser att översättaren har 

bättre kunskaper i den svenska och danska kulturen eftersom översättaren själv har en 

finlandssvensk bakgrund och han bor i Sverige. 

 

Exempel 3 

Lihapullat eli frikadellit maistuvat myös tanskalaisille. Ne eroavat ruotsalaisista 

lihapullista niin, että ne tarjoillaan lisukkeina esim. keittojen kanssa. 

Danskarna gillar också frikadeller (motsvarar svenska köttbullar) och kødboller 

(motsvarar svenska frikadeller). Frikadeller serveras med till exempel med sås och 

potatis. Kødboller serveras som tilltugg exempelvis till soppor. (s.20) 

 

Det fjärde semantiska tillägget finns i avsnittet Köpenhamn. Redan i början av avsnittet 

förklarar jag Köpenhamns historia och vem som anses vara stadens grundare. Samma saker 

finns med i översättningen men Lindberg har förlängt texten genom att skriva mer om 
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fyndigheter som således påverkar definieringen hur långt tillbaka Köpenhamns historia 

egentligen sträcker sig. Detta tillägg har varit en aktuell nyhet under Lindbergs 

översättningsarbete eftersom utbyggnaden av Köpenhamns metro började under år 2012 

(Wiik 2012 [www]). Härav kan man dra slutsatsen att översättaren också har möjligheten 

att tillägga ny information i översättningen och därmed medverka till bokens innehåll och 

omfattning. 

 

Exempel 4 

Tanskan pääkaupungilla, Kööpenhaminalla, on yli tuhatvuotinen historia takanaan. 

Kaupungin perustajana pidetään piispa Absalonia, joka linnoitti kaupungin vuonna 

1167. 

Danmarks huvudstad Köpenhamns historia sträcker sig över tusen år tillbaka. Biskop 

Absalon, som lät befästa staden år 1167, anses vara stadens grundare. (Nyligen har 

man hittat bevis för att Köpenhamn kan vara betydligt äldre när man grävde ut för 

utbyggnad av Köpenhamns metro.) (s.24) 

 

De explicitgörande tilläggen som Ingo konstarerar är sådana byten som endast finns mellan 

raderna i förlagan. I undersökningsmaterialet kommer det fram två tydliga exempel på 

detta.  

 

Exempel 5  

Jazzmusiikilla on monien vuosikymmenten historia. 

Jazzmusikens historia i Danmark sträcker sig över flera årtionden. (s.19) 

 

Exempel 6 

Lintuluoto on lintututkijoiden paratiisi, jossa voi nähdä satoja lintulajeja, mm. 

merivariksia ja värikkäitä lunneja. 

Fågelklipporna är ett paradis för ornitologer, som kan få se hundratals fågelarter, 

bland annat gråhakedoppingar och färggranna lunnefåglar. (s.29) 

 

I exempel 5 har översättaren tillfogat rumsadverbialet i Danmark men det är redan 

uppenbart att det är fråga om den danska jazzmusiken. I originaltexten har jag inte angett 

lokaliseringen eftersom jag inte har ansett den väsentlig. I exempel 6 har översättaren 

ansett det nödigt att använda ett sammansatt ord lunnefåglar, varav det sista ledet är tillagt. 
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Av någon anledning har översättaren ändå ansett upprepningen vara nödvändig i detta fall, 

även om man redan har nämnt ordet lintulajeja tidigare i samma mening. 

 

4.1.2 Bortfall 

 

Som jag presenterade i teoridelen, kategoriserar Ingo bortfallen i semantiska och 

implicitgörande utelämningar. Det kommer fram i undersökningsmaterialet att det finns 

både tillägg och bortfall och jag presenterar de sistnämnda i detta avsnitt. 

Det finns en tydlig semantisk utelämning i översättningen. Den finns i avsnittet Andra 

danska författare. Textutdraget berättar om författaren Peter Høeg och hur han har blivit 

känd i litteraturkretsarna.  

 

Exempel 7 

Hän teki kansainvälisen läpimurron teoksellaan Lumen taju (1992). 

Han slog igenom med romanen Fröken Smillas känsla för snö (Frøken Smillas 

fornemmelse for sne, 1992). (s.17) 

 

På grund av utelämningen kan man inte dra slutsatsen i översättningen om Høeg har slagit 

igenom antingen på inhemska eller utländska bokmarknader. I originaltexten har man 

adjektivattributet kansainvälinen men attributet saknas i översättningen. Jag anser att 

denna avsaknad förändrar betydelsen litet. Om man ändå har kännedom om de danska 

författarna och litteraturen är det naturligtvis avläsbart mellan raderna, men när man tänker 

i synnerhet på facklitteratur för barn, vore det tydligare om man har angett att det är fråga 

om internationellt genombrott. 

Det förekommer många implicitgörande bortfall i undersökningsmaterialet och jag 

presenterar några av dem. Exempel 8 är från avsnittet Kort historia där jag framställer hur 

Danmark blev ett stort rike i Östersjösregionen på medeltiden och hur rikets gränser 

utgjordes på den tiden. Det är intressant att märka till att översättaren har bestämt sig för 

att utelämna ordet Norge. Östersjöregionen är ett begränsat område och översättaren har 

förmodligen ansett att det inte är nödvändigt att nämna Norge som Danmarks norra gräns. 
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Exempel 8 

Se ulottui Norjasta aina Pohjois-Saksaan ja sen itäisimpänä [sic!] rajana oli Englanti. 

Det sträckte sig ända till Nordtyskland, och dess västra gräns var England. (s.10) 

 

Andra implicitgörande bortfall kommer fram i analysmaterialet, t.ex. utelämningar av 

bestämningar framför huvudordet. Exempel 9 visar att översättaren har förkortat texten 

genom att utelämna bestämningarna vettä mukanaan tuovaa. Orsaken till utelämningen 

beror antagligen på att jag har berättat i samma textavsnitt tidigare att Golfströmmen för 

med sig varmt vatten. En annan orsak kan vara att detta anses som en självklarhet att 

havströmmar för med sig vatten.  

 

Exempel 9 

Ilman lämmintä vettä mukanaan tuovaa Golf-virtaa talvet olisivat kylmempiä. 

Utan den varma Golfströmmen skulle vintrarna vara kallare. (s.8) 

 

Ett liknande bortfall finns på sidan 29 i avsnittet En rundtur på Grönland och Färöarna. I 

förlagan står det att (Ilulissat)fjorden är en populär attraktion för turister men i 

översättningen blir bestämningen turisti utelämnad. 

 

Exempel 10 

Vuono on suosittu turistinähtävyys ja kuuluu Unescon maailmanperintöluetteloon. 

Fjorden är en uppskattad sevärdhet och finns med på Unescos världsarvslista. (s.29) 

 

I exempel 11 presenterar jag vilka är de mest kända ostarna i Danmark. Som det redan 

framgår i början av meningen att denna handlar om olika ostar, är det inte heller 

nödvändigt att uttrycka samma sak i översättningen. Följaktligen har det sista ledet av det 

sammansatta ordet emmentalost fallit bort. 

Exempel 11 

Juustoista tunnetuimmat ovat emmentaljuustonkaltainen Samsø ja sinihomejuusto 

Danablu. 

De mest kända ostarna är den emmentalliknande Samsø och blåmögelosten Danablu. 

(s.21) 
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Exemplet från litteraturdelen (12) antyder på figuren Gummi-Tarzan som är skapad av 

författaren Ole Lund Kirkegaard. I litteraturkontexten är det självklart att författare är 

konstnärer som skapar verk, figurer osv. I originaltexten har jag ändå tillagt luomallaan 

som egentligen inte behövs. 

 

Exempel 12 

Ole Lund Kirkegaard (1940 – 1979) on viihdyttänyt lapsia ja nuorisoa luomallaan 

Kumi-Tarzan-hahmolla, josta on myös tehty elokuva. 

Ole Lund Kirkegaard (1940 – 1979) har underhållit barn och ungdom med sin figur 

Gummi-Tarzan, som man också har gjort film av. (s.17) 

 

Bortfall används också för att undvika upprepning av ett ord som exempel 13 och 14 visar. 

Att undvika upprepning gör också texten på målspråket mer flytande. Ordet namn behöver 

inte upprepas eftersom detta redan förekommer i slutet av meningen (förslag till namn) och 

detsamma gäller också i exempel 14 där jag har upprepat ordet laji i originaltexten. 

Sålunda är bortfall nästan obligatoriska i dessa fall. 

 

Exempel 13 

 […] ja kaksi vuotta myöhemmin Ole Kirk piti nimikilpailun, jossa sai antaa 

nimiehdotuksia uudelle yritykselle. 

[…] och två år senare ordnade Kirk en tävling där man fick lämna förslag till namn 

för det nya företaget. (s.12) 

 

Exempel 14 

Ex 14: (s.22): Talviurheilulajeista suosituin laji […] 

Den populäraste vintersporten […] (s.22) 

 

Ibland kan det vara obligatoriskt för översättaren att utelämna ord som finns i förlagan, 

särskilt när översättaren måste ta till hänsyn målgrupper som läser hans texter. I avsnittet 

Köpenhamn finns det exempel på Öresundsbron som är byggd mellan Köpenhamn och 

Malmö. I förlagan har jag definierat var staden Malmö ligger, medan belägenheten kan 

förbli oöversatt eftersom den svenskspråkiga publiken vet att staden ligger i södra Sverige. 
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Exempel 15 

Kesällä 2000 Kööpenhamina ja Ruotsin eteläinen kaupunki Malmö yhdistettiin 

melkein kahdeksan kilometrin pituisella Juutinrauman sillalla. 

Sommaren 2000 sammanbands Köpenhamn och Malmö med den nästan åtta 

kilometer långa Öresundsbron. (s.23) 

 

Litet senare i samma avsnitt kan man observera ett relativt likadant bortfall som ovan. I 

denna mening har översättaren utelämnat huvudstadens namn Köpenhamn eftersom hela 

textavsnittet klargör att detta handlar om huvudstaden.  

 

Exempel 16 

Kaupungin kuuluisin patsas ja symboli, Pieni merenneito, sijaitsee Kööpenhaminan 

satamassa. 

Stadens mest berömda staty och symbol är Den lilla sjöjungfru som finns i hamnen. 

(s.24) 

 

Bortfall förekommer också i avsnittet Administration som innehåller politiskt ordförråd. 

Eftersom jag har skrivit de finskspråkiga betydelserna före eller efter de danska orden för 

förklaringens skull, är dessa naturligtvis utelämnade i översättningen. Tack vare 

språksläktskapet behöver översättaren inte förklara ordens betydelser som jag har gjort i 

originaltexten. 

 

Exempel 17 

Kuningatar tekee yhteistyötä valtioneuvoston (Statsrådet) kanssa. 

Drottningen samarbetar med Statsrådet. (s.11) 

 

Exempel 18 

Tanskan perustuslain mukaan parlamentti (Folketing eli kansankäräjät) ja hallitus 

päättävät maan asioista. 

Enligt den danska grundlagen är det parlamentet (Folketinget) och regeringen som 

fattar besluten i landets angelägenheter. (s.11) 
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4.1.3 Numerusbyten 

 

Numerusbyte är ett byte som uppstår när ett ord i källspråket står i singularis men det 

ersätts med ett ord i pluralis i översättningen. Detta byte kan också vara omvänt, dvs. ett 

ord står i pluralis men översätts i singularis. Det är viktigt att beakta att de obligatoriska 

intrasystembytena och de frivilliga numerusbytena inte blandas ihop. Numerusbyten kan 

föra med sig innehållsmässiga förändringar eller förorsaka inga större semantiska 

förändringar i kontexten (Huhtala 1995: 49f.) 

I analysmaterialet kommer det fram numerusbyten från singularis till pluralis och tvärtom. 

Först presenterar jag hurdana numerusbyten det kommer fram från singularis till pluralis 

och därefter övergår jag till att presentera de omvända numerusbyten, dvs. byten från 

pluralis till singularis. 

 

4.1.3.1 Numerusbyten från singularis till pluralis 

 

 

Det förekommer två numerusbyten från singularis till pluralis i översättningen. Exempel 19 

är taget ur avsnittet Livsstil där jag har berättat hur danskarna tillbringar sin fritid. I 

exemplet har jag använt mig av ordet sydäntä som står i singularis, medan översättaren 

Lindberg har ändrat samma ord till pluralis, hjärtan. Numerusbytet kommer fram i 

ordböjningen, dvs. ordet hjärta är ett neutrumord, vars form i obestämd pluralis lyder 

hjärtan. Eftersom detta ord föregås av genitivform -s, är den obestämda formen det enda 

och språkligt korrekta alternativet. 

Exempel 19 

Tanskalaisten sydäntä lähellä ovat myös luonto ja ympäristö. 

Naturen och miljön ligger också nära danskarnas hjärtan. (s.13) 

 

Exempel 20 

Nuukin ympäristö on hyvin kaunista ja lumoaa kokeneemmankin matkailijan. 

Omgivningarna kring Nuuk är mycket vackra och trollbinder även de mest beresta. 

(s.27) 
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Exempel 20 härstammar från avsnittet En rundtur på Grönland och Färöarna. 

Översättaren har översatt kokeneemmankin matkailijan i pluralisform. I originaltexten finns 

det adjektivattributet kokenut (i grundform ’erfaren’) som står framför huvudordet 

matkailija (’turist’ eller ’resenär’). Översättaren har bestämt sig för att använda det 

substantiverade adjektivet berest som hänvisar till en person som har rest mycket (Svenska 

Akademiens ordbok [www]). Eftersom singularis har blivit pluralis vid denna 

översättningsfas, måste man enligt kongruensreglerna böja detta substantiverade adjektiv i 

pluralisform, dvs. de beresta. Översättaren har sannolikt velat betona att Grönlands vackra 

miljö dårar även de mest erfarna resenärerna. Därför har han använt sig av 

superlativformen mest som ändå inte framgår av originaltexten. I originaltexten kan man 

ändå observera hellre att det är fråga om komparativform. 

