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1 INLEDNING 

 

Genom tiderna har det diskuterats om möjligheten och omöjligheten att översätta. Varje språk 

anger en sin egen världsbild (Mestertorn 1998:173) och två kultur- och språksystem kan aldrig 

vara likadana. Allt kan inte översättas och det finns aldrig en total motsvarighet mellan två 

olika kultur- och språksystem. Dessa skillnader kan nog överträffas med hjälp av omsorgsfull 

översättning och interkulturell medvetenhet. (Bassnett 1995:19)  

 

Jag anser att skillnader mellan olika språk och kulturer är verkligt intressanta. Jag har tidigare 

studerat översättning och tolkning i svenska vid Helsingfors universitet och därför är jag 

intresserad av översättning. Speciellt är jag intresserad av översättningsprocessen och vad som 

sker när man översätter en text från ett språk till ett annat. En text och dess översättning kan 

skilja sig mycket från varandra och förändringar kan finnas till exempel på ordnivån, i 

satsstrukturen eller i meningsbyggnaden. Jag är intresserad av det finska språket och studerar 

finska som biämne. Därför känns det naturligt att ta finskan med i min undersökning och 

jämföra svenskan och finskan med varandra.  

 

Jag har beslutat att jag koncentrerar mig på översättning av nominalfraser och vill utreda 

hurdana förändringar det sker när man översätter nominalfraser från svenska till finska. Enligt 

Svenska Akademiens grammatik, 3 Fraser (i fortsättning förkortad med SAG3) består en 

nominalfras av ett huvudord som prototypiskt är ett substantiv och av huvudordets 

bestämningar som kan vara antingen framförställda eller efterställda (SAG3:11). I vissa fall 

placeras bestämningarna i nominalfrasen olikt i finskan jämfört med svenskan. Dessa olikheter 

är de som jag koncentrerar mig på i min pro gradu-avhandling. 

 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med denna pro gradu-avhandling är att undersöka vad som sker när man översätter olika 

slags nominalfraser från svenska till finska. Mitt huvudsakliga forskningsproblem är 

 

På vilket sätt har nominalfraser förändrats vid översättning från svenska till finska i 

barnberättelsen Pelle Svanslös på äventyr? 
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I vissa delar skiljer sig svenskan och finskan från varandra mycket och därför anser jag att det 

är intressant att ta reda på vilka slags förändringar det sker vid översättning. Jag koncentrerar 

mig främst på nominalfrasens huvudord och dess bestämningar och jämför originaltexten med 

översättningen i detta avseende. Jag kommer inte bara att påpeka de förändringar som sker utan 

kommer också analysera varför förändringarna uppstår. Förändringarna kan till exempel 

förklaras med hjälp av grammatiken eller de kan vara översättarens egna val. Jag antar att det 

finns flera förändringar eftersom svenskans och finskans grammatiska strukturer är olika. 

 

Med hjälp av de följande forskningsfrågorna kommer jag undersöka mitt material: 

 

- I vilka slags nominalfraser har det skett förändringar? 

- På vilket sätt har bestämningarnas placering i relation till huvudordet förändrats? 

- I vilka fall är förändringar grammatiskt obligatoriska och varför? 

 

Denna pro gradu-avhandling är en kontrastiv undersökning. Jag jämför de svenska 

nominalfraserna i originalet med de motsvarande i den finska översättningen. Metoden är 

kvalitativ. Jag koncentrerar mig på nominalfrasernas struktur och bestämningarnas placering i 

nominalfrasen i originalet och undersöker hur de svenska nominalfraserna förverkligas i den 

finska översättningen. Dels är metoden även kvantitativ. Jag lägger märke till i vilken mån 

olika slags nominalfraser förekommer i mitt material och hurdana förändringar som sker oftast. 

Jag ger nog inte exakta antal utan jämförelsen är mer av relativt slag. 

 

 

1.2 Material och uppsatsens uppläggning 

 

Mitt forskningsmaterial består av utvalda delar av Gösta Knutssons Boken om Pelle Svanslös 

(1997) och dess finska översättning Pekka Töpöhäntä (2010), översatt av Terttu Liukko. Jag 

har valt delarna ur böckernas första berättelse Pelle Svanslös på äventyr och Pekka 

Töpöhännän seikkailut. Berättelsen Pelle Svanslös på äventyr publicerades för första gången år 

1939 och dess första finska översättning Pekka Töpöhännän seikkailut kom ut år 1943 

(Lastenkirjainstituutti 2003:22 [www]). Översättningen är densamma som finns i boken Pekka 

Töpöhäntä. Jag har valt två kapitel i början (sidorna 8–13 i originalet och 7–14 i 

översättningen), två i mitten (sidorna 32–37 i originalet och 41–46 i översättningen) samt två i 

slutet av berättelsen (sidorna 55–59 i originalet och 74–80 i översättningen). 
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Kapitlen 2, 3 och 4 utformar den teoretiska referensramen av min undersökning. I kapitel 2 

Översättningsprocess beskriver jag hurdan en översättningsprocess är och vilka skeden som 

hör till den. I kapitel 3 Att översätta barnlitteratur redogör jag kort för skönlitteratur och 

översättning av den. Jag förklarar vad barnlitteratur är för något och hurdana särdrag det finns 

vid översättning av den. Därtill beskriver jag kort stilen och språket i barnlitteratur. I kapitel 4 

Nominalfraser beskriver jag först kort nominalfraser i allmänhet och sedan mer specifikt 

särdrag av nominalfraser både i svenskan och i finskan.  

 

I kapitel 5 Analys analyserar jag utvalda exempel av mitt material. Jag förenar exemplen med 

mer specificerad och detaljerad teori om nominalfrasens struktur och beskriver hurdana 

förändringar det förekommer i mitt material. Kapitel 6 Sammanfattande resultat är en 

sammanfattning om de förändringar som förverkligas i mitt forskningsmaterial. Jag presenterar 

förändringarna med hjälp av träddiagram. I kapitel 7 Diskussion diskuterar jag min forskning 

och dess resultat. 
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2 ÖVERSÄTTNINGSPROCESS 

 

Detta kapitel handlar om översättningsprocess och vad som sker vid vart och ett av dess tre 

skeden: analysskedet, överföringsskedet och bearbetningsskedet. Exemplen i detta kapitel är 

inte numrerade utan markerade med bokstäver.  

 

Varje text har uppstått i en kontext: texten har uppstått i sin tid, plats och kultur, texten har sin 

författare som har skrivit den för en viss målgrupp av en viss anledning och texten har sin 

funktion och sitt syfte. Egentligen får en text sin betydelse först i kontext: det kan sägas att 

texterna är något slags pronomen som får sina aktualiska betydelser på grund av kontexterna. 

(Lehtonen 1998:158) 

 

På samma sätt har en översättning sin egen kontext. Översättaren bör vara trogen mot 

författaren och originaltexten men han måste också ta hänsyn till översättningens kontext: i 

vilken tid, plats och kultur översättningen publiceras. (Ingo 1990:110–111) Översättaren är en 

osynlig aktör mellan originaltexten och översättningen (Oittinen 1993:3). Sorvali anser dock 

att översättarens person inverkar mycket i översättningsarbetet (Sorvali 1992:18).  

 

Enligt Nida och Taber finns det i princip två olika modeller för att beskriva 

översättningsprocess. Den första kan anses som tvåfasig och den fungerar på textens 

ytstrukturnivå. Den består av en rad regler som översättaren ska följa i en strikt ordning för att 

hitta den lämpliga målspråkliga motsvarigheten till den källspråkliga konstituenten. (Nida & 

Taber 1982:33) 

 

                

Figur 1. Den tvåfasiga översättningsprocessen (Nida & Taber 1982:33). 

 

 

I figur 1 representerar A källspråket och B målspråket. X som står i parentes syftar till en 

språklig mellanstruktur som är en slags universal struktur och som kan tillämpas alla språk vid 

översättningen. (Nida & Taber 1982:33) 
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Den andra modellen är mer utvecklad och komplicerad men ju mer man har fått veta om 

språkens struktur desto mer otillräcklig verkar den första modellen vara. Den andra modellen 

har accepterats bland lingvister. Enligt den kan man särskilja tre skeden i 

översättningsprocessen: analys, överföring och bearbetning. Denna trefasiga 

översättningsprocess framställer språkliga strukturer bättre och därför också reflekterar den 

bättre vad som sker när man översätter en text. (Nida & Taber 1982:34) 

 

 

Figur 2. Den trefasiga översättningsprocessen (Nida & Taber 1982:33). 