 

4.1.3.2 Numerusbyten från pluralis till singularis 

 

I motsats till numerusbyten från singularis till pluralis finns det också omvända byten av 

samma slag, dvs. när pluralisform blir singularis. Som det redan framgick av föregående 

exempel hade ordet matkailija blivit översatt i pluralisform i översättningen. Det har 

inträffat ett omvänt numerusbyte omedelbart i nästa sats som exempel 22 nedan indikerar. 

 

Exempel 21 

Tarkkasilmäiset voivat huomata poroja kävelemässä pitkin katuja […] 

Den uppmärksamme kan upptäcka renar gående på gatorna […] (s.27) 

 

Som det framgår av exemplet har översättaren använt singularisform i stället för 

pluralisform i översättningen. Den bestämda artikeln den står framför det substantiverade 

adjektivet uppmärksamme. Översättaren har förkortat det substantiverade adjektivet 

tarkkasilmäiset (sv. skarpögda) genom att utelämna ändelsen -silmäinen. 

Översättningsresultatet är i stort sett detsamma och för ingen stor innehållsmässig skillnad 

med sig. Av detta sammanhang och denna kontext att döma avslöjar den uppmärksamme 

att det är fråga om en enskild person som observerar vaksamt i sin omgivning. 
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Exempel 22 är taget ur avsnittet Sport där man berättar om hur cykling är en populär 

sportart i Danmark. I förlagan har jag använt mig av ordet pyöräretkelle som översättaren 

Lindberg har översatt i pluralis, cykelturer. 

 

Exempel 22 

Tasainen maasto ja turvalliset pyöräilyreitit tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet 

lähteä vähän pidemmällekin pyöräretkelle. 

Det platta landskapet och de trygga cykellederna ger utomordentliga möjligheter 

även för lite längre cykelturer. (s.22) 

 

Andra numerusbyten från pluralis till singularis, som förekommer i analysmaterialet, 

handlar i stor utsträckning om mat. I avsnitten Det danska köket och En rundtur På 

Grönland och Färöarna diskuterar jag mat som står i pluralisform i originaltexten. Jag 

antar att mat uppfattas som ämnesord och därför använder man singularisform i svenska 

språket. Nedan finns det exempel 23, 24 och 25 som gäller mat och maträtter. Att använda 

singularisform i dessa fall påverkar naturligtvis också hur predikativet populär, 

adjektivattributet internationell och interrogativa pronomen vilken kongruensböjs. 

 

Exempel 23 

Makkarat ovat suosittua pikaruokaa Tanskassa. 

Korv är populär snabbmat i Danmark. (s.21) 

 

Exempel 24 

Myös kansainväliset pikaruoat, kuten pizzat, pastat ja kebabit ovat suosittuja. 

Även internationell snabbmat som pizza, pasta och kebab är omtyckt. (s.21) 

 

Exempel 25 

Osaatko jo arvata mistä ruuista mahtaa olla kyse? 

Kan du gissa vilken sorts mat det handlar om? (s.29) 
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Det kommer fram också numerusbyten från pluralis till singularis i de andra avsnitten, t.ex. 

Måleri & Design, Sport och Köpenhamn. Dessa exempel medför inga innehållsmässiga 

förändringar i översättningen. 

 

Exempel 26 

Taustassa on käytetty kirkkaita värejä ja sen maisemat ovat upeita. 

I bakgrunden av det storslagna landskapet har man använt ljusa och klara färger. 

(s.18) 

 

Exempel 27 

Kartat ovat pyöräilyssä oiva apuväline, mikäli maisemat eivät ole ennalta tuttuja. 

Om man inte känner till trakterna så är en karta ett utmärkt hjälpmedel när man 

cyklar. (s.22) 

 

 

4.1.4 Övriga iakttagelser i översättningsanalysen 

 

I detta avsnitt demonstrerar jag övriga iakttagelser som jag har gjort i analysarbetet av 

boken Tanska. Det kommer fram många intressanta översättningsförändringar som jag 

anser vara värda att presentera i denna avhandling. Jag klassificerar dessa förändringar i 

mindre kategorier: Mått och tal, Likheter mellan det svenska och danska språket, samt 

Andra översättningsförändringar. Jag presenterar varje kategori med exempel från både 

förlagan och översättningen. 

 

4.1.4.1 Mått och tal 

 

I boken Tanska förekommer det ett par mått och tal som fäster min uppmärksamhet vid 

analyseringen. I avsnittet Allmänt som anger allmän information om Danmark, dess 

invånarantal, officiella språk, grannländer osv., berättar jag vilken valuta man använder i 

Danmark (exempel 28). 
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Exempel 28 

Tanskan rahayksikkö on Tanskan kruunu (DDK) [sic!]  (1 EUR = n. 7,42 DDK). 

Valutan i Danmark är danska kronor (DKK), 1 DKK = ca 1,14 SEK (09/2012). (s.7) 

 

Först konstaterar jag att det har inträffat ett stavningsfel i valutans förkortning i 

originaltexten, dvs. det andra D:et borde vara ett stort K. Denna felaktighet i förkortningen 

är ändå korrigerad i översättningen och man kan se att valutor är annorlunda i den 

ursprungliga texten och översättningen. Eftersom den finskspråkiga boken är avsedd för 

finskspråkiga läsarkretsar, använder man naturligtvis landets eget valuta euro (EUR), 

medan översättaren har använt svenska kronor (SEK) som valuta i den svenskspråkiga 

boken. Naturligtvis är syftet med detta att förtydliga hur mycket en dansk krona är värd i 

svenska kronor. Översättaren har tillagt att valutakursen härrör från september 2012 som 

då har varit 1,14. Det är beaktansvärt att översättaren har tillagt datumet efter valutavärdet 

för valutakurser varierar dagligen. Den angivna tidpunkten avslöjar också när översättaren 

egentligen har utfört sitt arbete.  

Invånarantal är naturligtvis tal som inte är stabila utan de förändrar sig också med tiden 

p.g.a. in- och utflyttning. I samma avsnitt förekommer det huvudstaden Köpenhamns 

invånarantal som avviker från originaltexten. 

 

Exempel 29 

Tanskassa asuu noin 5,5 miljoonaa asukasta, joista Kööpenhaminassa noin 520 000. 

Danmark har omkring 5,5 miljoner invånare, och av dem bor cirka 552 000 i 

Köpenhamn. (s.6) 

 

En liknande avvikelse förekommer även i avsnittet Andra större städer där jag presenterar 

tre storstäder efter Köpenhamn: Århus, Ålborg och Odense. Enligt min bok är 

invånarantalet i Ålborg över 195 000 och är således Danmarks tredje största stad. 

Översättaren har ändå hittat information av annat slag: Ålborg kommun har ungefär 200 

000 invånare, varav endast drygt hälften bor i själva staden. Denna avvikelse är relativt stor 

som också påverkar städernas ordningsföljd i översättningen: enligt det invånarantal som 

jag har använt i min bok, är Ålborg den tredje största staden i Danmark, medan det 

reviderade invånarantalet i översättningen ordnar Ålborg som fjärde i storleksordningen. 
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Detta leder till att städerna Ålborg och Odense byter platser i översättningen. Orsaken till 

detta har antagligen varit att både jag och översättaren har använt information från olika 

källor. Som konstaterats i teoridelen är det mycket viktigt för författaren av facklitteratur 

att information som presenteras i böcker måste vara sanningsenlig och hämtad från 

trovärdiga källor (Salonen 1978). 

En annan intressant iakttagelse från Tanska och dess översättning är hur man uttrycker 

avstånd i kilometer. I svenskan har man ordet mil som används för att mäta längre 

vägsträckor i olika länder och under olika tidsperioder. Från 1600-talet har man 

normaliserat mil till 36 000 fot (ca 10,69 kilometer) och numera korresponderar en svensk 

mil 10 kilometer. (Svenska Akademins ordbok [www]) I de analyserade böckerna kan man 

märka till hur översättaren har använt detta ord, till exempel man kan se i exempel 30 och 

31. 

 

Exempel 30 

Lukuisten saariensa ansiosta Tanskalle kertyy huimat 7 300 km rantaviivaa. 

På grund av de otaliga öarna är Danmarks kust hela 730 mil lång. (s.8) 

 

Exempel 31 

Sanotaan, että mistään Tanskan kohdasta ei ole 50 km pidempää matkaa 

merenrantaan. 

Det sägs att från vilken plats som helst i Danmark är det aldrig längre än fem mil till 

närmaste havsstrand. (s.8) 

 

Även om svenskan har ordet mil för att uttrycka samma sak som tio kilometer, anges 

ojämna tiotal som de är. Nedan finns det ett exempel på detta. 

 

Exempel 32 

Maan pisin joki on Gudenå (158 km). 

Landets längsta vattendrag heter Gudenå (158 km). (s.8) 
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4.1.4.2 Likheter mellan svenska och danska språket 

 

I detta avsnitt presenterar jag forskningsresultat som gäller likheter mellan svenska och 

danska språket. Det förekommer ett uttryck och några ord i bokens översättning som 

påminner hur svenskan och danskan liknar varandra, i synnerhet när det gäller skriftbilden. 

Nedan finns det ett textutdrag från förlagan där jag har konstaterat samma sak och skrivit 

att det ändå finns några avvikelser när det gäller språkens uttal. 

 

”Tanskan virallinen kieli on tanska, joka on sukulaiskieli ruotsin ja norjan kanssa. Näiden kielien 

kirjoitustyylit muistuttavat melko paljon toisiaan, mutta ääntämiset poikkeavat jonkin verran. Jos osaat 

hiukankin ruotsia tai norjaa, pärjäät varmasti Tanskassa ilman suurempia ongelmia!”(Saikkonen, 2010) 

 

På grund av mina intressen för språken, i synnerhet de nordiska, har jag velat använda 

några danska ord i boken. Orsaken till detta är att jag som skribent vill skapa och hålla en 

stämning där läsarna fullkomligt kan fördjupa sig i den danska kulturen och det danska 

språket. På detta sätt kan läsarna även lära sig några enkla danska ord. Jag som filolog 

lägger naturligtvis märke till att det finns många likheter mellan svenska och danska 

språket eftersom de båda hör till den nordgermanska språkfamiljen (Hellstam 1995: 19). 

Efter att ha analyserat boken Tanska kan jag konstatera att det finns många likheter i 

svenskans och danskans ordförråd. Jag har samlat in de ord som påminner mycket om 

varandra och som omvittnar släktskapet mellan dessa språk. Orden är tagna ur böckerna 

sådana som de är, så det kan finnas några avvikelser angående kasus, bestämdhet eller 

andra grammatiska former. 
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Tabell 1. Språksläktskapet mellan svenskan och danskan. 

 

Ordet / uttrycket på svenska Ordet / uttrycket på danska 
  

Hej och välkommen! Hej og velkommen! 

lycka lykke 

Köpenhamn København 

kung kong 

Folkkyrka Folkekirke 

statsrådet statsrådet 

regeringen regeringen 

region region 

kommun kommune 

regionsråd regionsråd 

lek (imperativ) leg (imperativ) 

paketspelet paketspillet 

fröken fröken 

För For 

snö sne 

föreställning forestilling 

århundradet århundrede 

de de 

smörrebröd smørrebrød 

äppelskivor æbleskiver 

 

 

När man betraktar tabellen närmare, kan man konstatera att det enda uttrycket Hej och 

välkommen! och orden ser likadana ut. Avsnittet Administration har administrativt 

ordförråd eller fackuttryck som gäller politiken i Danmark. Den enda skillnaden är ordet 

kommun och den danska motsvarigheten får man genom att tillägga -e i slutet. I Andra 

danska författare-delen har översättaren bevarat de danska titlarna på olika verk av kända 

danska författare, t.ex. Peter Høeg och hans roman Fröken Smillas känsla för snö (på 

danska Frøken Smillas fornemmelse for sne). När man jämför dessa svenskspråkiga och 

danska titlar med varandra hittar man också liknande ord. Detsamma gäller också 

matkulturen och dess ordförråd, ty orden smörrebröd och äppelskivor är nästan likadana. 
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4.1.4.3 Andra översättningsförändringar 

 

När översättaren utför sitt arbete är det viktigt att han adapterar texten för att läsekretsarna 

i målspråket kan förstå originaltexten bättre på sitt modersmål. Denna adaption är ytterst 

viktig om man t.ex. har förklaringar till främmande saker och ting. Jag som författare av 

facklitteratur för barn anser att små barn behöver mer förklaringar och preciseringar för att 

tillägna sig och förstå olika namn, ord och begrepp. 

Eftersom jag har använt mig av många danska ord, har det varit nödvändigt att förklara vad 

dessa betyder på finska i synnerhet med tanke på de yngsta läsarna. I översättningen har 

det också varit nödvändigt att använda samma förklaringar men naturligtvis på målspråket, 

dvs. svenska. Det kommer fram fall av följande slag, där de finskspråkiga förklaringarna 

har blivit ersatta med de svenskspråkiga motsvarigheterna i översättningen. 

 

Exempel 33 

Sana Lego koostuu kahdesta tanskalaisesta sanasta: leg godt, mikä tarkoittaa 

suomeksi leiki hyvin. 

Ordet Lego härrör från två danska ord: leg godt, som på svenska betyder ungefär lek 

bra. (s.12) 

 

Exempel 34 

Yksi sana, hyggelig, riittäisi kuvailemaan tanskalaisia. Se tarkoittaa suomeksi 

mukavaa ja ystävällistä. 

Ett ord, hyggelig, räcker till för att beskriva danskarna. På svenska betyder det trevlig 

och mysig. (s.13) 

 

Exempel 35 

Tunnetuin tanskalainen herkku on maailmankuulu smørrebrød, eli täytetty voileipä. 