 

 

I figur 2 visas den trefasiga översättningsprocessen grafiskt. Först analyserar översättaren 

källtexten och får fram textens djupstruktur i stället för ytstrukturen (se 2.1.1). Den analyserade 

texten X överförs till målspråket i översättarens hjärna och överföringens resultat Y bearbetas 

och omstruktureras för att det blir språkligt och innehållsligt acceptabelt på målspråket. (Nida 

& Taber 1982:33; Ingo 1991:92) 

 

Ingo har vidareutvecklat Nidas och Tabers modell. Ingo jämför översättningsprocessen med 

brobyggande. I ena änden finns det källspråket och källtexten och i den andra änden finns det 

målspråket och översättningen. Översättarens uppgift är att bygga en bro mellan dessa två. 

Efter en textanalys ligger källspråket och målspråket närmare till varandra och textens 

överföring sker mer flytande. Därför står den källspråkliga och den målspråkliga 

mellanstrukturen närmare varandra än källspråket och målspråket eller källtexten och 

översättningen i figur 3. (Ingo 1991:92) 

 



 

10 

 

 

 

Figur 3. Översättningprocessen i tre skeden. (Ingo 1991:92). 

 

 

I figur 3 visas att översättaren har efter en noggrann analys framför sig en källspråklig 

mellanstruktur som är mycket lättare att överföras till källspråket än den oanalyserade 

källtexten skulle vara. Efter överföringen bearbetar översättaren den målspråkliga 

mellanstrukturen tills den blir en färdig översättning. 

 

Man anser att översättningsprocessen består av tre skilda skeden men i praktiken överlappar 

skedena varandra. Översättaren översätter texten bit för bit, oftast mening för mening och 

därför växlar dessa skeden sinsemellan. Översättaren kan till exempel överföra en krånglig 

mening till målspråket och sedan gå tillbaka till analysen för att hitta de rätta 

översättningsmotsvarigheterna. (Ingo 1991:93) 

 

Sorvali anser att denna trefasiga översättningsprocess är för språkbunden. Enligt hennes 

uppfattning börjar översättningsprocessen betydligt tidigare än då översättaren börjar analysera 

källtexten. Sorvali anser att översättarens person och hans utveckling till en översättare hör 

strängt taget till översättningsprocessen. Hon kallar det allra första skedet preproceduralt 

stadium och hon anser att man bör ta hänsyn till det när man beskriver hela 

översättningsprocessen. Efter det preprocedurala stadiet kommer det procedurala stadiet som 

innebär oringinaltextens överföring till målspråket. (Sorvali 1992:18–19) I det postprocedurala 

stadiet kan man bedöma översättningens kvalitet (Sorvali 1992:19) samt diskutera allmän 

uppskattning av översättarens arbete samt utbildning av översättare och tolkar (Sorvali 

1991:11). Sorvalis beskrivning av översättningsprocessen är mer omfattande än den som man 
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vanligen menar med översättningsprocessen. De översättare som intervjuats i Sorvalis 

undersökning anser att översättningsprocessen består av tre skeden: genomläsning, (grov) 

översättning och bearbetning (Sorvali 1992:71ff.). Detta motsvarar också Tabers och Nidas 

(1982) uppfattning om översättningsprocessens olika skeden. 

 

 

2.1 Analysskedet 

 

Enligt Ingo innehåller analysskedet fem delfaser: förberedande textanalys, grammatikalisk 

analys, semantisk analys, stilanalys och pragmatisk analys. En noggrann textanalys underlättar 

själva översättningsarbetet. (Ingo 1990:110ff.) 

 

 

Förberedande textanalys 

 

Textanalysen börjar med att översättaren läser texten noggrant flera gånger och får en 

helhetsbild av den. Efter den förberedande textanalysen är det lättare att göra den egentliga 

analysen eftersom texten redan är bekant för översättaren och han har någon slags uppfattning 

om originaltextens struktur och stil osv. (Ingo 1991:94) 

 

 

Grammatikalisk analys 

 

En text består av ord, konstituenter som är bindade till varandra på ett visst sätt. Den 

grammatikaliska analysen syftar till att översättaren identifierar dessa konstituenter i 

originaltexten och deras förhållande till varandra. Den grammatikaliska analysen gäller både 

morfologi och syntax. (Ingo 1990:111) Ett av de viktigaste syftena av den grammatikaliska 

analysen är att översättaren ser originaltextens djupstruktur i stället för ytstrukturen. Språken 

avviker mest från varandra ifråga om ytstrukturen och ju närmare språkens djupstruktur man 

går desto lättare blir det att se språkens strukturella likheter. (Ingo 1991:96)  
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Semantisk analys 

 

Enligt Ingo är det framför allt enskilda morfem, ord och uttryck som bär betydelsen i texten 

(1991:121). I själva verket betyder översättning att man överför originaltextens betydelse till 

målspråket. Därför är det viktigt att översättaren har en grundlig föreställning om textens 

betydelsekomponenter. Den semantiska analysen klargör originaltextens olika 

betydelsekomponenter och gör det möjligt för översättaren att söka översättnings-

motsvarigheter. (Ingo 1990:142) 

 

Varje ord syftar till ett begrepp som existerar på tankenivå och som har en utomspråklig 

referent. Denna relation mellan begreppet och referenten är konventionell. Den semantiska 

analysen består av denotationsanalys och konnotationsanalys. (Ingo 1991:122–123) 

Denotation betyder ordets primära betydelse och konnotation är ordets associationsinnehåll, 

dvs. hurdana associationer ordet väcker eller hurdana egenskaper eller kontexter referenten har 

(Lehtonen 1998:109).  

 

 

Stilanalys 

 

Stilanalysen hör tätt ihop med de andra analysskedena och man drar nytta av dessa skeden vid 

stilanalysen. Bevarandet av originaltextens stil och form anses inte längre vara lika centralt 

som tidigare men det är dock viktigt. Numera betonar man ett riktigt överförande av textens 

betydelse vid översättning. (Ingo 1991:151) Textens stil och dess överförande från ett språk till 

ett annat är dock inte betydelselöst. Stilen kan definieras så att samma sak kan uttryckas på 

olika sätt och stilens och formens betydelse kan variera mycket beroende på texten. (Ingo 

1990:180)  

 

 

Pragmatisk analys 

 

Den pragmatiska analysen av originaltexten garanterar att den översatta texten fungerar också i 

kommunikationssituationen i den nya språk- och kulturmiljön (Ingo 1991:158). Originaltextens 

kontext är oftast olik än översättningens kontext och det är översättarens uppgift att utjämna 

både språklig-konventionella skillnader och skillnader i kultur och bildning. Vid all 
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översättning är textens syfte och funktion viktiga. Man brukar särskilja tre gundfunktioner: 

informativ, ekspressiv och imperativ funktion. Den informativa funktionen betyder att språket 

förmedlar information, den ekspressiva funktionen att språket förmedlar också känslor och den 

imperativa funktionen att språket förmedlar också handlingsmönster och beteendemodeller. 

Översättaren bör ta reda på vilken är textens funktion och välja översättningsmotsvarigheten 

enligt denna funktion. Översättningen kan ibland ha en olik funktion än originaltexten och den 

kommer nästan alltid att publiceras i en geografiskt avvikande miljö och i en helt annorlunda 

kulturkrets vilket översättaren bör ta hänsyn till. Även den pragmatiska analysen gör det lättare 

för översättaren att hitta rätta översättningsmotsvarigheter. (Ingo 1990:159–ff.) 

 

 

2.2 Överföringsskedet 

 

Överföringsskedet är det oklaraste skedet i översättningsprocessen vilket beror på att man inte 

kan veta vad som sker i översättarens hjärna när han överför originaltexten till målspråket. 