Den mest berömda danska läckerheten är smørrebrød, smörrebrödet. (s.20) 
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Exempel 36 

Juhlapyhinä syödään myös pyöreitä, pingispallon kokoisia æbleskivereita (suom. 

omenaviipale). 

Vid högtider äter man även runda æbleskiver (äppelskivor), stora som ping-

pongbollar. (s.21) 

 

Exempel 37 

Tarkkasilmäiset voivat huomata poroja kävelemässä pitkin katuja tai jopa ryhävalaita 

leikkimässä Godthåbsfjordenilla eli Hyvän toivon vuonolla. 

Den uppmärksamme kan upptäcka renar gående på gatorna, eller till och med 

knölvalar, som leker på Godthåbsfjorden eller Goda hoppets fjord. (s.27) 

 

Exempel 38 

Ilulissatin jäävuonolla voi olla varma, että jäätä riittää loputtomiin, minkä jo 

kaupungin nimi kertoo. Suomeksi nimi tarkoittaa jäävuoria. 

På Ilullissat isfjord kan du vara säker på att det finns oändligt mycket is, vilket 

stadens namn antyder. Ilulissat betyder nämligen isberg på svenska. (s.27f.) 

 

Det är beaktansvärt att översättaren har bestämt sig för att översatta och tillägga den 

svenska motsvarigheten i de exempel där de danska orden kan avslöja vilka ord det handlar 

om, t.ex. ordet smörrebröd. Den enda skillnaden i detta fall är skriftbilden av det danska ø 

och det svenska ö. Som jag redan diskuterade likheterna och släktskapet mellan dessa 

språk i föregående avsnitt är det inte alltid så att människor, som talar svenska som sitt 

modersmål, kunde förstå danska. Även om danska och svenska ord ibland ser likadana ut, 

är det allmänbildande att ange ordens betydelser, i synnerhet i facklitteratur för lekmän och 

barn. 

I överföringsarbetet från källspråk till målspråk måste översättaren inte bara ägna sina 

tankar åt förhållanden mellan ordförråden och strukturerna av dessa språk, utan det är 

också viktigt att överssättaren tar hänsyn till målspråkets kultur. Översättaren måste då 

ackommodera svenska kulturen i själva översättningen. Vid analyseringen av käll- och 

måltexterna kommer det fram ett exempel där man verkligen kan se att översättaren har 

tänkt på svenskspråkiga läsekretsar. I exempel 39 har jag använt rumsadverbialet Suomessa 

(sv. i Finland) som å sin sida tyder på att jag har tänkt på finskspråkiga läsare som 

målgruppen. För att förstärka den finska stämningen i boken har jag tillagt attributet meillä 
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(sv. ’hos oss’) som preciserar att det tillbringas nästan samma helgdagar i Finland som i 

Danmark. I den svenska översättningen kan översättaren ju inte översätta satsen direkt om 

han vill tänka på svenskar som faktabokens målgrupp. För att lösa detta problem har han 

ersatt meillä Suomessa med i Sverige. 

 

Exempel 39 

Tanskassa vietetään hyvin samanlaisia juhlapäiviä kuin meillä Suomessa. 

De danska helgdagarna är i stort sett desamma som i Sverige. (s.14) 

 

I följande exempel kan konstateras att översättaren inte alltid behöver tänka på publiken i 

målspråket utan det är också möjligt att utvidga den. I avsnittet En rundtur på Grönland 

och Färöarna diskuterar jag jultomtens bosättningsort i skribentens roll: i originaltexten 

påstår jag att grönländarna inte är eniga om den riktiga bosättningsorten med oss 

finländare. I översättningen har översättaren resulterat i att utvidga måltextens finländare 

till en större publik, dvs. andra nordbor. 

 

Exempel 40 

Grönlantilaiset ovat hiukan eri mieltä meidän suomalaisten kanssa joulupukin 

asuinpaikasta.  

Grönländarna är inte riktigt överens med oss andra nordbor om jultomtens hemort. 

(s.27) 

 

 

4.2 Kanada 

 

Efter att ha analyserat boken Tanska övergår jag till att analysera det andra 

forskningsmaterialet, dvs. boken Kanada och dess svenska översättning. Dispositionen är 

densamma: först presenterar jag väsentliga forskningsresultat angående tillägg, bortfall 

samt numerusbyten, och därefter presenterar jag andra översättningsförändringar som 

förekommer i översättningen. 
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4.2.1 Tillägg 

  

När översättaren Lindberg har utfört sitt översättningsarbete av boken Kanada har han 

tillagt stora mängder ord och fraser som har förändrat originaltextens innehåll, åtminstone i 

någon utsträckning. I detta avsnitt presenterar jag de tillägg som förekommit vid 

analyseringen av förlagan och dess översättning. Först presenterar jag forskningsresultat 

som gäller semantiska tillägg och presenterar jag de explicita tilläggen, dvs. de tillägg som 

kan läsas mellan raderna i förlagan.  

De första två exemplen (41 och 42) finns i avsnittet Allmänt. I exempel 41 redogör jag för 

att Kanada är till ytan världens näst största land, medan Lindberg har tillfogat i 

översättningen Ryssland vara världens största land när det gäller yta. Detta anger ny 

information i synnerhet för yngre barn som förmodligen förvånar sig vilket land är således 

världens största. I exempel 42 har jag skrivit att Kanadas statschef är drottning Elizabeth II 

av Storbritannien och Nordirland, varav det sistnämnda har jag tillagt inom parentes. 

Översättaren har antagligen velat förfina texten genom att komplettera landets officiella 

namn. Exempel 43 härstammar också från samma avsnitt och exemplet handlar om hur stor 

del Kanadas ursprungsbefolkning, dvs. indianerna och inuiterna utgör av Kanadas 

befolkning och hur indianerna nuförtiden kallas för First Nations. Eftersom detta 

textfragment är skrivet av översättaren själv, saknas detta i förlagan.  

 

Exempel 41 

Maa on pinta-alaltaan maailman toiseksi suurin valtio. 

Till ytan är det världens näst största land, bara Ryssland är större. (s.3) 

 

Exempel 42 

 Kanadan valtionpäämiehenä toimii Ison-Britannian (ja Pohjois-Irlannin) kuningatar 

Elisabeth II, mutta varsinainen päätösvalta on maan pääministerillä ja parlamentilla. 

Kanadas statschef är drottning Elizabeth II av Storbritannien (som egentligen heter 

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland), men den egentliga 

beslutsfattande makten har landets premiärminister och parlament.  (s.3) 
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Exempel 43 

Ursprungsbefolkningen, indianerna och inuiterna, utgör tre-fyra procent av 

befolkningen. Indianerna kallas numera för First Nations (Premieres Nations på 

franska).  (s.3) 

 

Exemplet nedan (44) är taget ur Ekonomi-avsnittet. Tillägget är semantiskt vilket som 

innehåller helt ny information om Kanadas oljereserver. Jag har inte skrivit om detta i 

förlagan och jag anser att detta tillägg är omfattande som också utvidgar avsnittets innehåll 

tydligt. 

 

Exempel 44 

Kanada har världens största oljereserver efter Saudiarabien och Venezuela, men 95 

% av oljan är bunden i oljesand. Att utvinna oljesand kräver mycket energi, är 

väldigt dyrt och ger stora utsläpp av växthusgaser. Utvinningen har kritiserats hårt av 

bland annat Greenpeace, som hävdar att vildmarken förstörs och ersätts av enorma 

dagbrott, giftsjöar, raffinaderier och pipelines.  (s.7) 

 

Följande exempel nedan (45 och 46) är också semantiska tillägg som förekommer i 

avsnitten Växtlighet och Djurliv. Exempel 45 innehåller tillägget över hela kontinenten 

som beskriver gränsens verkliga längd. I förlagan har jag bara konstaterat att trädgränsen 

sträcker sig från Alaska till New Foundland. Tillägget kan uppfattas som semantiskt 

eftersom en person som för första gången bekantar sig med Kanada, i synnerhet små barn, 

vet inte så mycket om Kanadas geografi, dvs. var Alaska och New Foundland egentligen 

ligger. I exempel 46 som gäller Wood Buffalos nationalpark har översättaren tillagt att 

bisonpopulationen i denna park är världens största. Det finns säkerligen många 

nationalparker i världen, där bisonar bor men tillägget belyser att populationen där exakt är 

världens största.  

 

Exempel 45 

Puurajan eteläpuolella sijaitsee yksi maailman suurimmista havupuualueista, joka 

ulottuu Alaskasta Newfoundlandiin. 

Söder om trädgränsen ligger ett av världens största barrskogsområden som sträcker 

sig över hela kontinenten från Alaska till Newfoundland. (s.10) 
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Exempel 46 

Wood Buffalon kansallispuisto kuuluu UNESCOn maailmanperintöluetteloon 

luonnonkirjonsa, huomattavan biisonikantansa ja muiden uhanalaisten eläinlajiensa 

vuoksi. 

Wood Buffalo är med på Unescos världsarvslista för sitt ekosystem som är boplats 

för många utrotningshotade arter samt för sin bisonpopulation som är världens 

största. (s.10) 

 

Mest semantiska tillägg finns tydligen i Historia-delen och man kan t.o.m. konstatera att 

översättaren nästan har skrivit om detta avsnitt med sina omfattande tillägg. Exempel 47 

klargör hur urinvånarna, dvs. athabascafolket och paleoeskimåerna började befolka landet 

när de anlände den kanadensiska marken. Medan athabascafolket bebyggde de sydöstra 

delarna av landet, styrde paleoeskimåerna österut och till slut befolkade de arktiska 

områdena. Tillägget är semantiskt eftersom detta anger information var paleoeskimåerna 

egentligen bosatte sig och den slutliga belägenheten saknas i själva förlagan. 

Exempel 48 berättar om den medeltida upptäcktsresanden John Cabot som seglade till 

Kanada bland de första européerna, med andra ord med engelska handelsmän och fiskare. 

Efter hans resa blev det ännu fler européer som styrde och seglade över Atlanten till 

Kanada. I översättningen har Lindberg tillagt ett faktum om Cabots återresa till England: 

mottagningen av kung Henrik VII var likgiltig och han betalade Cabot endast 10 pund för 

mödan.  Exempel 49 redogör jag för hur den franska koloniseringen började i Kanada på 

1500-talet och hur pälshandeln med indianerna skapade en boom, då alla ville ha 

hattmakarnas pälsverk från Kanada. Tillägget är semantiskt eftersom jag endast har skrivit 

i min bok att fransmännen började idka pälshandel med ursprungsbefolkningen och hur 

monopolrättigheterna i handeln förorsakade många strider senare.  

I exempel 50 har Lindberg tillagt konsekvensen varför lojalister från USA hade flytt till 

Kanada och hade således befolkat Övre Kanada. Det finns ett intressant tillägg i 

översättningen nämligen både Övre och Nedre Kanada styrdes av rika brittiska 

köpmansfamiljer vilket fransk-kanadensarna inte tyckte om. De strävade efter ett folkvalt 

styre som slutligen ledde till revolter som slogs ned av britterna. Följande exempel (51) är 

synnerligen kort i förlagan där jag berättar att Kanada blev förbundsstat år 1867. Lindberg 

har utvidgat texten genom att tillägga varför förbundsstaten bildades och vilka provinser 

som hörde till den. Tillägget fortsätter att trots förbundsstatens bildande var Kanada 
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fortfarande under Brittiska samväldet men den nya förbundsstaten hade ändå lokalt 

självstyre. 

Exempel 47 

Athabascalaiset levittäytyivät maan kaakkoisosiin, ja eskimot suuntasivat kohti itää. 

Athabascafolket, förfäder till athabascaindianerna, bosatte sig i de sydöstra delarna 

av landet, medan paleoeskimåer drog sig österut och befolkade de arktiska områdena. 

(s.12) 

 

Exempel 48 

Hän purjehti englantilaisten kauppiaiden ja kalastajien kanssa, ja vuonna 1497 Cabot 

saapui Newfoundlandiin. Tämän retken jälkeen eurooppalaisia alkoi purjehtia yhä 

enemmän kohti Kanadaa. 

Han seglade under engelsk flagg, men när han återvände till England var kung 

Henrik VII inte särskilt intresserad och Cabot fick bara 10 pund för besväret. 

 

Exempel 49 

Hän julisti maiden kuuluvan Ranskalle, minkä myötä alkoi ranskalaisten asutus 

Kanadassa. 1500-luvun puolivälissä ranskalaiset aloittivat turkiskaupan intiaanien 

kanssa, jota käytiin useita kymmeniä vuosia. 

I och med började den franska koloniseringen, och snart började fransmännen idka 

pälshandel med indianerna. När de europeiska hattmakarna fick tag på bäverpäls 

skapades en boom – alla ville ha pälsverk från Kanada och pälshandeln blev lönsam. 

 

Exempel 50 

Vuonna 1791 britit jakoivat Kanadan kahteen siirtokuntaan: englantilaiseen Ylä-

Kanadaan ja ranskalaiseen Ala-Kanadaan. Britit ja lojalistit USA:sta asuttivat Ylä-

Kanadaa, missä noudatettiin brittiläistä oikeutta, kun taas Ala-Kanadaa asuttivat 

ranskalaiset, ja siellä noudatettiin ranskalaista oikeutta. 

Övre Kanada befolkades av britter och lojalister som flytt från amerikanska 

inbördeskriget, i Nedre Kanada bodde franskkanadensarna. Både kolonierna styrdes 

av rika brittiska köpmansfamiljer vilket de fransktalande ogillade. Dessa ville ha ett 

folkvalt styre, och år 1837 reste de sig i ett uppror som slogs ned. (s.14) 
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Exempel 51 

Vuonna 1867 Kanadasta tuli liittovaltio. 

År 1867 bildades förbundsstaten Kanada, bland annat för att kunna konkurrera med 

det dynamiska USA. Förbundsstaten bestod av provinsen Kanada, som delades upp i 

Ontario och Québec, samt provinserna New Brunswick och Nova Scotia. Den nya 

stationen var fortfarande en koloni under Brittiska samväldet, men med lokalt 

självstyre. (s.14)  

 

Följande exempel (52, 53 och 54) är omfattande tillägg. Översättaren har skrivit helt nya 

textstycken som anger mer information om Kanadas historia, t.ex. hur man hittade guld i 

Klondike-floden i slutet av 1800-talet som föranledde till historians största guldrusch i hela 

världen, och hur Kanadas härar bildades när första och andra världskrigen bröt ut. Dessa 

tillägg berikar naturligtvis texten, men i synnerhet och i detta fall har översättaren varit 

trogen mot källtexten endast i viss mån. 

 

Exempel 52 

1896 hittade man guld i Klondike-floden i Yukon ja världshistoriens största guldrush 

startade. Tiotusentals människor sökte sig till Klondike för att leta efter guld, men de 

allra flesta fick återvända tomhänta. (s.14) 

 

Exempel 53 

När första världskriget bröt ut lovade Kanada ställa upp med 500 000 man trots en 

befolkning på bara 8 miljoner. Det var dock svårt att rekrytera soldater, särskilt 

fransk-kanadensarna kände ingen lojalitet med varken Storbritannien eller Frankrike. 

År 1917 började man tvångsinkalla folk, vilket bland annat förorsakade kravaller i 

Quebéc. (s.14) 

 

Exempel 54 

Kanada blev därmed en suverän stat. Detta skapade problem vid andra världskrigets 

utbrott. Lagligt sett borde Kanada hålla sig utanför kriget, men moraliskt sett borde 

man delta. Trots att ingen tvångsinkallades anmälde sig massor av frivilliga. Först 

under krigets slutmånader måste man kalla in folk till militärtjänst. 45 000 

kanadensare stupade i kriget. (s.14) 

 

I avsnitten som handlar om Kanadas kultur, dvs. bildkonst och musik, finns det två 

semantiska tillägg. Exempel 55 klargör att en namnvärd konstnärsgrupp Group of Seven 
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bestod av sju målare, medan översättaren har preciserat i översättningen att dessa målare 

specialiserade sig på landskapsmåleriet. I exemplet på Canadian Brass-kvintetten (56) har 

översättaren tillagt att musikgruppen är grundad på 1970-talet. Härav kan man dra 

slutsatsen att kvintetten har njutit av bifall på nordamerikanska kontinenten under många 

decennier. 

 

Exempel 55 

Maalaustaiteen edustajista mainitsemisen arvoinen on varsinkin Group Of Seven 

(Seitsemän ryhmä), joka muodostui alun perin seitsemästä taidemaalarista: Franklin 

Carmichael (1890-1945), Lawren Harris (1885-1970), A.Y.Jackson (1882-1974), 

Frank Johnston (1888-1949), Arthus Lismer (1885-1969), J.E.H. MacDonald (1873-

1932) ja Frederick Varley (1881-1969). 

Särskilt nämnvärd inom målarkonsten är konstnärgruppen Group of Seven, som 

ursprungligen bestod av sju landskapsmålare: Franklin Carmichael (1890-1945), 

Lawren Harris (1885-1970), A.Y.Jackson (1882-1974), Frank Johnston (1888-1949), 

Arthus Lismer (1885-1969), J. E. H. MacDonald (1873-1932) och Frederick Varley 

(1881-1969). (s.18) 

 

Exempel 56 

Torontossa perustettu, klassista musiikkia soittava Canadian Brass -kvintetti on 

saavuttanut huiman suosion Kanadassa ja Yhdysvalloissa. 

Canadian Brass-kvintetten, som grundades i Toronto på 1970-talet, är oerhört 

populär i Kanada och USA. (s.20)  

 

Semantiska tillägg förekommer också i delen som handlar om landets mångsidiga 

matkultur. Den världsberömda lönnsirap, som kanadensarna sannolikt är stolta över, kan 

njutas på många sätt, t.ex. på pannkakor eller rostat bröd. En delikatess på den 

fransktalande regionen heter pain doré som motsvarar fattiga riddare i det svenska köket. 

Översättaren har tillagt tillredningsfaserna i översättningen: först doppas bröd i 

ägg(mjölk)blandning och sedan steks i stekpanna. Det andra exemplet (58) berättar om en 

specialitet av inuiternas egenartade matkultur maktaaq som är valkött. Jag har skrivit att 

denna specialitet äts som sådan, dvs. när köttet är rått. Översättaren har ändå tillagt att 

inuiterna helst äter den varmt efter slakten. Detta anger således ny och värdefull 

information om sättet att äta maktaaq. Det sista semantiska tillägget i matkultur-delen (59) 

gäller butter tarts (sv. smörkakor) som har gamla traditioner i det kanadensiska köket. I 

förlagan har jag konstaterat kort att dessa kakor tar suget efter sött med sig, och i 
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översättningen finns det återigen ny information om kakornas fyllning: de är oftast fyllda 

antingen med russin eller nötter.  

Exempel 57 

Vaahterasiirappia nautitaan muun muassa pannukakkujen tai pannulla paistetun 

paahtoleivän kanssa. 

Lönnsirap har man bland annat på pannkakor eller på pain doré, som är bröd som 

doppas i ägg och/ eller mjölk och sedan steks i stekpanna. (s.30) 

 

Exempel 58 

Maktaaqia syödään usein raakana ja sellaisenaan, mutta satunnaisesti sitä syödään 

hienoksi kuutioituna tai friteerattuna soijakastikkeen kera. 

Traditionellt äter man maktaaq rå och helst medan den fortfarande är varm efter 

slakten, men numera äts den även tärnad eller friterad och med sojasås. (s.30) 

 

Exempel 59 

Makeannälän vievät mennessään myös perinteiset butter tart-tortut. 

Butter tarts, små smörkakor, oftast med russin- eller nötfyllning, är också en omtyckt 

efterrätt med gamla traditioner. (s.30) 

 

I avsnittet Ottawa, som berättar om Kanadas huvudstad och dess historia, förekommer det 

ett semantiskt tillägg. I meningen före exempel 60 nämner jag att det grundades år 1826 en 

liten by på platsen där den nuvarande huvudstaden ligger. Denna by hette Bytown som 

namngavs efter överste John By som ledde arbetet med byggningen av Rideaukanalen. I 

förlagan redogör jag för att kanalen ligger mellan Ontariosjön och Ottawafloden, medan 

översättaren har tillagt kanalens längd som är enorma 200 kilometer.  

 

Exempel 60 

Hän toimi ensimmäisten asukkaiden johtajana Rideau- kanavan rakennustöissä. 

Kanava sijaitsee Ontariojärven ja Ottawajoen välillä. 

Den namngavs efter överste John By. Han ledde arbetet med byggandet av den 200 

kilometer långa Rideaukanalen som förbinder Ontariosjön med Ottawasjön. (s.32) 
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Exempel 61 är taget ur Sport-delen och närmare från avsnittet där jag har skrivit om 

Kanadas nästpopuläraste sportgren efter ishockeyn, lacrosse. Jag berättar i förlagan att 

syftet med detta spel är att köra en enfärgad boll med en klubba som har en håv i ena änden 

på den och göra så många mål som möjligt. Detta tillägg kan betraktas både som 

semantiskt och explicit: enligt min tolkning anger tillägget ny information, dvs. var 

näthåvet på klubban sitter. Fotot på ett lacrossespel både i förlagan och i den 

svenskspråkiga boken avslöjar ändå klubbans verkliga struktur och sålunda kan tillägget 

också beses som explicit. 

 

Exempel 61 

Pelin tarkoituksena on kuljettaa yksiväristä palloa haaveissa ja yrittää tehdä 

mahdollisimman paljon maaleja vastustajan maaliin. 

Syftet med spelet är att fånga en enfärgad boll med en näthåv som sitter i änden på en 

klubba och göra så många mål som möjligt. (s.24) 

 

Det förekommer explicita tillägg i översättningen och dessa finns i avsnitten Växtlighet och 

Djurliv, Historia, Skolsystem, Litteratur och Andra större städer. I exempel 62 redogör jag 

för att den kanadensiska tundran erbjuder föda åt olika sjöfåglar. Översättaren har 

antagligen velat betona födans myckenhet genom att tillägga substantivet ett smörgåsbord. 

Exemplet från Skolsystem-delen (63) klargör i vilken ålder de kanadensiska barnen börjar 

sin skolgång. Ordet barn saknas i förlagan eftersom jag inte har ansett det vara nödvändigt 

att nämna. Det framgår redan av kontexten att det är fråga om barn som börjar gå i skolan. 

Sålunda är tillägget explicit. 

 

Exempel 62 

Kesäisin tundra-alue tarjoaa ravintoa erilaisille merilinnuille, muun muassa lokeille 

ja tiiroille. 

Sommartid utgör tundran ett smörgåsbord med föda för olika sjöfåglar, bland annat 

måsar och tärnor. (s.11) 
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Exempel 63 

Kanadalaiset aloittavat pääsääntöisesti koulunkäyntinsä 4-5 vuoden ikäisenä 

esikoulussa eli kindergartenissa. 

De kanadensiska barnen börjar normalt vid 4-5 års ålder i en förskola eller 

kindergarten. (s.17) 

 

Det finns ett explicit tillägg i litteraturdelen där jag har konstaterat hur den kanadensiska 

litteraturen fördelas i både engelskspråkiga och franskspråkiga litteraturgrenarna. Trots 

denna fördelning har jag redogjort för att naturen är ett tema som är gemensamt för båda 

litteraturkretsarna. Eftersom temat ligger nära i kanadensarnas hjärtan har många författare 

skrivit om detta. Jag har skrivit i förlagan att många romaner handlar om förhållandet till 

naturen, medan Lindberg har tillagt i översättningen att romaner handlar om människans 

förhållande till naturen. Tillägget är inte nödvändigt eftersom man kan dra slutsatsen av 

kontexten och mellan raderna att det är fråga om människans inställning, ingen annans. 

Texten i förlagan fortsätter med en presentation av en av de berömdaste naturskildrarna, 

Howard O’Hagan (1902–1982) som kunde de kanadensiska ödemarkerna på sina fem 

fingrar. Av detta att döma kan man sluta sig till att tillägget människans är explicit. 

 

Exempel 64 

Tästä huolimatta monia kanadalaisia kirjailijoita yhdistää yksi tekijä, luonto. Monien 

romaanien aiheet käsittelevät suhtautumista luontoon. 

Det gemensamma ämnet för de båda grenarna är naturen; många romaner handlar om 

människans förhållande till naturen. (s.22) 

 

Det sista explicita tillägget förekommer i avsnittet Andra större städer där jag har 

presenterat andra storstäder i Kanada. Städerna har jag presenterat relativt kortfattat men 

presentationerna innehåller viktig kunskap, t.ex. när det gäller läge, invånarantal, väder och 

de viktigaste sevärdheterna. Exempel 65 är ett utdrag som berättar om Kanadas folkrikaste 

stad, Toronto. Jag har berättat vilka sevärdheter som är värda att besöka i Toronto och till 

sist antyder jag att de som intresserar sig för idrott styr mot Roger Centre-stadion och ett 

museum om ishockeyns historia, Hockey Hall of Fame. Lindberg har tillagt att man kan 

bekanta sig med berömda spelare i ishockeyns historia Hockey Hall of Fame. Jag anser att 

detta tillägg är explicit för enligt min synpunkt är begreppet historia särskilt omfattande 
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som innefattar bl.a. händelser och personer. Händelserna och de kändaste personerna har 

naturligtvis bidragit till hur historian ser ut i våra ögon nuförtiden. 

 

Exempel 65 

Urheilun ystävät suuntaavat Rogers Centre-stadionille ja jääkiekon historian 

erikoismuseoon. 

De idrottsintresserade styr kosan till Rogers Centre-stadion och Hockey Hall of 

Fame, ett museum om ishockeyns historia och berömda ishockeyspelare. (s.34) 

 

4.2.2 Bortfall 

 

I analyseringen av boken Kanada kan man konstatera att det finns varierande bortfall i 

märkbart stor utsträckning. Det finns sammanlagt 20 olika bortfall och jag anser det vara 

väsentligt att presentera dessa bortfall, i synnerhet med tanke på avhandlingens validitet. 

Först presenterar jag de semantiska bortfallen och diskuterar hur dessa påverkar 

informationsflödet i översättningen och sedan övergår jag till att analysera de implicita 

bortfallen. 

Enligt Ingos indelning av bortfall finns det 8 semantiska och 12 implicita bortfall i 

översättningen. De semantiska bortfallen som förekommer i översättningen påverkar 

informationsflödet i mer eller mindre utsträckning. Bortfallen som förekommer i 

översättningen varierar från enstaka ord till större enheter. Följande exempel visar hurdana 

bortfall Lindberg har gjort i översättningsfasen. 

De första två bortfallen finns i avsnitten Förord och Allmänt. Dessa kan betraktas såväl 

som implicita som semantiska bortfall men med tanke på publiken anser jag att dessa 

bortfall är semantiska. Det är ändå problematiskt att definiera vilka av dessa bortfall är 

semantiska eller implicita eftersom boken är avsedd för barn från 10 till 14 år. 

Kunskapsnivån är således och naturligtvis varierande, t.o.m. även vid samma 

åldersgrupper: ungdomar vid 14 års ålder vet säkert att Kanada ligger på den 

nordamerikanska kontinenten och hur den kanadensiska flaggan ser ut, medan de yngre 

läsarna kan förvåna sig över landets belägenhet och hur landets flagga ser ut. Den grafiska 

formgivaren har ändå löst dessa problem genom att placera en karta på Kanada samt en 

bild på flaggan på följande sida, genast efter avsnittet Allmänt. 
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Exempel 66 

Tämä Pohjois-Amerikan mantereella sijaitseva maa on pinta-alaltaan maailman 

toiseksi suurin, joten matkamme aikana maisemat tulevat olemaan hyvin värikkäät ja 

vaihtelevat. 