Därför beskrivs översättningsprocessen ibland som en tvåstegsmodell. Ingo anser dock att 

överföringsskedet är så betydande i all översättningsverksamhet att överföringen ska betraktas 

som ett självständigt skede i översättningsprocessen. (Ingo 1990:195)  

 

I överföringsskedet överförs den noggrant analyserade originaltexten (den källspråkliga 

mellanstrukturen, se figur 3) från källspråket till målspråket. I detta skede uppkommer ofta inte 

skriven text eftersom överföringen sker i översättarens hjärna. Den skrivna texten uppstår i 

princip först i det följande skedet, i bearbetningsskedet. (Ingo 1991:165)  

 

Överföringen sker på kärnsatsnivån och därför förmedlar översättningen källtextens 

information noggrant och utan sådana förvrängningar som beror på feltolkningar av källtextens 

syntaktiska struktur. Överföringens resultat är en målspråklig mellanstruktur (se figur 3) som är 

semantiskt exakt men som ännu saknas den slutliga formuleringen. (Ingo 1990:196) 

 

När man överför ett budskap från ett språk till ett annat och bearbetar det för att det blir en 

flytande målspråklig text, uppstår olika slags problem. Ofta beror dessa problem på att 

källspråket och målspråket skiljer sig strukturellt från varandra och därför är det viktigt att 

översättaren syftar till att utjämna dessa olikheter i analysskedet. (Ingo 1991:168) De 

förändringar som uppstår vid översättning kan vara strukturella, formella, semantiska eller 
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pragmatiska men oftast leder en slags förändringar också till andra slags förändringar. Till 

exempel de förändringar som anses vara pragmatiska leder alltid till förändringar även på den 

formella och semantiska nivån. (Ingo 1990:199)  

 

 

Strukturella förändringar 

 

Enligt Catford kan strukturella förändringar indelas i två huvudtyper: nivåbyten och 

kategoribyten. Nivåbyten är de förändringar som sker när ett textelement i originaltexten får sin 

motsvarighet på en helt annan lingvistisk nivå på målspråket. Sådana byten är möjliga bara 

mellan den grammatiska och den lexikala nivån. (Catford 1965:73; se även Ingo 1991:169) Ett 

exempel på nivåbyten är finskans och svenskans olika sätt att markera objektets aspekt. I 

finskan kan man i alla tempusformer uttrycka resultativ och irresultativ handling genom att 

använda antingen ackusativ eller partitiv som objektkasus. I svenskan bör man använda 

lexikala medel för att uttrycka resultativitet eller irresultativitet i stället för sådana syntaktiska 

medel som används i finskan, dvs. resultativitet uttrycks med hjälp av verb. (Ingo 1991:169)  

 

Ex A. (a) Hän ampui hirveä.  (b) Hän ampui hirven.  

                        Han sköt på älgen.                           Han fällde älgen. 

(Exemplen ur Ingo 1990:200) 

 

I exempel A är handlingen irresultativ i mening (a), dvs. älgen dog inte eller skottet träffade 

möjligen inte ens älgen medan handlingen i mening (b) har lett till ett klart slutresultat, dvs. 

älgen dog. I finskan används ackusativobjekt då handlingen har ett tillräckligt klart slutresultat 

och den förorsakar en avgörande förändring i tillstånd hos objektets referent eller referentens 

förflyttning från ett ställe till ett annat. (Ingo 1990:201)  

 

Kategoribyten är den andra huvudgruppen av de strukturella förändringar som sker vid 

översättning. De anses vara alla de avvikelser från formell motsvarighet som inte är nivåbyten 

men som sker vid översättning. Till kategoriutbyten räknas strukturbyten, klassbyten, 

enhetsbyten och systeminterna byten. (Catford 1965:76; se även Ingo 1991:171–172) Följande 

exempel (ur Ingo 1990:202–203) framställer olika slags kategoriutbyten: 

 

 

 



 

15 

 

 

Strukturbyten: 

 

Ex B. Teillä   on    mökki                        Ni     har    en stuga 
                        advl     pred.     subj.                                     subj.   pred.       obj. 

 

Strukturbyten är vanliga och de förekommer inom alla grammatiska ranger. Såsom termen 

antyder beror strukturbyten på strukturella skillnader mellan olika språk. I exempel B är 

subjektet i den finska meningen inte detsamma som subjektet i den svenska meningen. Också 

till exempel byten i meningarnas ordföljd anses vara strukturbyten. (Catford 1965:77)  

 

Klassbyten: 

 

Ex C. ruudullinen   paperi                       ett papper   med   rutor 
                          adj.attr.         huvudord                           huvudord         prep.attr. 

 

Det är fråga om klassbyten när en motsvarighet till ett element på källspråket är ett element av 

en annan klass på målspråket (Catford 1965:78). Det är ett klassbyte till exempel när ett 

adjektivattribut i källspråket översätts med ett prepositionsattribut i målspråket såsom i 

exempel C (Ingo 1990:202). 

 

Enhetsbyten: 

 

Ex D. Kirkkoon tuli pappi                      Det kom en präst till kyrkan 

                    Pappi tuli kirkkoon                      Prästen kom till kyrkan 

 

Det gäller enhetsbyten då den målspråkliga översättningsmotsvarigheten står på en annan rang 

än den källspråkliga enheten (Catford 1965:79). Ett exempel på enhetsbyten finns i exempel D: 

I finskan finns det inte bestämda eller obestämda artiklar utan bestämdheten uttrycks med hjälp 

av ordföljden. 

 

Systeminterna byten: 

 

Systeminterna byten sker internt inom ett system. Detta betyder att källspråket och målspråket 

formellt motsvarar varandra men översättningen förutsätter att ordet ändras till en annan form. 

(Catford 1965:80) Det är fråga om systeminterna byten till exempel vid olikheter inom 

numerus- eller artikelsystemen i olika språk. Till exempel orden bröllop, marknad och sax står 
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i singularis i svenskan men de formellt motsvarande orden häät, markkinat och sakset är i 

pluralis på finska. (Ingo 1991:172) 

 

 

Formella, semantiska och pragmatiska förändringar 

 

Förutom förändringar som beror på språkens olika strukturer kan det ske även andra slags 

förändringar vid översättning. Strukturella förändringar är oftast obligatoriska eftersom 

översättarens syfte är att skapa en flytande målspråklig text. Formella, semantiska och 

pragmatiska förändringar å sin sida är inte grammatiskt obligatoriska på samma sätt. 

 

Omgrupprering av semantiska komponenter är ett exempel på formella förändringar. I 

principen översätter översättaren inte ord från ett språk till ett annat utan han överför 

originaltextens betydelser till målspråket. (Ingo 1990:219) Sådana här semantiska komponenter 

kan vara olika i olika språk. Till exempel finskans ord isoäiti är hyperonym till svenskans ord 

mormor och farmor, dvs. ordet isoäiti är ett överordnade begrepp och täcker in båda betydelser. 

När man översätter svenskans mormor eller farmor till finska och om man vill ha alla 

svenskans betydelsekomponenter med i översättningen bör man använda ett förklarande tillägg 

äidin puolelta eller isän puolelta eller använda ett helt annat ord. (Ingo 1990:220) 

 

Ett exempel på semantiska förändringar är metaforer. I semantiken betyder metaforen en 

betydelseförskjutning som baserar sig på likheten hos referenterna, t.ex. flaskans hals. I 

litteraturen är metaforen ett av de vanligaste stilmedlen. Den semantiska metaforen har 

lexikaliserats, medan den litterära metaforen är mer tillfällig. Metaforer motsvarar inte alltid 

varandra i olika språk eller det är möjligt att en metafor på ett språk saknas en motsvarighet på 

ett annat språk. (Ingo 1991:194–195) 

 

Vid den pragmatiska analysen märker översättaren att det finns sådana avsnitt eller ställen i 

originaltexten som inte direkt kan översättas till målspråket eftersom de inte kommer att 

fungera som sådant på målspråket. Översättaren börjar bearbeta dessa avsnitt och ställen redan 

i överföringskedet och försöker hitta översättningsmotsvarigheter som är lämpliga för 

målspråket och dess kulturmiljö. (Ingo 1990:237)  
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Sådana pragmatiska förändringar är till exempel olika slags tillägg. Ibland räcker det inte att 

bara översätta texten fast den själva översättningen är välfungerande och felfri. Ifall käll- och 

målkulturen skiljer sig mycket från varandra krävs det ofta att översättaren förklarar på något 

sätt vissa ord eller uttryck som finns i originaltexten. (Ingo 1990:238) Detta gäller till exempel 

översättning av ortnamn och egennamn. Oftast anser man att egennamn inte bör översättas men 

i verkligheten är det inte så enkelt. (Ingo 1991:204) Vid översättning av barnlitteraturen tycks 

det vara ganska vanligt att namn översätts från källspråket till målspråket. Till exempel i mitt 

eget forskningsmaterial heter Pelle Svanslös inte Pelle Svanslös på finska, utan hans namn är 

Pekka Töpöhäntä. Ett annat exempel på pragmatiska förändringar är bortfall. Det betyder att ett 

led i originalet lämnas bort vid översättning. (Ingo 1991:255) 

 

 

2.3 Bearbetningsskedet 

 

Bearbetningsskedet är det tredje och det sista skedet i översättningsprocessen. I detta skede får 

den översatta texten sin slutliga och konkreta form genom att den källspråkliga 

mellanstrukturen finslipas och formuleras till en färdig, målspråklig text som är flytande och 

idiomatisk. Översättningen motsvarar oftast originaltexten också stilistiskt så mycket som 

möjligt. Tidigare ansåg man att det är viktigt att översättningen motsvarar originaltextens 

formuleringar men numera är översättarens första och främsta uppgift att förmedla 

originaltextens innehåll och budskap. (Ingo 1990:250ff.) 

 

Det finns en lingvistisk forskningsriktning, textlingvistik som forskar textavsnitt som är mer 

omfattande än en sats eller en mening. Forskarna har inte kunnat beskriva helt hur en text 

tillkommer men textlingvistiken har varit till hjälp. Det textlingvistiska synsättet är att 

textförfattaren skapar ett så kallat kognitivt nät, en tankekarta av det fenomen han vill  skriva 

om. Författaren har information och uppgifter, alltså predikationer om fenomenet som han vill 

berätta om. Efter att ha producerat det kognitiva nätet väljer författaren predikationer och 

ordnar dem på det sätt som motsvarar hans syfte med textproduktionen. Detta kallas för 

textstrategi. (Ingo 1991:216ff.) 

 

Man kan anse att en översättning tillkommer nästan på samma sätt. När översättaren har läst 

och analyserat texten som ska översättas har han den information som originaltexten innehåller 

och han kan skapa ett kognitivt nät. Översättaren har nog inte fria händer när han väljer 
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predikationer och ordnar dem eftersom han ska följa den textstrategi som originaltextens 

författare har valt. (Ingo 1990:255) Översättaren kan sällan följa författarens textstrategi helt 

och noggrant eftersom olika språk skiljer sig från varandra till exempel strukturellt. Därför kan 

författarens och översättarens textstrategier inte vara identiska men det är översättarens uppgift 

att följa den originala textstrategin så noggrant som möjligt utan att bryta mot målspråkets 

strukur och drag. Översättarens skyldighet är att producera en översättning vars språk är bra 

och naturligt och som följer målspråkets regler och konventioner. (Ingo 1991:221)  

 

Tidigare har man koncentrerat sig på en formell motsvarighet mellan källtexten och 

översättningen. Detta betyder att man förmedlar både källtextens budskap och form i 

översättningen. I praktiken syftar översättaren till att de grammatiska kategorierna i källtexten 

är desamma också i översättningen, till exempel verb översätts med verb och substantiv med 

substantiv. En formell motsvarighet gäller även skiljetecken och meningsindelning samt 

textens betydelse i allmänhet, dvs. till exempel idiomer och metaforer översätts direkt för att 

källspråket syns även i översättningen. (Ingo 1990:261) Man syftar till en formell motsvarighet 

till exempel inom EU-lagstiftningen där lagar och författningar ska vara strukturellt och 

formellt likadana på alla EU-språken men man önskar att detta skulle förändras (Ingo 

2007:320). 

 

I en dynamisk översättning betonas målspråket. Syftet är att översättningen väcker likadana 

reaktioner hos mottagaren dvs. översättningens läsare som originaltexten väcker hos dess 

mottagare. Då ska mottagaren uppleva språket som sitt eget idiomatiska modersmål i stället för 

något översatt. (Ingo 1991:225) På grund av språkens olikheter samt kulturskillnaderna mellan 

källtextens och översättningens mottagare är det omöjligt att uppnå helt likadana upplevelser 

hos läsare förutom sådana fall där kulturförhållandena är identiska eller där meddelandet är 

kort (Ingo 1990:264). 
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3 ATT ÖVERSÄTTA BARNLITTERATUR 

 

I detta kapitel redogör jag för översättning av barnlitteratur. I avsnitt 3.1 beskriver jag 

skönlitteratur och översättning av den jämfört med översättning av övriga texttyper. I avsnitt 

3.2 refererar jag vad barnlitteratur är för något och redogör för dess historia och tillkomst. I 

samma avsnitt kommenterar jag kort språket och stilen i barnlitteraturen. Avsnitt 3.3 handlar 

om särdrag vid att översätta för barn jämfört med att översätta för de vuxna.  

 

 

3.1 Att översätta skönlitteratur 

 

Översättning sägs alltid vara någon slags kommunikation mellan människor, antingen talad 

eller skriven kommunikation. Det finns alltid någon som av någon anledning vill förmedla ett 

meddelande och en annan som av någon anledning vill ta emot det. (Oittinen & Mäkinen 

2001:13) All kommunikation sker i en kontext och detta gäller också översättning. En 

översättare representerar både sin egen kultur och också sin egen tid (Oittinen & Mäkinen 

2001:14) och detta inverkar också på själva översättningsarbetet. Vilken slags text som ska 

översättas spelar en väsentlig roll i översättningsarbetet. Det finns tydliga olikheter i att 

översätta olika textarter eftersom varje texttyp har sina egna textkonventioner, normer och 

användningssituationer. (Oittinen 2001:168) 

 

Att översätta skönlitteratur begrips traditionellt att vara översättning av ordkonst. Den är 

översättning av en dikt, en roman, en novell, ett skådespel eller en bilderbok. I översättning av 

skönlitteratur sammansluts form och innehåll, och sättet att säga betonas. Oittinen anser att 

översättning är omskrivning av texter och därför kan en skönlitterär översättning anses vara en 

självständig text och en del av den målspråkliga litteraturinstitutionen. (Oittinen 2001:165–

166) 

 

Enligt Ingo kan skönlitteratur indelas i epik, lyrik och dramatik. Epiken för sin del indelas 

traditionellt i roman, novell och epos. (Ingo 2007:244) Förenklat betyder lyriken olika slags 

dikter och sånger (Ingo 2007:266) och dramatiken är litteratur som är skapad för att spelas upp 

till exempel på teater (Svensk ordbok 1999: s.v. dramatik). Epikens grundnatur är berättande 

och den handlar om händelser, skeenden, personer osv. Ingo indelar epiken i 
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underhållningslitteraturen (till vilken Ingo räknar också barnlitteraturen), konstprosan som 

innehåller roman och novell samt epos som anses vara en gammal tradition av metrisk dikt. 

Underhållningslitteraturen kallas ofta för kiosklitteratur och anses inte vara lika ”seriös” som 

konstprosan. Typiskt för översättning av underhållningslitteratur är att ord och fraser utelämnas 

och att det finns tillägg och även inexaktheter och översättningsfel. (Ingo 2007:244–245) Det 

är typiskt också för översättning av barnlitteratur att översättningen innehåller till exempel 

adaptioner, bortfall och tillägg. Utöver de semantiska utmaningarna för översättning av 

konstprosa finns det ofta ett slags musikalitet, dvs. språkrytmen eller ljudmåleriet, i en 

välskriven roman eller novell. Att nå dessa element också på målspråket kräver mycket av 

översättaren. (Ingo 2007:249) 

 

 

3.2 Defitioner av barnlitteratur 

 

Barn- och ungdomslitteraturen är litteratur vars målgrupp är barn och ungdomar. Den är 

antingen skriven för barn och ungdomar eller är vuxenlitteratur som är bearbetad för barn och 

ungdomar. Barnlitteraturen är avsedd för barn ungefär under 9 år och ungdomslitteraturen för 

barn i skolåldern samt ungdomar. (Lappalainen 1979:15)  

 

Oftast definieras barnlitteraturen som litteratur som har producerats speciellt för barn och som 

är mer riktad just till dess läsare än vuxenlitteratur är. Barnlitteraturen kan också anses vara en 

fråga om ändåmålsenlighet eller intentionalitet: om originalförfattaren har avsett eller syftat till 

att boken läses av eller för barn är den då barnlitteratur. Barnlitteraturen har ofta en dual publik 

och den existerar på två olika nivåer: en nivå syftad till barn och en syftad till de vuxna. På 

detta vis finns det en mer kultiverad och krävande nivå för de vuxna och en konventional och 

mindre krävande nivå för barn. (Oittinen 1993:37–40) Det är också sant att de vuxna först bör 

bli intresserade av en viss bok innan de läser den högt för barn (se 3.3). 