Kanada är världens näst största land, så landskapet kommer att vara mycket växlande 

under vår resa. (s.2) 

 

Exempel 67 

Vaahteranlehti on Kanadan kansallissymboli ja vaahteranlehden löytää myös 

Kanadan lipusta. 

Lönnlövet är Kanadas nationalsymbol. (s.3) 

 

I följande exempel (68) har översättaren utelämnat den exakta belägenheten av 

nationalparken Banff som är Kanadas äldsta. Jag som författaren anser att det är motiverat 

att ange läget eftersom en av faktabokens funktioner enligt förlaget är att fungera som 

hjälpmedel t.ex. om en familj planerar en resa till Kanada. 

 

Exempel 68 

Näistä vanhin on Albertan provinssissa sijaitseva Banffin kansallispuisto, joka 

perustettiin vuonna 1885. 

Den äldsta av dem är Banff nationalpark som grundades år 1885. (s.10) 

 

Mest semantiska bortfall förekommer i avsnittet Historia. I exempel 69 har översättaren 

utelämnat den första meningen i översättningen, dvs. hur européer landade i Kanada i 

större utsträckning i slutet av 1400-talet. I översättningen är samma sak litet omskriven och 

meningen börjar på det exakta datumet ”I juli år 1497…”. Nästa exempel (70) saknar sin 

svenska motsvarighet eftersom detta har blivit helt oöversatt. Orsaken till utelämningen är 

oklar men jag anser att den politiska gränsens uppkomst mellan Kanada och USA med 

Oregon-avtalet är en viktig händelse i Kanadas historia. I exempel 71 saknar sin svenska 

motsvarighet eftersom detta också har blivit oöversatt.  

En liknande historisk händelse, strävan efter Kanadas självständighet och dess förespråkare 

dåvarande premiärminister William Lyon Kenzie (exempel 72), anser jag också vara värda 

att nämna, men dessa har översättaren Lindberg utelämnat av någon anledning. Kenzies 
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insatser i självständighetsprocessen var betydande och gav resultat. Storbritanniens 

parlament antog nämligen Westminsterstatuen år 1931 som garanterade Kanadas autonomi 

och likvärdighet med sitt moderland. 

 

Exempel 69 

Keskiajalla, 1400-luvun lopussa, eurooppalaisia alkoi rantautua yhä suuremmissa 

määrin Kanadaan. Heistä yksi oli italialaissyntyinen löytöretkeilijä Giovanni Caboto, 

joka tunnettiin paremmin nimellä John Cabot. 

I juli år 1497 kom den italienskfödde upptäcktsresanden Giovanni Caboto, mer känd 

som John Cabot, till Newfoundland. (s.13) 

 

Exempel 70 

Vuonna 1846 Yhdysvallat ja Yhdistynyt kuningaskunta solmivat Oregonin 

sopimuksella Kanadan ja Yhdysvaltojen välisen rajan, joka sijoittuu 49. 

leveyspiirille. (s.14) 

 

Exempel 71 

1800-luvun lopulla Kanadassa käytiin keskustelua siitä, pitäisikö sen puolustaa 

emämaataan, Yhdistynyttä kuningaskuntaa, sodissa. Ajatus herätti kuitenkin 

vastustusta kanadanranskalaisten keskuudessa. (s.14) 

 

Exempel 72 

Sodan jälkeen Kanadalle alettiin vaatia itsenäisyyttä, jonka puolestapuhujana toimi 

silloinen pääministeri William Lyon Mackenzie King. Itsenäisyyden vaatiminen toi 

tulosta, ja vuonna 1931 Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentti antoi 

Westminsterin säädöksen, joka takasi brittiläisen imperiumin itsehallinnollisten 

alueiden yhdenvertaisuuden emämaansa kanssa (yhä tänäänkin Kanada kuuluu 

brittiläiseen kansainyhteisöön suvereenina valtiona). 

År 1931 antog Storbritanniens parlament Westminsterstatuen, en författning som 

garanterade det brittiska imperiets autonoma områden likvärdighet med moderlandet. 

(s.14) 

 

I litteraturdelen har jag skrivit om författaren Howard O’Hagan som tillhör de mest kända 

kanadensiska författarna. Hans mest kända verk är romanen Tay John som har kommit ut 

år 1939. I originaltexten har jag berättat romanens intrig kort, medan översättaren Lindberg 

har lämnat denna oöversatt av någon anledning. Bortfallet är ett intressant val eftersom 

översättaren ändå har översatt hurdana slags verk Sinclair Ross, den följande författaren, 
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har skrivit. Anledningen till bortfallet kan förmodligen vara att O’Hagans roman inte är 

lämplig för barn och sålunda värd att antyda. 

 

Exempel 73 

Hänen kuuluisin romaaninsa on Tay John (1939), joka kertoo intiaaninaisen ja 

valkoisen lähetyssaarnaajan pojasta, joka ei saa hyväksyntää vanhemmiltaan. Sinclair 

Ross (1908-1996) kirjoitti pääasiassa teoksia preerioilla asuvien viljelijöiden 

raskaasta elämästä. 

Hans mest kända roman är Tay John (1939). Sinclair Ross (1908-1996) skrev oftast 

om farmarnas hårda liv på prärien. (s.22) 

 

De första implicita bortfallen förekommer i avsnitten som handlar om Kanadas växtlighet 

och djurliv. Det första exemplet berättar om hur växtligheten i Kanada är mångsidig, men 

detta är nämnt endast i förlagan och har således fallit bort i översättningen. Översättaren 

har antagligen ansett att det inte är nödvändigt att översätta ordagrant, dvs. barrskogar och 

trädlösa, karga områden i norr räcker till att beskriva den kanadensiska naturens 

mångfald. Exempel 75 handlar om ett geografiskt begrepp trädgränsen som kan vålla 

förundran bland lekmän. Jag anser som författare av denna bok såsom forskare av 

facklitteratur för barn att det är nödvändigt att förklara svårbegripliga begrepp på ett enkelt 

språk. Jag har följt detta tillvägagångssätt genom att börja meningen ”Puurajalla 

tarkoitetaan…”, medan detta är utelämnat i översättningen. Översättaren har förmodligen 

ansett att detta inte behöver nämnas eftersom det framgår av meningen att trädgränsen är 

ett kallt område där träd inte kan växa p.g.a. naturförhållandena.  

 

Exempel 74 

Kanadassa kasvillisuus on hyvin moninaista ja vaihtelee havumetsistä aina 

napaseutujen karuun maastoon. 

Växtligheten i Kanada växlar från tätvuxen barrskog till trädlösa, karga områden i 

norr. (s.10) 
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Exempel 75 

Puurajalla tarkoitetaan aluetta, jonka yläpuolella puut eivät pysty kasvamaan 

ilmastollisten olosuhteiden vuoksi. 

Norr om trädgränsen kan det på grund av klimatförhållandena inte växa några träd. 

(s.10) 

 

Exemplen nedan (76 och 77) är också implicita bortfall som består av enstaka ord. Dessa 

bortfall kan läsas mellan raderna som Ingo (1991: 255) har konstaterat. Exempel 76 

handlar om nationalparkerna i Kanada. Wood Buffalos nationalpark är landets största och 

parken hör till Unescos världsarvslista tack vare sitt ekosystem och sin bisonpopulation. I 

förlagan har jag nämnt ordet luonnonkirjo som skulle översättas naturens mångfald på 

svenska. Översättaren har ändå lämnat detta oöversatt vad som är förståeligt: det är en 

självklarhet att naturen i dessa parker är mångsidig. I exemplet på kanadabävrarna (77) har 

ordet tulva-altaat blivit utelämnat som förmodligen kan bero på att dammar som bävrarna 

bygger bildar översvämmade områden. Följaktligen är det fråga om kausalitet, dvs. 

bävrarnas arbete leder till dammar och översvämningar leder slutligen till torkade 

områden. 

 

Exempel 76 

Kansallispuistoista suurin on Wood Buffalon puisto, jonka pinta-ala on melkein 

huimat 45 000 km²! Wood Buffalon kansallispuisto kuuluu UNESCOn 

maailmanperintöluetteloon luonnonkirjonsa, huomattavan biisonikantansa ja muiden 

uhanalaisten eläinlajiensa vuoksi. 

Den största nationalparken är Wood Buffalo-parken med en yta på nästan 45 000 

km²! Wood Buffalo är med på Unescos världsarvslista för sitt ekosystem som är 

boplats för många utrotningshotade arter samt för sin bisonpopulation som är 

världens största. (s.10) 

 

Exempel 77 

Kanadanmajavat rakentavat suuria patoja ja tulva-altaita jyrsimällä ja kaatamalla 

puita. 

Bävrarna bygger stora dammar med hjälp av träd som de fäller genom att gnaga 

igenom stammen. (s.11) 
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Historia-delen är synnerligen omfattande i jämförelse med de andra avsnitten i boken. 

Denna del handlar om Kanadas historia från Wisconsin istiden, då de första bosättarna 

anlände till den kanadensiska marken, ända fram till 1990-talet då Québecområdets 

självständighetssträvan väckte politisk debatt i landet. Tidsintervallet är således ytterst 

stort. Exempel 78 visar att översättaren har utelämnat Kanadan alueelle i översättningen 

eftersom bortfallet kan betraktas som en självklarhet: Historia-delen berättar om den 

kanadensiska historian och hur de första människorna anlände dit. Bortfallet i exempel 79 

kan också betraktas som en självklarhet, dvs. arkeologiska fynd är numera signifikanta och 

värdefulla. 

 

Exempel 78 

Kanadan historian sanotaan alkaneen noin 16 000 vuotta sitten, jolloin ensimmäiset 

ihmiset saapuivat Beringinsalmen yli Kanadan alueelle. 

Man brukar säga att Kanadas historia började för cirka 16 000 år sedan då de första 

människorna anlände från Asien över Berings sund. (s.12) 

 

Exempel 79 

Itärannikolla suuntautuneilta retkiltä on jäänyt jälkeen viikinkiajan esineistöjä, jotka 

ovat nykypäivänä merkittäviä arkeologisia löytöjä. (s.12) 

På den kanadensiska ostkusten har man gjort viktiga arkeologiska fynd från 

vikingatiden. (s.13)  

 

Implicita bortfall förekommer också i Skolsystem-avsnittet. I förlagan står det om 

studerandena i high school har framgång i sina studier kan de möjligtvis få ett stipendium. 

Med hjälp av detta kan ungdomar finansiera sina fortsatta studier i högskolor. Exempel 80 

är ett utdrag från ett mindre textavsnitt där jag redan har förklarat studierna i kanadensiska 

gymnasier, så det framgår av kontexten att ordet lukiossa inte återigen behöver nämnas i 

översättningen. Exempel 81 beskriver situationen efter gymnasiestudier: om man inte 

fortsätter sina studier i en högskola spelar ett avgångsbetyg från en high school en 

betydande roll på arbetsmarknaden. I förlagan har jag också använt ordet työllistyminen 

men detta har fallit bort i översättningen eftersom detta kan läsas mellan raderna i bisatsen 

”när man söker jobb på arbetsmarknaden”. 
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Exempel 80 

Hyvä opintomenestys lukiossa voi taata stipendin saamisen, jonka avulla nuori voi 

rahoittaa korkeakouluopintojaan. 

Med goda studieresultat kan man få ett stipendium. Det är till god hjälp för att 

finansiera kommande collegestudier. (s.17) 

 

Exempel 81 

Vaikka nuori ei jatkaisikaan opintojaan yliopistoon asti, on high schoolin 

päättötodistuksella erittäin tärkeä rooli työmarkkinoilla ja työllistymisen suhteen. 

Även om man inte har studerat vid ett universitet så är det mycket viktigt med ett 

avgångsbetyg från en high school när man söker jobb på arbetsmarknaden. (s.17) 

 

I de första meningarna i Bildkonst-avsnittet har jag berättat att man kan bekanta sig med 

den kanadensiska bildkonsten i det nationella konstgalleriet som ligger i huvudstaden 

Ottawa. För tydlighetens skull har jag ansett att det är nödvändigt att tillägga betydelsen av 

National Gallery of Canada, i detta fall inom parentes. Jag motiverar valet p.g.a. att 

publiken av min bok består i synnerhet av unga människor. Översättaren har ändå ansett att 

detta inte behöver nämnas i själva översättningen och har således utelämnat förklaringen. 

Utelämningen kan dock bero på att skriftbilden i engelskan och svenskan nästan är likadan. 

 

Exempel 82 

Kuvataide on hyvin yksilöllistä ja persoonallista Kanadassa. Vuonna 1880 Ottawaan 

perustetussa National Gallery of Canadassa (kansallisessa taidegalleriassa) voi 

tutustua kanadalaisen kuvataiteen monipuolisuuteen. 

Kanadensisk bildkonst är mycket särpräglad och egenartad. I National Gallery of 

Canada, som är grundat år 1880 och ligger i Ottawa, kan man beundra mångfalden i 

den kanadensiska bildkonsten. (s.18) 

 

En av de populäraste sportsgrenarna hos kanadensarna är bollspelet lacrosse som har gamla 

traditioner. I exempel 83 och 84 redogör jag för hur man spelar lacrosse och hurdan 

spelutrustning spelarna har på sig. I bägge exemplen har översättaren utelämnat någonting: 

det första bortfallet ”vastustajan maaliin” kan betraktas som en självklarhet, dvs. syftet i 

bollspelen är vanligtvis att lagen försöker göra så många mål som möjligt i motståndarnas 

mål. Exempel 84 börjar med en beskrivning av spelets verkliga natur: lacrosse är ett snabbt 
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spel som därmed kräver utrustning som skyddar spelarna för mer eller mindre allvarliga 

skador. Således har översättaren förmodligen ansett att man inte behöver antyda att 

handskar skyddar händerna, med andra ord detta kan läsas mellan raderna.  