 

Den nutida barnlitteraturen syftar till att ta hänsyn till barnens psykiska utveckling och behov i 

olika åldrar. Därför har man utvecklat nya litterära arter vid vanlig barnlitteratur, till exempel 

böcker för allra minsta bebisar samt böcker som aktiverar barn i förskolåldern att lära sig att 

läsa. (Lappalainen 1979:16) Man anser att barnlitteraturen inte borde vara manipulativ 

pedagogiskt sett men ett av dess syften är att lära barn till exempel språk, uppfattning om tid 
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och plats samt social orientering. Den borde också påverka barnet direkt genom att aktivera 

och locka dess kreativitet och stärka dess känsloliv. (Oittinen 1993:41)  

 

Den nutida barn- och ungdomslitteraturen kan indelas i fem grupper: 

 

1. Bilder- och pekböcker för barn. 

2. Dikter och ramsår för barn, folksagor och djurberättelser, realistiska barnberättelser, 

konstsagor samt olika slags barn- och ungdomsromaner och -skådespel. 

3. Faktaböcker. 

4. Barntidningar och serietidningar. 

5. Litteratur skriven av ungdomar själva. (Lappalainen 1979:17) 

 

Grunden till all barnlitteratur är folksagor. Skrivna sagor är berättelser som tidigare har spridits 

genom muntlig tradition. Folksagor kan indelas i tre grupper: fabler dvs. djursagor, egentliga 

sagor och skämtsagor.  I fabler kan djur och växter tala och de beter sig som människor. Fabler 

är de äldsta av alla sagor. De är korta och enkla berättelser vars syfte är att lära om livet och 

moral med hjälp av allegorier. Bland de egentliga sagorna hör till exempel olika slags noveller 

och äventyrssagor som är längre än djursagor och som har mer komplicerade handlingar. 

Skämtsagor är berättelser som har sin bas i vardagslivets händelser. Berättelser om kälkborgare 

i Sverige och om Hölmölä i Finland är exempel på skämtsagor. (Lappalainen 1979:21–22) 

 

Djursagor har också varit ett av de första temana i den skrivna barnlitteraturen. Charles 

Perrault kan anses vara grundaren av den tryckta barnlitteraturen. Han publicerade sin 

uppsamling Les Contes de ma Mère l’Oye (Gåsmors sagor på svenska) år 1697. Samlingen 

innehåller många internationellt kända sagor, till exempel Prinsessan i den sovande skogen, 

Lilla Rödhättan, Askungen och Mästerkatten. Bröderna Grimm började uppteckna den tyska 

folkloren på 1800-talet och deras arbete ledde också till att det tyska skriftspråket 

reformerades. (Lappalainen 1979:24–25) 

 

Konstsaga är en form av ordkonst som har sin bas i folksagan och som i bästa fall närmar sig 

till poesi. Den har en känd författare och den fungerar på två nivåer genom att tilltala både barn 

och de vuxna. Den danske H. C. Andersen är en av de mest kända och mest översatta 

konstsagoförfattarna. Han skapade en helt självständig genre genom att levandegöra föremål 

och varelser. (Lappalainen 1979:26)  
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Språket i barnlitteraturen anses ofta vara enklare och fattigare än i vuxenlitteratur men det kan 

diskuteras vad som menas med enkelt och fattigt. Tendensen är att barnlitteraturförfattare 

undviker ovanliga ord och för abstrakta begrepp samt långa och krångliga meningar. Ibland 

används de dock för att väcka barnens nyfikenhet och stimulera deras språkliga utveckling. 

(Nikolajeva 2004:235–236) Typiskt för barnlitteraturen är att de vuxna läser högt för barn och 

därför har till exempel ordföljden en stor roll i barnlitteratur. Texten skall vara flytande när den 

läses högt för att läsaren inte tappar bort sig eller stöter på uttalssvårigheter. (Dumas 2011:24 

[www]) 

 

 

3.3 Särdrag vid översättning av barnlitteratur 

 

Situationen och syftet är väsentliga i all översättning. Översättarens eget kulturella arv och 

egna läsningsupplevelser påverkar även hans översättningsarbete. När det gäller översättning 

av barnlitteratur verkar också översättarens syn på barndom och barn i allmänhet på 

översättning. (Oittinen 1993:3) Enligt Oittinen har barnkulturen alltid reflekterat hela 

samhället: hur de vuxna ser barndomen, hur barnen själva upplever barndomen och hur de 

vuxna minns sin egen barndom. Dessa synvinklar har förändrats under tidernas gång. Redan på 

1600-talet upptäckte man skillnaden mellan barndom och vuxenhet men det tog en lång tid 

innan man började se barn som barn och inte som små vuxna. Oittinen lyfter fram synpunkten 

att när man skriver, illustrerar eller översätter för barn är det viktigt att man hittar ens inre barn 

och ens egen syn på barndomen. (Oittinen 1993:15–17) 

 

Oittinen framhäver två särdrag som betecknar barnlitteratur: barnlitteratur är litteratur som 

läses tyst av barn själv eller högt för barn och barnböcker är ofta illustrerade vilket betyder att 

texten och bilderna har ett visst förhållande till varandra. Det är viktigt att observera att det är 

de vuxna som bestämmer hurdana böcker som skrivs för barn och vilka av dem som översätts. 

Översättning av barnlitteratur är en fråga om auktoritet. Så länge som det har funnits 

barnböcker har de censurerats av de vuxna antingen innan de publiceras eller översätts eller då 

de läses högt för barn. Enligt Oittinen finns det två stora uppmaningar i översättningen av 

barnlitteratur. Det första är att översättningen är anonym, även osynlig, liksom alla 

översättningar är. Det andra hindret är att översättaren bör lyda regler som gäller översättning 

av vuxenlitteratur och som innebär att översättningen ska vara trogen mot originalet. (Oittinen 

1993:3–4, 27–28) 



 

23 

 

4 NOMINALFRASER 

 

I detta kapitel ger jag en redovisning av nominalfraser, först på allmän nivå och sedan mer 

detaljerat både i svenskan och i finskan. I exemplen som jag ger i detta kapitel är hela 

nominalfrasen kursiverad och nominalfrasens huvudord understreckat. Exemplen är ur Pelle 

Svanslös på äventyr om inte annat nämnts. 

 

Inom lingvistiken beskriver syntax eller satslära hur man sätter samman enskilda enheter, ord 

till mer komplexa strukturer, till satser och meningar. Alla satser och meningar kan indelas i 

kortare delar, fraser. Enligt Iso suomen kielioppi (i fortsättning förkortad ISK) är ett 

huvudsakligt kännetecken för en fras att den är en enhetlig struktur (ISK: § 439 [www]). 

Kohesionen mellan orden som utgör frasen är kraftigare än kohesionen mellan olika fraser i en 

mening. Detta betyder att man kan förändra frasernas plats i meningen lättare än förändra 

ordens plats i frasen. (Hakulinen & Karlsson 1995:107) Enligt Thorell består en fras av ett 

överordnat led, ett kärnled samt underordnade led som bestämmer kärnledet. Kärnledet, 

frasens huvudord kan också utgöra frasen ensamt och frasens underordnade led är optionella 

bestämningar. (Thorell 1973:50) Frasens huvudord bestämmer vilken frastyp frasen tillhör: till 

exempel en verbfras har verb som huvudord (ex 1), en substantivfras har substantiv som 

huvudord (ex 2), en adjektivfras har adjektiv som huvudord (ex 3). Hurdana bestämningar 

huvudordet kan ha beror på vilken ordklass huvudordet tillhör. Till exempel verb har 

annorlunda bestämningar än substantiv eller adjektiv. (SAG3:3–4) 

 

Ex 1. [...] att de tog i ring och dansade med honom, [...]  

Ex 2. Inte en sån där märkvärdig långhårig katt med konstigt utländskt namn utan en  

          vanlig svensk gråspräcklig kisse med skär nos, [...] 

Ex 3. Ja, det var förskräckligt tråkigt [...] 

 

Nominalfrasen är en av grammatikens viktigaste element och den används för att beskriva 

referenten, dvs. den som man vill säga någonting om. Referenten kan vara en levande varelse, 

ett föremål eller något abstrakt, till exempel en händelse, ett tillstånd eller en egenskap. Enligt 

den svenska grammatiken har nominalfrasen antingen ett substantiv, ett egennamn eller ett 

substantiviskt pronomen som huvudord eller huvudordet kan helt saknas. (SAG3:11) I finskan 

använder man i allmänhet termen nominalfras för alla fraser vars huvudord tillhör en nominal 

ordklass, dvs. vars huvudord är till exempel ett substantiv, ett adjektiv eller ett pronomen 

(Hakulinen & Karlsson 1995:107). I vissa grammatikböcker (till exempel Thorell 1973 och 
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ISK) används termen substantivfras i stället för termen nominalfras men generellt är 

betydelsen densamma. I min uppsats använder jag termen nominalfras för de fraser som har ett 

substantiv, ett egennamn eller ett substantiviskt pronomen som huvudord. 

 

Huvudordet kan utgöra nominalfrasen ensamt (ex 4) eller det kan ha olika attribut som 

bestämmer det. Dessa bestämningar kan vara antingen framförställda (ex 5) eller efterställda 

(ex 6). En nominalfras kan vara ett framförställt attribut i en annan nominalfras (ex 7) och det 

är också möjligt att nominalfrasen inte har något huvudord men har samma struktur som om 

den hade ett substantiv som huvudord (ex 8). (SAG3:11–13) 

 

Ex 4. Då blev Svanslös lite rädd [...] 

Ex 5. [...] att han inte hade någon svans. 

Ex 6. [...] först villor med trädgårdar [...] 

Ex 7. sista vagnens plattform 

Ex 8. [...] vi vill dig inget ont [...] 

 

På satsnivån har nominalfrasen nominal funktion och den kan fungera som olika satsdelar, 

särskilt som subjekt eller objekt, eller den kan bestämma en preposition (SAG3:11). 

 

Ex 9. Farbrorn där framme började trampa på pedaler. 

Ex 10. När han släppte tofsen åkte rullgardinen upp med en väldig smäll! 

Ex 11. [...] som hade legat i en bilsoffa. 

 

I exempel 9 är nominalfrasen satsens subjekt och i exempel 10 fungerar nominalfrasen som 

objekt. I exempel 11 fungerar nominalfrasen en bilsoffa som bestämning till frasens huvudord, 

prepositionen i. 

 

 

4.1 Nominalfraser i svenskan 

 

I detta avsnitt refererar jag nominalfraser i svenskan. Jag redogör för på vilken sätt 

nominalfraser används i svenskan och hur de kan indelas enligt den svenska grammatiken. 

Exemplen i det här avsnittet är ur Pelle Svanslös på äventyr om inte annat nämnts. 
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4.1.1  Definita och indefinita nominalfraser 

 

I SAG3 indelas nominalfraser i definita och indefinita nominalfraser. En definit nominalfras 

innehåller minst en markör för bestämdhet och en indefinit nominalfras karakteriseras av att 

den saknar markörer för bestämdhet. (SAG3:14) 

 

I en typisk definit nominalfras med substantiv som huvudord finns definita attribut och ett 

substantiv i bestämd form. Också framförställda adjektiv är i bestämd form. En definit 

nominalfras har definit betydelse, dvs. nominalfrasens referent är känd och unikt identifierbar 

till både talaren och lyssnaren. Man kan indela definita nominalfraser med substantiv som 

huvudord i tre huvudtyper: en enkel definit nominalfras med definit attribut (ex 12), en enkel 

definit nominalfras utan definit attribut (ex 13) samt en komplex definit nominalfras (ex 14). 

En komplex definit nominalfras är en enkel definit nominalfras med ett inledande pronominellt 

attribut, till exempel ett totalitetspronomen. (SAG3:15) 

 

Ex 12. [...] gjorde narr av den stackars svanslösa kissen. 

Ex 13. [...] som nästan var större än kattungen själv, [...] 

Ex 14. Det där fick alla katterna i hela trakten veta, [...] 

 

Definita nominalfraser kan också ha ett egennamn eller ett definit substantiviskt pronomen som 

huvudord. I sådana definita nominalfraser som inte har substantiv som huvudord har 

huvudordet ofta inga bestämningar men bestämningar är nog möjliga. Om egennamnet 

används som substantiv i stället för att beteckna en unikt identifierbar referent, kan det få 

bestämningar (ex 15). Samma sak gäller också definita nominalfraser med substantiviskt 

pronomen som huvudord (ex 16). Definita nominalfraser med definit pronomen som huvudord 

har oftast efterställda bestämningar. (SAG3:37) 

 

Ex 15. Den Kristina som du känner (SAG3:37)  

Ex 16. Jag min dumbom (SAG3:38) 

 

Indefinita nominalfraser med substantiv som huvudord innehåller inte någon av 

definithetsmarkörerna, dvs. definita attribut eller substantiv eller adjektiv i bestämd form. En 

indefinit nominalfras har en indefinit betydelse, dvs. lyssnaren kan inte unikt identifiera 

referenten som talaren talar om. (SAG3:43) Också indefinita nominalfraser kan indelas i tre 

typer: en enkel indefinit nominalfras med kvantitetsattribut (ex 17), en enkel indefinit 

nominalfras utan kvantitetsattribut (ex 18) samt en komplex indefinit nominalfras (ex 19). 
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Kvantitetsattributen är kvantitativa pronomen (inklusive obestämd artikel), grundtal eller 

kvantitetsbetecknande nominalfraser, till exempel en, ingen, allt, några, mycket. (SAG3:44–

45) 

 

Ex 17. [...] han hade bara en stackars liten stump [...] 

Ex 18. [...] att de tog i ring 

Ex 19. (utan) någon den minsta svårighet (SAG3:45) 

 

Det är möjligt för både definita och indefinita nominalfraser att frasen inte har ett substantiv, 

ett egennamn eller ett substantiviskt pronomen som huvudord. Frasen kan ha samma struktur 

som en nominalfras med substantiv som huvudord såsom i exempel 20 och 21 (SAG3:40). I 

definita och indefinita nominalfraser kan huvudordet vara utelämnat enligt reglerna för ellips. 

Då ska huvudordet vara givet av kontexten. (SAG3:43) 

 

Ex 20. [...] vi vill dig inget ont [...] 

Ex 21. Om du tar den ena vägen så tar jag den andra. (SAG3:43) 

 

Nominalfrasens huvudord har ofta bestämningar som kan stå framför eller efter det. 

Huvudordets bestämningar kan grovt indelas i funktionella och deskriptiva bestämningar. De 

funktionella bestämningarna är olika för olika frastyper och de påverkar frasens syntaktiska 

användning. Till exempel bestämd och obestämd artikel är nominalfrasens funktionella 

bestämningar. De deskriptiva bestämningarna å sin sida beskriver huvudordet och deras uppgift 

är att komplettera och modifiera det som talaren vill säga med frasen. (SAG3:4) 

 

Thorell indelar huvudordets bestämningar på ett annat sätt. Enligt honom kan de indelas i 

attribut (ex 22) och appositioner (ex 23): 

 

Ex 22. [...] utan en vanlig svensk gråspräcklig kisse med skär nos  

Ex 23. Docent Nyqvist, nyvald ledamot av institutionsstyrelsen. (Thorell 1973:50)  

 

I exempel 22 finns ett huvudord med många attribut. Huvudordet kisse föregås av två attribut, 

den obestämda artikeln en och adjektiven vanlig, svensk och gråspräcklig och efterföljs av ett 

attribut, prepositionsfrasen med skär nos. I exempel 23 finns ett huvudord med apposition. 

Huvudordet Nyqvist har två underordnade bestämningar: substantivet docent står framför 

huvudordet och substantivfrasen nyvald ledamot av institutionsstyrelsen står efter huvudordet. 

Sådana substantiviska bestämningar som utan hjälp av genitiv, preposition eller subjunktion är 

underordnade substantiv, kallas för appositioner. (Thorell 1973:50; se även 4.1.3) 
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4.1.2  Framförställda attribut i svenskan 

 

Huvudordets attribut kan indelas i framförställda och efterställda attribut. Till de 

framförställda attributen hör artiklar, pronomen, räkneord och genitiver som står framför de 

beskrivande adjektiven och participen. Enligt Thorell kan framförställda attribut indelas i 

attribut som hör till ett pronomenfält och attribut som hör till ett adjektivfält (se tabell 1). De 

beskrivande adjektiven och participen hör till adjektivfältet och de övriga framförställda 

attributen hör till pronomenfältet. (Thorell 1973:50–51) Tabell 1 är en tillämpning av Thorells 

syn på nominalfrasens olika framförställda attribut. Nominalfraserna i tabell 1 är ur Pelle 

Svanslös på äventyr. 