 

Exempel 83 

Pelin tarkoituksena on kuljettaa yksiväristä palloa haaveissa ja yrittää tehdä 

mahdollisimman paljon maaleja vastustajan maaliin. 

Syftet med spelet är att fånga en enfärgad boll med en näthåv som sitter i änden på en 

klubba och göra så många mål som möjligt. (s.24) 

 

Exempel 84 

Koska peli on luonteeltaan hyvin vauhdikas ja taklaukset ovat sallittuja, monet 

pelaajat varustautuvat hammas- ja kasvosuojilla sekä käsiä suojaavilla hanskoilla. 

Eftersom spelet är mycket snabbt och tacklingar är tillåtna är många spelare försedda 

med tand- och ansiktsskydd samt handskar. (s.24) 

 

Ett av avsnitten i boken handlar om huvudstaden Ottawa och hur staden har blivit den stad 

som den nuförtiden är. Staden har tidigare hetat bl.a. Bytown som har fått sitt namn enligt 

överste John By som ledde Rideau-kanalens byggnadsarbetena på 1800-talet. Av stadens 

dåvarande namn kan man döma att namnet härstammar från överstens släktnamn. 

Översättaren har bestämt vid översättningsarbetet att detta inte är nödvändigt att upprepa i 

den svenska översättningen. 

 

Exempel 85 

Nimi tuli eversti John Byn sukunimestä.  

Den namngavs efter överste John By. (s.32) 

 

4.2.3 Numerusbyten 

 

I analysmaterialet kommer det fram numerusbyten både från singularis till pluralis och från 

pluralis till singularis såsom i boken Tanska. Detta avsnitt är tillägnat åt dessa byten: först 

undersöker jag hur singularisformerna i förlagan har blivit pluralisformer i översättningen 
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och sedan övergår jag till att analysera hurdana numerusbyten från pluralis till singularis 

Lindberg har gjort i sitt översättningsarbete.  

 

4.2.3.1 Numerusbyten från singularis till pluralis 

 

Det förekommer tre numerusbyten från singularis till pluralis i boken Kanada. Det första 

bytet härstammar från Växtlighet-delen där jag har beskrivit den kanadensiska 

växtlighetens mångfald och i exempel 87 redogör jag för att om man är framgångsrik i sina 

gymnasiestudier kan man få ett stipendium för att finansiera de fortsatta studierna. När 

man översätter från finska till svenska måste översättaren naturligtvis beakta svenskans 

grammatikregler, dvs. böja adjektiv- och substantivformerna på ett korrekt sätt i detta fall. 

Adjektivattributen i bägge exemplen (karga och goda) är kongruensböjda som slutar på 

vokalen a, vilket avslöjar att det handlar om pluralisformer. 

 

Exempel 86 

Kanadassa kasvillisuus on hyvin moninaista ja vaihtelee havumetsistä aina 

napaseutujen karuun maastoon. 

Växtligheten i Kanada växlar från tätvuxen barrskog till trädlösa, karga områden i 

norr. (s.10) 

 

Exempel 87 

Hyvä opintomenestys lukiossa voi taata stipendin saamisen, jonka avulla nuori voi 

rahoittaa korkeakouluopintojaan. 

Med goda studieresultat kan man få ett stipendium. Det är till god hjälp för att 

finansiera kommande collegestudier. (s.17) 

 

Det tredje och sista bytet från singularis till pluralis finns i avsnittet Det kanadensiska 

köket. I förlagan har jag skrivit ”Täältä alueelta …” som är finskans ablativ-kasusform. 

Kännetecknande för denna form är ändelserna -ltä och -lta. Substantivet alue (sv. område) 

står i singularis. Substantivet trakt är således kongruensböjt och eftersom detta substantiv 

tillhör den tredje deklinationsklassen får substantivet ändelsen -er i den obestämda 

pluralisformen. Obestämd form i exemplet bestäms av det relationella och jämförande 



66 
 

pronomenet samma som alltid och enligt de svenska grammatikreglerna förutsätter att 

substantiv står i obestämd form. 

 

Exempel 88 

Tältä alueelta on peräisin myös monien kanadalaisten suosioon noussut 

pikaruokatyylinen poutine-ateria, joka muodostuu ranskalaisista perunoista, 

raejuustosta ja ruskeasta paksusta kastikkeesta. (s.29f.) 

Från samma trakter kommer den mycket populära rätten poutine, som är ett slags 

snabbmat bestående av pommes frites, ostbitar och en brun tjock sås. (s.29) 

 

 

4.2.3.2 Numerusbyten från pluralis till singularis 

 

Det förekommer fler numerusbyten från pluralis till singularis än från singularis till pluralis 

i förlagan och översättningen. De första bytena från pluralis till singularis kommer fram 

redan på bokens första sidor, i avsnitten Allmänt och Ekonomi. Jag har konstaterat i boken 

att Kanada inte har någon officiell statsreligion men en avsevärt stor del av befolkningen 

tillhör några kristna kyrkor, t.ex. den romersk-katolska eller den lutheranska kyrkan. Jag 

anser att den romersk-katolska kyrkan och den lutherska kyrkan uppfattas som olika 

trossamfund eftersom de har olika sedvänjor, helger osv. Numerusbytet i detta fall kommer 

fram i böjningen av det indefinita pronomen någon, adjektivattributet kristen och 

substantivet kyrka. Om översättaren använde pluralformerna, som jag har använt i 

förlagan, skulle ordens former lyda några kristna kyrkor. I exempel 90, som härstammar 

från Ekonomi-avsnittet, redogör jag för hur Kanadas ekonomi fördelar sig i mindre sektorer 

och konstaterar att tjänstesektorer sysselsätter många kanadensare. 

Översättaren Lindberg har förmodligen ansett att servicebranschen uppfattas som 

singularisform eftersom branschen föredelar sig vidare i mindre företag och arbetsgivare. 

 

Exempel 89 

Kanadassa ei ole virallista valtionuskontoa, mutta noin 70 % väestöstä kuuluu 

erilaisiin kristillisiin kirkkoihin. 

Kanada har ingen officiell stasreligion, men cirka 70 % av befolkningen tillhör någon 

kristen kyrka, […] (s.3) 
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Exempel 90 

Teknologia- ja teollisuusmahtina tunnetun Kanadan suurimpia työllistäjiä ovat 

erilaiset palvelualat – palvelujen osuus maan taloudesta on noin kaksi kolmasosaa. 

Kanada är en teknologi- och industrination. Den största arbetsgivaren är 

tjänstesektorn, […] (s.6) 

 

Mest numerusbyten från pluralis till singularis förekommer i avsnitten som handlar om 

Kanadas växtlighet och djurliv. I exempel 91 har jag skrivit i förlagan att det växer olika 

mossor och lavar allra längst norrut. Jag har använt mig av pluralformerna i 

adjektivattributet arktisilla som föregår rumsadverbialet erämailla. Kännetecknande för 

pluralisformen i detta fall är vokalen i. I översättningen har pluralisformerna blivit utbytta 

till singularformen den arktiska ödemarken. Konstruktionen i detta byte består av den 

bestämda artikeln den, adjektivattributet arktiska som blivit kongruensböjt enligt 

grammatikreglerna i svenskan och substantivet ödemarken som jämväl är kongruensböjt. 

 

Exempel 91 

Aivan maan pohjoisosissa, arktisilla erämailla, kasvaa lähinnä erilaisia sammallajeja. 

Allra längst norrut i den arktiska ödemarken växer mest olika mossor och lavar. 

(s.10) 

 

I exempel 92 berättar jag om Kanadas växtlighet, rättare sagt vilka träd som växer landet 

runt. Den första meningen i exempel 92 börjar på ”Sekametsiä kasvaa…” där man kan 

skilja kännetecknet för finskans pluralis i partitiv-kasus, dvs. vokalen i. Nästa mening som 

preciserar närmare, vilka träd som egentligen växer i blandskogar, inleds av 

rumsadverbialet ”Sekametsissä…” där man återigen kan observera att adverbialet är böjt i 

inessiv-kasus och i pluralis. Meningen fortsätter ”kasvaa muun muassa pyökkejä, mäntyjä 

ja sokerivaahteroita…” där namnen på trädarterna står i partitivform. Enligt Iso suomen 

kielioppi finns det tre kännetecken t, j och i som anger pluralis i finskan men vokalen i 

endast står i nominativ (Iso suomen kielioppi [www]). På detta sätt kan man skilja att orden 

pyökkejä, mäntyjä och sokerivaahteroita är böjda i pluralis. Numerusbytet i översättningen 

visar sig redan i början av den första meningen där Lindberg börjar meningen 

”Blandskog…”. I stället för att översätta ordagrant har han börjat den andra meningen med 

demonstrativa pronomen den och namnen på trädarterna står också i singularis. I detta fall 
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skulle pluralisformerna lyda bokar, tallar och sockerlönnar. Den sista meningen i exemplet 

börjar ”Etelän alangoilla…” som också står i pluralis såsom namnen på trädarterna 

tammet, jalavat ja metsävaahterat som står i nominativ där ändelsen -t är. Jag har fortsatt 

meningen genom att skriva ”kastanja- ja pähkinäpuita unohtamatta” som å sin sida står i 

partitivform. När man lägger fokus på översättningen kan man lägga märke till att 

Lindberg återigen har bytt numerus genom att översätta ”På låglandet i söder…”. Han har 

fortsatt med samma översättningsstrategi och bytt namnen på trädarterna till singularis. Jag 

anser att detta numerusbyte är acceptabelt om översättaren bara kommer ihåg att vara 

konsekvent. 

 

Exempel 92 

Sekametsiä kasvaa suurimmaksi osaksi idässä, Suurten järvien ja Atlantin rannikolla. 

Sekametsissä kasvaa muun muassa pyökkejä, mäntyjä ja sokerivaahteroita, joiden 

mahlasta valmistetaan maailmankuulua vaahterasiirappia. Etelän alangoilla viihtyvät 

puolestaan lehtipuut, kuten tammet, jalavat ja metsävaahterat, kastanja- ja 

pähkinäpuita unohtamatta. 

Blandskog finner man främst i öster, vid de stora sjöarna och vid Atlantkusten. Den 

består av bok, tall och sockerlönn. Det är av sockerlönnens sav som man tillverkar 

den världsberömda lönnsirapen. På låglandet i söder trivs lövträd som ek, alm, lönn, 

kastanj och hassel. (s.10) 

 

Likadana numerusbyten förekommer också i avsnittet Djurliv där Lindberg har översatt 

pluralformerna av djuren till singularis. I sista meningen i exempel 95 har han översatt 

karuihin oloihin till i den karga terrängen, där bl.a. den bestämda artikeln den anger att det 

handlar om singularform. Som jag konstaterade ovan är det viktigt att översättaren är 

konsekvent i synnerhet i samma avsnitt, men trots detta finns det ett undantag i exempel 

93. I början av exemplet har jag skrivit att isbjörnar, valar, valrossar och sälar trivs i 

Kanadas arktiska klimat och Lindberg har överraskande följt samma mönster genom att 

översätta samma djur i pluralisform. Förvånande är det här att han byter numerus till 

singularis i mitten av samma mening. En aning senare (se exempel 94) har han använt sig 

av singularformerna som ändå står i pluralisform i förlagan. Orsaken till numerusbyten i 

mitten av en mening är svårt att ta reda på, men jag måste ändå konstatera som författaren 

att jag har varit konsekvent när det gäller numerus i ett och samma avsnitt. 
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Exempel 93 

Pohjoisessa ilmastossa ja vesistöissä viihtyvät jääkarhut, valaat, mursut ja hylkeet, ja 

karulla tundralla voi tavata myskihärkiä, susia, naaleja ja peuraeläimiin kuuluvia 

karibuja. 

I det arktiska klimatet trivs isbjörnar, valar, valrossar och sälar, och på den kala 

tundran han man stöta på myskoxe, varg, fjällräv och caribou, som är en underart av 

ren. (s.11) 

 

Exempel 94 

Pohjoisen metsissä elää hirviä, ilveksiä ja musta- ja ruskeakarhuja sekä 

kanadanmajavia. 

I skogarna i norr finns älg, lo, svart- och brunbjörn samt kanadabäver. (s.11) 

 

Exempel 95 

Maan eteläosassa elää pienempiä nisäkkäitä, kuten maaoravia ja saukkoja, mutta 

saksanhirvetkään eivät ole poikkeuksellinen näky etelän metsissä. Preeria-alueilla voi 

nähdä antilooppeja ja biisoneita, ja läntisillä vuoristoalueilla elää karuihin oloihin 

tottuneita vuohia. 

I landets södra delar lever mindre däggdjur som jordekorre och utter, och kronhjort 

är ingen ovanlig syn i de södra skogarna. På prärierna kan man stöta på antilop och 

bison, och i de västra bergstrakterna lever vildfår som trivs i den karga terrängen. 

(s.11) 

 

Exemplet på kanadabäver och deras byggnadsarbete av dammar (96) härstammar från även 

avsnittet Djurliv. Jag har redogjort för att bävrarnas arbete är viktigt med tanke på 

föryngringen av skogarna och vegetationen, nämligen skogarna börjar utvecklas på nytt när 

dammarna är torkade. I exemplet har jag använt mig av pluralisformerna i orden metsien 

och metsät. Det första ordet står i genitivform vars ändelse är -en, medan det andra ordet 

står i nominativ, dvs. ändelsen i detta fall är -t. I det första fallet har Lindberg översatt 

denna genitivkonstruktion som singular och i nominativ, dvs. skogen. Bytet till detta kan 

antagligen bero på att han har velat använda samma numerus i samordnande saker och 

resulterande har han behållit samma numerus även i slutet av meningen. 
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Exempel 96 

Tällä työllä on myös suuri merkitys metsien ja kasvillisuuden uudistumiselle, sillä 

tulva-altaiden kuivuttua metsät alkavat kehittyä uudelleen. 