 

Bestämningarna inom pronomenfältet har en avgränsande betydelse och de kan indelas i 

bestämt avgränsande bestämningar och obestämt avgränsande bestämningar. Bestämt 

avgränsande bestämningar uttrycker totalitet eller är utpekande eller possessiva. Obestämt 

avgränsande bestämningar å sin sida uttrycker kvantitet, urval eller jämförelse. I nominalfrasen 

står bestämt avgränsande bestämningar alltid framför de obestämt avgränsande. (Thorell 

1973:51) Ju närmare huvudordet bestämningarna står desto mer adjektivliknande är de 

(Hakulinen & Karlsson 1995:115). 

 

 

Tabell 1. Tillämpning av Thorells (1973) idé om framförställda attribut.  

 

Huvudordets attribut utformar nominalfrasens deskriptiva kärna. Framförställda deskriptiva 

attribut kan vara med i någon av tre strukturer: adjektivfras, participfras (ex 25) eller 

nominalfras i genitiv (ex 26). Adjektivfrasen kan ha antingen ett adjektiv (ex 23) eller ett 

pronomen (ex 24) som huvudord. (SAG3:71) 
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Ex 23. [...] så kom en stor, otäck råtta [...] 

Ex 24. [...] att han inte hade någon svans. 

Ex 25. en lagad ventil (SAG3:71) 

Ex 26. tio meters avstånd (SAG3:71) 

 

Deskriptiva attribut med adjektivfras eller participfras som huvudord kallas för adjektivattribut. 

Deskriptiva attribut som har den tredje strukturen ovan (ex 26) kallas för deskriptivt 

genitivattribut. Det är möjligt att flera deskriptiva attribut förekommer vid samma substantiv. 

Ibland är ordningen mellan flera deskriptiva attribut betydelsebärande och den kan ändras.  

(SAG3:71–72) 

 

Ex 27. det tredje röda huset 

Ex 28. det röda tredje huset 

(Exempel ur SAG3:72) 

 

Adjektivattributet uppfattas restriktivt om de ordinativa eller perspektiva pronomen, dvs. 

attribut som unikt utpekar en referent, står framför adjektivet. Istället om adjektivet eller 

participen står först anses det vara icke-restriktivt. I exempel 27 är adjektivattributet restriktivt 

och det är fråga om det tredje av de röda husen medan adjektivattributet i exempel 28 är icke-

restriktivt eftersom det refererar till huset som är rött och som är tredje i raden. (SAG3:72; se 

även 4.2.2) 

 

Ex 29. ett slags slutlig upplevelse 

Ex 30. vid 25 års ålder 

Ex 31. ett tre dagars officiellt besök 

(Exempel ur SAG3:83–84) 

 

En nominalfras i genitiv som deskriptivt attribut placeras som ett adjektivattribut. Den kan 

förekomma i tre typer av nominalfraser: nominalfrasen i genitiv har sort, slag, klass eller rang 

som huvudord (ex 29.), hela nominalfrasens huvudord uttrycker en skala och genitivfrasen 

uppger ett värde på skalan (ex 30.) eller nominalfrasen i genitiv anger utsträckning i tid (ex 

31). (SAG3:83–84) 

 

 

4.1.3  Efterställda attribut i svenskan 

 

Efterställda attribut är de attribut som står efter nominalfrasens huvudord. Huvudordet kan ha 

flera efterställda attribut och efterställda attribut kan indelas i tre grupper. Till den första 
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gruppen räknas relativ bisats (ex 32), adjektivfras med adjektiv eller adjektiviskt fungerande 

pronomen som huvudord (ex 33) samt participfras (ex 34). (SAG3:86)  

 

Ex 32. En trasselsudd, som låg där, fick han i tag. 

Ex 33. Katten såg skyltfönster fulla av korvar och skinkor, [...] 

Ex 34. Det kom en farbror farande i bil [...] 

 

En relativ bisats kan fungera som efterställt attribut i alla slags nominalfraser och den är inte 

bunden till sitt huvudord, dvs. det finns ingenting i substantivets betydelse som förutsätter den. 

En adjektiv- eller participfras som efterställt attribut kallas för predikativt attribut. (SAG3:88) 

Ett predikativt attribut har nominalfrasens referent som sin predikationsbas dvs. det refererar 

till nominalfrasens huvudord. Såsom relativa bisatser är även predikativa attribut fria, dvs. 

huvudordets betydelse förutsätter inte dem. (SAG3:92–93) 

 

Prepositionsfras (ex 35) och adverbfras (ex 36) tillhör den andra gruppen (SAG3:86): 

 

Ex 35. Det där fick alla katterna i hela trakten veta. 

Ex 36. På flygplanet hem (Thorell 1973:53) 

 

En prepositionsfras som efterställt attribut kallas för prepostitionsattribut. 

Prepositionsattributet kan vara bundet i förhållande till nominalfrasens huvudord eller fritt, dvs. 

prepositionsattributets semantiska relation till huvudordet är mer eller mindre förutsatt i 

huvudordets betydelse. Till exempel i nominalfrasen en bror till mig i betydelsen hos 

huvudordet bror ingår en relation till en annan person. (SAG3:93) I fria prepositionsattribut 

väljs prepositionen efter sin egen betydelse och den semantiska relationen till huvudordet är 

inte så klart förutsatt i huvudordets betydelse. Till exempel i nominalfrasen flickan i stan finns 

det ingenting i huvudordets betydelse i sig själv som förutsätter en viss preposition. 

(SAG3:104) Adverbfraser som efterställda attribut kallas för adverbattribut och i regel kan de 

fungera som attribut i sådana fall i vilka även prepositionsattribut är möjliga (SAG3:108). 

 

Till den tredje gruppen hör nominalfras (ex 37), infinitivfras (ex 38) samt nominal bisats som 

är antingen narrativ eller interrogativ bisats (ex 39 och 40) (SAG3:86): 

 

Ex 37. vår nya chef doktor Andersson (SAG3:86) 

Ex 38. Det här var ju ett väldigt fint tillfälle att få se hur en bil såg ut inuti. 

Ex 39. löftet att vi skulle bli kompenserade (SAG3:86) 

Ex 40. Mats fortsatte ut med en undran om kunden var Ann. (SAG3:127) 

 



 

30 

 

En nominalfras som efterställt attribut kallas för apposition. Appositioner beskriver någon eller 

något som nominalfrasens referent är och de kan vara antingen lösa eller fasta. Den lösa 

appositionen utgörs oftast av en nominalfras med substantiv eller ett egennamn som huvudrod, 

till exempel Bengts bror, den kände journalisten. (SAG3:110–111) Den fasta appositionen 

anger ofta namn, till exempel den latinamerikanska staten Guatemala, eller indefinit helhet i 

ett partitivt uttryck, till exempel ett skränande gäng tonåringar. Den kan även vara en definit 

nominalfras som bestämmer ett 3 personens personligt pronomen, till exempel han den nye 

kassören. Appositionen kan också kombineras med den överordnade nominalfrasens 

substantiviska huvudord och då anger den oftast egennamn eller nummer, till exempel sal 4. 

(SAG3:116–117) 

 

En infinitivfras som efterställt attribut kallas för infinitivattribut. Infinitivattributet kan fungera 

som apposition, dvs. det finns en predikativ semantisk relation mellan infinitivfrasen och den 

överordnade nominalfrasens referent, till exempel iden att sälja skolbyggnaderna (SAG3:121). 

Infinitivattributet kan också ha ett underförstått led (markerat med [-] nedan) som har resten av 

nominalfrasen som korrelat och det betecknar nominalfrasens referent ungefär på samma sätt 

som en relativ bisats, till exempel ingen att ge den till [-] (SAG3:124). 