Deras arbete är viktigt för att förnya skogen och vegetationen, för när de 

översvämmade områden torkar upp börjar skogen utvecklas på nytt. (s.11) 

 

I avsnittet Historia finns det även ett numerusbyte där jag redogör för att 

franskkanadensarna inte tyckte om hur landet stod under Brittiska samväldet och hur de 

ville ha ett folkvalt styre. I förlagan har jag skrivit att franskkanadensarnas rolöshet ledde 

till resningar år 1837, medan Lindberg har översatt att det fransktalande folket gjorde ett 

enda uppror. Att använda den obestämda artikeln ett avslöjar att det har skett numerusbyte 

under översättningsprocessen. Orsaken till varför jag har använt pluralis som numerus 

beror på när jag förde min skrivprocess om Kanadas historia tog jag reda på att det fanns 

två armerade resningar. Det första upproret ägde rum år 1837 och den andra resningen 

följde ett år därefter. 

 

Exempel 97 

Levottomuudet johtivat kapinoihin vuonna 1837, ja muutamaa vuotta myöhemmin 

Ylä- ja Ala-Kanada liitettiin yhdeksi provinssiksi. 

[…] och år 1837 reste de sig i ett uppror som slogs ned. Några år senare 

sammanslogs Övre och Nedre Kanada till Provinsen Kanada. (s.14) 

 

Ett numerusbyte förekommer också i Skolsystem-avsnittet där jag har diskuterat hur viktigt 

det är att avlägga studentexamen i Kanada. Även om ungdomar inte fortsätter sina studier 

vid ett universitet eller någon annan högskola, spelar avgångsbetyget en märkbart stor roll 

när ungdomar söker arbete på arbetsmarknaden. Jag har använt ordvalet työmarkkinoilla 

som är ett sammansatt ord. Det sista ledet av ordet, dvs. marknaden, är ett sådant ord som 

inte böjs i pluralis i svenskan men samma ord har ändå en plural betydelse i finskan. Man 

kan således dra slutsatsen att översättaren har följt svenskans språknormer och -regler 

genom att använda singularis som numerus. 
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Exempel 98 

Vaikka nuori ei jatkaisikaan opintojaan yliopistoon asti, on high schoolin 

päättötodistuksella erittäin tärkeä rooli työmarkkinoilla ja työllistymisen suhteen. 

Även om man inte har studerat vid ett universitet så är det mycket viktigt med ett 

avgångsbetyg från en high school när man söker jobb på arbetsmarknaden. (s.17) 

 

Litteraturdelens enda numerusbyte kommer fram i presentationen av Howard O’Hagan 

(1902–1982) som anses vara av de berömdaste naturskildrarna i de kanadensiska 

litteraturkretsarna. Hans sätt att skildra naturen var konstfärdigt för han kunde Kanadas 

vildmarker utantill. I förlagan har jag skrivit Kanadan erämaat som är pluralisform i 

nominativ. Lindberg har översatt samma uttryck som singularis som framgår av 

användningen av bestämda artikeln den.  

 

Exempel 99 

Howard O’Hagan (1902 – 1982) on yksi tunnetuimmista luonnon kuvaajista, koska 

hän tunsi Kanadan erämaat aivan kuin omat taskunsa. 

Howard O’Hagan (1902 – 1982) är en av de berömdaste naturskildrarna, han kunde 

den kanadensiska ödemarken utan och innan. (s.22) 

 

Exempel 100 härstammar från avsnittet Sport. Trots att meningen är kort finns det ett 

numerusbyte, nämligen ordet mailoista i förlagan har blivit översatt som singularis i 

översättningen, dvs. en lacrosseklubba.  

 

Exempel 100 

Nimi lienee oletettavasti tulleen sauvoja muistuttavista mailoista. 

Med lite fantasi kan man tänka sig att en lacrosseklubba påminner om en sådan. 

(s.24) 

 

Det förekommer mest numerusbyten från pluralis till singularis i avsnittet Högtidsdagar 

där jag har redogjort för vilka högtider man tillbringar i Kanada och hur dessa helger firas 

bland kanadensarna. Den första högtiden där det förekommer numerusbyten berättar om 

Kanadas nationaldag som firas i början av juli. På nationaldagen, i vilket land som helst, 

firas dagen utan tvivel på ett patriotiskt sätt som jag även har konstaterat i exempel 101. 
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Jag har skrivit att festligheterna är patriotiska på nationaldagen och efter 

översättningsprocessen har numerus blivit singularis. Man kan observera att ordet 

juhlamenot (sv. festligheterna) har blivit utbytt till en tillställning som naturligtvis anger att 

det handlar om singularis. Adjektivet isänmaalliset, som är kongruensböjt enligt numerus, 

står i slutet av meningen i förlagan, dvs. adjektivet fungerar som satsens predikativ. 

Samma adjektiv är ett attribut i översättningen, dvs. adjektivet föregår substantivet. 

Översättaren har kongruensböjt adjektivattributet patriotisk på ett korrekt sätt, när det 

gäller utrum-orden. I exempel 102 förklarar jag mer hur kanadensarna deltar i 

festligheterna på Kanadadagen och jag har konstaterat att de flesta har med sig flaggor när 

de firar festen ute på gatorna. Man kan lägga märke till att numerus har blivit utbytt från 

pluralis till singular eftersom översättaren har använt sig av ordet en flagga. Såsom i 

föregående exempel finns det också en obestämd artikel en, därefter man har det 

kongruensböjda adjektivet kanadensiska och substantivet flagga. Jag anser att detta byte är 

litet konstigt eftersom jag menar i detta sammanhang att de flesta kanadensarna svingar 

små flaggor som de har tagit med sig i festligheterna.  

 

Exempel 101 

Kanada-päivänä juhlamenot ovat hyvin isänmaalliset. 

Kanadadagen är en mycket patriotisk tillställning. (s.27) 

 

Exempel 102 

Kanadalaiset osallistuvat juhlintaan usein Kanadan lippujen kanssa, ja jotkut 

kansalaiset innostuvat jopa niin, että maalaavat juhlahumussa kasvonsa punaisella ja 

valkoisella värillä! 

De flesta kanadensare har med sig en kanadensiska flagga, och de riktigt 

entusiastiska målar sig i ansiktet med röd och vit färg! (s.27) 

 

Tacksägelsedagen tillhör också de högtiderna som man brukar tillbringa i Kanada. Då 

samlas kanadensarna vid matborden som är dukade med olika delikatesser. Detta har jag 

också nämnt i min bok genom att uttrycka att kanadensarna njuter av bordens håvor 

tillsammans med familj och vänner. I detta fall har översättaren använt sin begränsade 

översättningsfrihet genom att omformulera uttrycket ruokapöytien herkuista ja antimista 

till en god måltid. Förlagans herkuista ja antimista står i elativ pluralis och översättningens 
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nya ordval består av den obestämda artikeln den, adjektivattributet god och substantivet 

måltid. Jag anser att översättaren har gjort ett stilistiskt val i detta fall. 

 

Exempel 103 

Perinteisesti tänä päivänä nautitaan ruokapöytien herkuista ja antimista perheen ja 

ystävien kesken.  

Traditionellt firas tacksägelsedagen med en god måltid tillsammans med familj och 

vänner. (s.28) 

 

När året närmar sig sitt slut är det dags att fira nyår. Jag har beskrivit att kanadensarna 

brukar fira nyåret antingen hemma eller i städer där det arrangeras bl.a. olika musik- och 

dansevenemang. Som det framgår av exempel 104 har jag böjt rumsadverbialet 

kaupungeissa i pluralis. Ändelsen -ssa är inessiv-kasusform som anger belägenhet i 

finskan. När man observerar hur Lindberg har översatt meningen, kan man återigen 

konstatera att det har skett ett numerusbyte. Rumsadverbialet har översatts till på stan som 

är förkortning av ordet sta(de)n. Enligt min åsikt är bytet litet opassande eftersom denna 

förkortning anses vara ett talspråkligt och vardagligt uttryck. Jag anser också att när det 

gäller facklitteratur för barn är det viktigt att främja ett korrekt språk i synnerhet med tanke 

på barnens språkinlärning. 

 

Exempel 104 

Uutta vuotta juhlitaan joko ihmisten kotona tai kaupungeissa, joissa järjestetään 

muun muassa musiikki- ja tanssiesityksiä. 

Nyåret brukar man fira antingen hemma eller ute på stan där man bland annat ordnar 

musik- och dansevenemang. (s.28) 

 

Det förekommer också numerusbyten i avsnittet Det kanadensiska köket. Det första bytet i 

detta avsnitt berättar om vilka söta efterrätter som är populära i de fransktalande 

regionerna. I förlagan har jag skrivit ranskankielisillä alueilla som är finskans adessiv-

kasusform. Kännetecknande för denna kasusform är ändelserna -llä och -lla som exempel 

105 visar. Översättaren Lindberg har bytt numerus och konsekvent står det i den 

fransktalande regionen i översättningen. Bytet är ett intressant val eftersom till de 

fransktalande regionerna räknas t.ex. provinserna Québec, Ontario, New Brunswick och 
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Manitoba och det finns t.o.m. fransktalande kommuner i alla provinserna och territorierna 

landet runt (Government of Canada [www]). Sålunda föredrar jag att man hellre talar om 

de fransktalande regionerna i pluralisform än i singularform. 

 

Exempel 105 

Ranskankielisillä alueilla ovat erittäin suosittuja makeat jälkiruoat kuten tarte au 

sucre eli sokeripiirakka. 

Söta efterrätter är mycket populära i den fransktalande regionen, som till exempel 

tarte au sucre, sockerpaj.(s.30) 

 

Avsnittet Det kanadensiska köket har också tre andra numerusbyten från pluralis till 

singularis. I exempel 106 redogör jag för att man äter mycket havsdelikatesser i de östra 

provinserna och på västkusten. Förlagans objekt kalaa står i singularisform medan de två 

andra, dvs. hummereita och rapuja har pluralis som numerus. Jag anser att numerusbytet är 

önskvärt i detta fall eftersom ämnesorden i svenskan inte böjs. I detta fall har jag inte heller 

preciserat i förlagan om det handlar om några vissa fiskarter. 

 

Exempel 106 

Meren läheisyyden ansioista itäisissä provinsseissa ja länsirannikon Brittiläisessä 

Kolumbiassa syödään paljon mereneläviä kuten kalaa, hummereita ja rapuja. 

Tack vare närheten till havet i de östra provinserna och i British Columbia på 

västkusten äter man ofta havsdelikatesser som fisk, hummer och krabba. (s.30) 

 

Ett likadant numerusbyte angående ämnesord finns i exempel 107. Exemplet berättar om 

en typisk kanadensisk delikatess, dvs. Nanaimo-stänger som består av tre lager. I exemplet 

har jag förklarat hur det understa lagret tillverkas och vilka ingredienser man behöver för 

detta. I förlagan har jag skrivit att man behöver bl.a. finmalda mandlar men översättaren 

har översatt det som singular, finmald mandel. I detta fall är det speciellt att Lindberg har 

översatt en ingrediens från pluralis till singularis men han har ändå behållit samma former 

som i förlagan, t.ex. keksinmuruja – kexsmulor, kookoshiutaleita – kokosflingor. 
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Exempel 107 

Alimmaisessa kerroksessa käytetään keksinmuruja, hienonnettuja manteleita, 

kookoshiutaleita ja sulatettua rasvaa, jotka sekoitetaan keskenään ja levitetään 

tasaiseksi pohjaksi. 

Det understa lagret består av kexsmulor, finmald mandel, kokosflingor och smält fett 

som blandas och breds ut till en jämn botten. Sedan ska bottnen stelna ordentligt i 

kylskåpet eller frysen.(s.30) 

 

Det sista numerusbytet i avsnittet av matkulturen i Kanada handlar om hur 

ursprungsbefolkningarnas mattraditioner avviker från nutidens kök. Skillnaderna kan vara 

så stora att mattraditionerna får även människor som är vana vid olika delikatesser att bli 

förvånade. Numerusbytet finns redan i början av meningen där Lindberg har översatt 

”Alkuperäiskansojen…”, som är finskans genitivform i pluralis, till 

”Ursprungsbefolkningens…” som å sin sida är genitiv i singularis. Singularformen framgår 

av böjningen där Lindberg har använt sig av substantivets bestämda form, vars ändelse i 

detta fall är -en.  Jag anser att bytet från pluralis till singularis inte är ett korrekt val 

eftersom det finns många ursprungsbefolkningar i Kanada, t.ex. paleoeskimåerna och 

athabascaindianerna som jag redan har presenterat i Historia-avsnittet. 

 

Exempel 108 

Alkuperäiskansojen ruokaperinteet saattavat kuulostaa eksoottisilta ja hämmästyttää 

erikoisimpiinkin ruokalajeihin tottuneita kulinaristeja. 

Ursprungsbefolkningens mattraditioner är bitvis rätt exotiska och får även världsvana 

gastronomer att haja till. (s.30) 

 

 

4.2.4 Övriga iakttagelser i översättningsanalysen 

 

I detta avsnitt presenterar jag övriga observationer som har dykt upp i 

översättningsanalysen. Först presenterar jag förändringar som gäller mått och tal och sedan 

övergår jag till att diskutera andra översättningsförändringar som har kommit fram i 

analysen av boken Kanada och dess översättning. 
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4.2.4.1 Mått och tal 

 

Det förekommer några enstaka avvikelser mellan förlagan och översättningen när det 

gäller mått och tal. Exempel 109 är ett utdrag från avsnittet Allmänt. Först har jag som 

författaren konstaterat att ungefär var femte kanadensare talar Kanadas officiella språk, 

dvs. engelska och franska. I översättningen står det däremot att var fjärde invånare talar 

bägge språken. Avvikelsen låter inte stor men med tanke på Kanadas stora invånarantal är 

skillnaden mellan originaltexten och översättningen ca 1,75 miljoner invånare som faktiskt 

är en mycket uppenbar skillnad. Som jag redan har konstaterat vid boken Tanskas analys är 

det synnerligen viktigt att information som presenteras i faktaböcker måste vara hämtad 

från trovärdiga källor. Denna avvikelse kan bero antingen på ett slarvfel eller om 

översättaren har utnyttjat en annan informationskälla. 

 

Exempel 109 

Noin joka viides asukas puhuu sekä englantia että ranskaa. 

Ungefär var fjärde invånare talar både engelska och franska. (s.3) 

 

4.2.4.2 Andra översättningsförändringar 

 

Det förekommer i analysmaterialet några adaptioner där översättaren måste ha beaktat den 

svenskatalande publiken. Det första exemplet på adaption finns i avsnittet Allmänt där jag 

berättar om den kanadensiska flaggan, The Maple Leaf, som på finska betyder 

vaahteranlehti. Naturligtvis är det inte meningsfullt att Lindberg översätter ordagrant utan 

han måste ta hänsyn till dem som talar svenska som modersmål. Sålunda har han översatt 

den svenskspråkiga betydelsen av The Maple Leaf. Det är anmärkningsvärt att Lindberg 

har skrivit lönnlövet med den stora initialen L men jag antar att han syftar på namnet på 

flaggan.   

 

Exempel 110 

Lippu tunnetaan englanniksi nimellä The Maple Leaf ja ranskaksi l´Unifolié, jotka 

tarkoittavat suomeksi vaahteranlehteä. 

Lönnlövet är Kanadas nationalsymbol. Kanadas flagga kallas på engelska för The 

Maple Leaf och på franska kallas den l’Unifolié, eller Lönnlövet på svenska. (s.3) 
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En annan och likadan adaption, dvs. sättet att ersätta ett finskspråkigt ord med ett 

svenskspråkigt ord finns i Sport-delen. Lacrosse är ett spel som utvecklats av indianer och 

vars popularitet har förblivit ända fram till nutiden. De första européerna som kom i 

kontakt med spelet var franska missionärer som också gav spelet namnet lacrosse. I 

förlagan har jag skrivit att lacrosse, som egentligen borde skrivas med ett mellanslag (la 

crosse), betyder piispan sauva på finska (sv. biskopsstav).  

 

Exempel 111 

He myös antoivat pelille sen nykyisen nimen, lacrosse, joka tarkoittaa suomeksi 

piispan sauvaa. 

De gav spelet sitt nuvarande namn, och en teori är att namnet kommer av det franska 

ordet crosse, som betyder biskopsstav. (s. 24) 

 

Såsom i boken Tanska har jag också angett vad Kanadas nationalsång heter och vilken 

valuta man använder i landet. Landets valuta heter kanadensisk dollar (CAD) och en dollar 

motsvarar ca 5,80 svenska kronor. Det är viktigt att översättaren har beaktat att det är 

väsentligt att förklara hur mycket en kanadensisk dollar är värd i svenska kronor, inte i 

euro. Det är intresseväckande att valutakursen i förlagan härstammar från mars 2014 men 

jag har egentligen utfört mitt skrivarbete i september 2013. Årtalet är samma även i 

översättningen som jag anser att förlaget har velat använda samma tidpunkt både i förlagan 

och i översättningen eftersom bägge utgåvorna kom ut i februari 2014. 

 

Exempel 112 

Kanadan kansallislaulu on O Canada ja rahayksikkö on Kanadan dollari (CAD), 1 

EURO = 1,5 CAD (03/2014). 

Kanadas nationalsång är O Canada, och valutan är kanadensisk dollar (CAD). En 

CAD motsvarar cirka 5,80 svenska kronor (2014). (s.3) 

 
 

4.3 Jämförelse mellan översättningarna 

 

Efter att ha analyserat böckerna Tanska och Kanada samt deras svenska översättningar kan 

jag konstatera att det finns skillnader mellan översättningarna i mer eller mindre 
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utsträckning. I detta avsnitt diskuterar jag forskningsresultaten närmare som har 

förekommit i analysmaterialen. 

Det förekommer både semantiska och explicita tillägg i båda översättningarna. Jag måste 

konstatera att antalet semantiska tillägg är märktbart stor i boken Kanadas översättning. 

Det finns synnerligen stora semantiska tillägg t.ex. i avsnitten Ekonomi och Historia där 

översättaren Lindberg har skrivit helt nya textavsnitt. Dessa omfattande tillägg som 

Lindberg har fört till översättningen berikar bokens innehåll men strider också mot en av 

översättandets grundaspekter, dvs. översättaren bör vara trogen mot källtexten i stor 

utsträckning. Visst har översättaren sin frihet i viss mån, men det kan även diskuteras i 

synnerhet i detta fall om boken verkligen kan marknadsföras endast under mitt namn på 

den svenskspråkiga bokmarknaden. Anledningen till det stora antalet kan förmodligen bero 

på att översättaren har fått i uppdrag av förlaget att skriva och komplettera några avsnitt 

vid sidan av översättningsprocessen.  

Vidare kan det diskuteras min kompetens som författare av facklitteratur för barn: jag fick 

mitt första uppdrag år 2010 och ett år därefter skrev jag min andra faktabok som handlade 

om Polen. Den tredje bok Kanada, som jag också har analyserat i denna avhandling, kom 

ut i februari 2014. Jag anser att jag har utvecklat mig som författare under dessa år, så den 

stora mängden av semantiska tillägg kan inte bero på mina kunskaper att skapa text. I 

jämförelse med boken Tanska är antalet semantiska tillägg sannerligen litet, även om 

översättaren i båda böckerna har varit samma. Explicita tillägg finns det endast ett par i 

bägge översättningarna. 

När det gäller semantiska bortfall, finns det en ganska stor skillnad mellan Tanska och 

Kanada: min första bok har bara ett semantiskt bortfall, medan Kanada har sju. Den största 

delen av de semantiska bortfallen förekommer också i avsnittet Historia där översättaren 

Lindberg har utelämnat viktiga händelser i den kanadensiska historian. Implicita 

utelämningar finns det i samma utsträckning i bägge översättningarna. 

Det framgår av analysmaterialen att det finns numerusbyten från pluralis till singularis 

trefaldigt mer i Kanada än i Tanska. Dessa byten förekommer mest i avsnitten Växtlighet, 

Djurliv, Högtidsdagar samt Det kanadensiska köket. Trots detta finns det förändringar från 

singularis till pluralis i samma mån. 

Andra observationer som jag har gjort under analysarbetet i denna avhandling skiljer sig 

litet från varandra. Eftersom jag ville fördjupa mig i den danska kulturen och språket i 
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boken Tanska och denna bok blev översatt till svenska, ville jag också undersöka 

språksläktskapet mellan svenska och danska språket. Detsamma kunde jag naturligtvis inte 

göra vid analysen av Kanada. Liknande observationer, som jag gjorde vid analyseringen av 

båda översättningarna, gällde mått och tal (t.ex. valutakurser) och hur finskspråkiga ord 

och uttryck ersattes med svenskspråkiga motsvarigheter med tanke på den svenskatalande 

publiken. 

Det finns avvikelser när det gäller invånarantal mellan förlagan och översättningen i boken 

Tanska. Dessa avvikelser förekom mest i avsnittet Andra större städer där städernas 

invånarantal leder till att storleksordningen är annorlunda i översättningen än i själva 

förlagan. En likadan avvikelse fanns i avsnittet Allmänt där Köpenhamns invånarantal är 

litet olika i förlagan och översättningen. Det finns också en likadan avvikelse mellan 

originaltexten och översättningen i boken Kanada där jag presenterade att var femte 

kanadensare talar både engelska och franska. Översättaren Lindberg hade ändå översatt att 

det är var fjärde kanadensare som talar bägge språken. Anledningen till dessa skillnader 

kan bero på att översättaren har använt sig av andra informationskällor. Det ändå viktigt 

när man skriver facklitteratur eller översätter den att information härstammar från 

trovärdiga källor. 

Med hjälp av denna jämförelse kan man dra slutsatsen att översättaren Lindberg har varit 

mer trogen mot källtexten när han har översatt boken Tanska än boken Kanada. I boken 

Tanska förekommer det varken så många semantiska tillägg eller bortfall som kunde störa 

informationsförmedlingen mellan förlagan och översättningen. I boken Kanada finns det 

däremot semantiska tillägg och bortfall i större utsträckning. Dessa tillägg och bortfall har 

dels förnyat texten men dels också reducerat textens innehåll.  
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5 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

 

Syftet med denna undersökning var att undersöka hur två faktaböcker för barn, Tanska och 

Kanada hade blivit översatta från finska till svenska. Jag hade formulerat tre 

forskningsfrågor i avsnittet Inledning som var följande: 

 Hur översättaren har översatt mina böcker Tanska och Kanada till svenska? 

 Förekommer det tillägg, bortfall och numerusbyten i översättningarna? I vilken 

utsträckning? 

 Finns det några andra förändringar som har skett i översättningsprocessen? 

 

Det primära forskningsmaterialet bestod av två faktaböcker för barn Tanska och Kanada 

samt deras svenska översättningar. Böckernas omfattning varierade från 32 till 40 sidor, 

varav ca hälften bestod av olika illustreringar och foton. Sammanlagt hade jag drygt 70 

sidor analyserat textmaterial, i A5-format. Denna pro gradu-avhandling är en 

översättningsanalys där jag undersökte i första hand hur översättningarna förhåller sig 

innehållsligt till sina förlagor. Som kompletterande analys använde jag mig av komparativ 

analys, dvs. jag jämförde mina faktaböcker och deras översättningar och dessa böcker 

tillsammans bildade en jämförelse. 

Den teoretiska bakgrunden i denna avhandling är mångfaldig och tvärvetenskaplig. Först 

redogjorde jag för begreppen barn- och facklitteratur och sedan fördjupade jag mig i 

historia av facklitteratur för barn, hurdana kännetecken en faktabok har och i vilka olika 

sammanhang faktaböcker kan utnyttjas, i synnerhet med tanke på barns språkliga 

utveckling. När jag bekantade mig med faktabokens funktioner, dvs. språk- och 

läsinlärning samt fostran till internationalism, handlade teoridelen närmare om pedagogik. 

Eftersom denna avhandling är en översättningsanalys, redogjorde jag också för 

översättningsvetenskap och dess väsentliga delar angående denna undersökning. Jag 

presenterade begreppet översättningsvetenskap kort och i allmänhet och sedan övergick jag 

till att klargöra översättningsprocessen, dvs. vad som händer när en text överförs från ett 

språk till ett annat. Som bakgrundslitteratur använde jag mig mestadels av Ingos (1991; 

2007), Sorvalis (1983) och Huhtalas (1995) verk. När jag hade presenterat dessa 

grundläggande begrepp, presenterade jag de frivilliga översättningsbytena, dvs. tillägg, 

bortfall och numerusbyten som är särskilt utforskade av Huhtala (1995). I slutet av 

teoridelen presenterade jag kort översättarens olika kompetensområden. 
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Det framgår av forskningsresultaten att det förekommer tillägg, bortfall och numerusbyten 

i båda översättningarna, men i större utsträckning i boken Kanada än i Tanska. Resultaten 

visar att det finns både semantiska och explicita tillägg i bägge översättningarna, men 

antalet semantiska tillägg är synnerligen stort i Kanada där översättaren har skrivit många 

alldeles nya textbitar som saknas i förlagan. I detta sammanhang kan diskuteras om 

översättaren har varit trogen mot källtexten och om boken verkligen kan marknadsföras 

endast under mitt namn. Antalet semantiska tillägg kunde t.o.m. leda till att översättaren 

vore bokens andra författare eftersom de semantiska tilläggen alltid för med sig ny 

information och således påverkar textens innehåll och omfattning. 

Bortfall, både semantiska och implicita, finns också i bägge översättningarna. Semantiska 

bortfall finns det dock mer i boken Kanada än i Tanska, medan antalet implicita bortfall är 

ganska likadant. Numerusbyten förekommer också i båda översättningarna, men tre gånger 

mer i Kanada än i Tanska. Numerusbyten påverkar inte informationsflödet men det är 

beaktansvärt att översättaren har använt både singular och pluralis t.o.m. i en och samma 

mening. 

Andra observationer som kom fram i analysen var antalsförändringar som varierade mellan 

förlagorna och översättningarna i någon utsträckning. Dessa antal var invånarantal som 

översättaren antagligen hade hämtat från andra källor än från dem som jag hade använt 

under mina skrivarbeten. I detta fall måste man hänvisa till Salonen (1978) som betonar att 

information som presenteras i faktaböcker måste vara exakt och hämtad från trovärdiga 

källor.  

Att arbeta med denna pro gradu-avhandling har varit en lång men intressant väg som 

sammanfattar alla åren och sakerna som jag har lärt mig vid studierna i nordisk filologi. 

Under avhandlingens skrivprocess har jag fått att bekanta mig även med områden, som inte 

bara gäller lingvistik, vilket har varit intressant och belönande. Att få uppdrag av förlaget 

Oy Unipress Ab, numera OÜ United Press Global, dvs. att skriva faktaböcker för barn har 

också varit belönande och stora milstopar i mitt liv. Under analysarbetet av faktaböckerna 

märkte jag hur jag har utvecklats som författare av facklitteratur för barn: i boken Tanska 

har jag använt mig av ett enkelt språk och i boken Kanada är språkanvändningen och 

berättelsestilen mer utmanande och beskrivande. 
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Jag vill tacka först och främst min professor Paula Rossi för det långa samarbetet, hennes 

handledning och stöd. Jag vill också tacka min familj som har stött mig under hela 

forskningsprocessen. 
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