 

En nominal bisats, dvs. en narrativ eller en interrogativ bisats, kan fungera som appositionellt 

attribut. Den narrativa bisatsen som attribut finns vanligen i definita nominalfraser och 

relationen mellan den narrativa bisatsen och den överordnade nominalfrasens referent är 

likadan som relationen mellan nominalfrasen som apposition och nominalfrasens referent. Den 

interrogativa bisatsen kan vara attribut till sådana abstrakta substantiv som är besläktade med 

verb eller adjektiv som kan ha interrogativ sats som objekt eller bundet adverbial. (SAG3:126–

127) 

 

 

Sammandrag av nominalfraser i svenskan 

 

I svenskan indelas nominalfraser i definita och indefinita nominalfraser. Definita nominalfraser 

innehåller minst en markör som anger definithet och indefinita nominalfraser saknar sådana 

markörer. En nominalfras kan bestå av bara nominalfrasens huvudord som oftast är ett 

substantiv. Huvudordet kan också vara ett substantiviskt pronomen eller ett egennamn eller det 

kan även saknas.  
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I svenskan förekommer nominalfrasens huvudord oftast med olika slags bestämningar som 

kallas attribut. Attribut kan indelas i funktionella och deskriptiva bestämningar. Till 

funktionella bestämningar räknas till exempel artiklar och övriga grammatiska led som 

påverkar nominalfrasens syntaktiska användning. Deskriptiva bestämningar är de bestämningar 

som beskriver referenten av nominalfrasens huvudord på något sätt och ger mer information 

om den. Huvudordets deskriptiva bestämningar indelas i framförställda och efterställda attribut 

på grund av deras placering i relation till huvudordet. I nominalfrasen står de framförställda 

attributen framför huvudordet och de efterställda attributen efter huvudordet. I svenskan är 

nominalfrasens framförställda attribut pronomen, räkneord, adjektivfras, participfras eller 

nominalfras i genitiv. Nominalfrasens efterställda attribut är relativ bisats, adjektivfras, 

participfras, prepositionsfras, adverbfras, nominalfras, infinitivfras eller nominal bisats. 

 

 

4.2 Nominalfraser i finskan 

 

I det här avsnittet beskriver jag nominalfraser och deras användning i finskan. Exemplen i detta 

avsnitt är ur Hakulinen och Karlsson (1995:110–158) och de är på finska eftersom det är 

omöjligt att förklara de grammatiska företeelserna i finskan med exempel på svenska på grund 

av skillnaderna mellan finskans och svenskans ytstruktur.  

 

 

4.2.1  Nominalfrasens huvudord 

 

Enligt Hakulinen och Karlsson är nominalfrasens grundtyp i finskan en nominalfras med 

substantiv som huvudord. I den andra typen av nominalfrasen är frasens huvudord något annat 

nomen, till exempel ett adjektiv, ett pronomen eller en kvantor, dvs. ett kvantitativiskt 

pronomen. (Hakulinen & Karlsson 1995:110) 

 

Det är vanligt att nominalfrasen har ett adjektiv som huvudord. Ett adjektiv som huvudord kan 

ofta anses vara resultat av ellips, dvs. substantivet har lämnats bort (ex 41) eller det kan 

uppfattas pragmatiskt dvs. i kontexten (ex 42). Vid alla adjektiv som nominalfrasens huvudord 

är det inte fråga om ellips utan adjektivet kan vara självständigt och har ofta en kvantor framför 
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sig (ex 43). Vanliga adjektiv som huvudord är också sådana som innehåller ett adjektiviskt 

particip (ex 44). (Hakulinen & Karlsson 1995:110–111) 

 

Ex 41. Pääsy alaikäisiltä kielletty. 

Ex 42. Saanko samanlaisen? 

Ex 43. jotakin keväistä 

Ex 44. Tulos oli yllätys asioita sivusta seuranneille. 

 

Pronomen utgör nominalfrasen vanligast ensamt (ISK: § 442 [www]). Nominalfraser som har 

ett pronomen som huvudord syftar alltid till någon annan nominalfras. Referensförhållandet 

kan vara antingen exoforiskt (ex 45), dvs. pronomen syftar till en utomspråklig referent, eller 

anaforiskt (ex 46) då pronomen syftar till en nominalfras som finns ovan i texten. (Hakulinen 

& Karlsson 1995:110) 

 

Ex 45. Tämä meni rikki. 

Ex 46. Kuvassa on nuorin sisareni. Hän opiskelee Oulussa.  

 

Såsom ett adjektiv kan också en kvantor som huvudord förekomma antingen elliptiskt (ex 47) 

eller självständigt (ex 48) (Hakulinen & Karlsson 1995:111). I exempel 47 markeras det 

saknande huvudordet med Ø. 

 

Ex 47. Kaikki Ø pelkäävät häntä. 

Ex 48. Joku tulee. 

 

Såsom i svenskan är nominalfrasens huvudtyp i finskan en nominalfras med ett substantiv som 

huvudord och substantivet har ofta en eller flera bestämningar (Hakulinen & Karlsson 

1995:113). Substantivet kan utforma nominalfrasen ensamt men det finns inga grammatiska 

begränsningar för antalet bestämningar (ISK: § 562 [www]). Såsom i svenskan kan 

bestämningar stå framför eller efter huvudordet även i finskan. I finskan är huvudordets 

framförställda bestämningar adjektivfras, kvantorfras och substantivfras i genitiv. Huvudordets 

efterställda attribut är substantivfras (i vissa kasus), infinitiv och sats. (Hakulinen & Karlsson 

1995:113) 

 

 

4.2.2  Framförställda attribut i finskan 

 

De framförställda attributen indelas i attribut som hör antingen till det preciserande fältet eller 
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till det beskrivande fältet. Inom det preciserande fältet finns de attribut som står framför 

adjektiv och particip, till exempel pronomen, kvantorer och nominalfraser i genitiv. (Hakulinen 

& Karlsson 1995:114) De är alltså likadana som attribut som finns inom pronomenfältet i 

svenskan (se 4.1). På samma sätt som i svenskan har attributen en viss ordning enligt vilken de 

står inom det preciserande fältet (Hakulinen & Karlsson 1995:114). Ordningen är densamma 

som framförställts i tabell 1 (se 4.1). 

 

Såsom i svenskan anses adjektivfraser och participfraser tillhöra det beskrivande fältet även i 

finskan. Om det står flera adjektivattribut inom det beskrivande fältet är de vanligen 

samordnade och deras band mellan varandra är inte strikt bundet. (Hakulinen & Karlsson 

1995:134) Adjektivattributen inom det beskrivande fältet kan grovt indelas i restriktiva och 

icke-restriktiva attribut. Restriktiva attribut begränsar huvudordets denotation, dvs. de 

begränsar mängden av referenter som huvudordet kan syfta till, medan icke-restriktiva attribut 

påverkar inte denotationen utan framställer talarens uppfattning om eller inställning till den 

respektive referenten. (Hakulinen & Karlsson 1995:118) 

 

Ex 49. kauniit, punaiset ruusut 

 

I exempel 49 är attributet punaiset restriktivt eftersom det begränsar huvudordets denotation. 

Huvudordet ruusut syftar bara till de rosor som är röda, inte till alla rosor i alla färger. 

Attributet kauniit å sin sida är icke-restriktivt eftersom det inte påverkar denotationen utan 

presenterar bara talarens åsikt om de röda rosorna i fråga. 

 

Hakulinen och Karlsson anser att genitivattribut, dvs. possessiva bestämningar eller 

bestämningar i genitiv, kan stå antingen inom det preciserande fältet eller inom det beskrivande 

fältet. Då är det fråga om huvudordets (och hela nominalfrasens) bestämdhet. (Hakulinen & 

Karlsson 1995:116) 

 

Ex 50. teatterin toiset ohjaajat 

Ex 51. toiset teatterin ohjaajat 

 

I exempel 50 står genitivattributet teatterin inom det preciserande fältet och det är fråga om 

vissa teaterregissörer på en viss teater. Då genitivattributet teatterin står inom det beskrivande 

fältet (ex 51.) är det fråga om övriga teaterregissörer i övriga teatrer och då är nominalfrasen 

inte nödvändigt bestämd. Nominalfraserna i exempel 50 och 51 har alltså en semantisk 

betydelseskillnad. (Hakulinen & Karlsson 1995:117) 
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4.2.3  Efterställda attribut i finskan 

 

Finskan som talas idag baserar sig på en äldre språkform vars ordföljd var subjekt-objekt-verb. 

För ett SOV-språk är det typiskt att bestämningar står framför huvudordet och därför är det 

karaktäristiskt för finskan att framförställda attribut är betydligt mer frekventa än efterställda 

attribut. Språken förändras hela tiden och på grund av påverkan av främmande språk börjar det 

så småningom finnas flera efterställda attribut även i finskan. Efterställda attribut i finskan kan 

indelas i tre typer: substantivfraser, infinitivfraser och satsattribut. (Hakulinen & Karlsson 

1995:120–121)  

 

 

Substantivfras 

 

Substantivfraser som efterställda attribut kan indelas i partitiv- och elativattribut, 

appositionsattribut och s.k. lokalkasusattribut (Hakulinen & Karlsson 1995:120). I exempel 52 

är nominalfrasens huvudord substantivet pala och partitivattributet leipää. I finskan uttrycker 

partitiv ofta en obestämd del av delbara ord och den motsvarar oftast artikellöshet i svenskan 

(Karlsson 2009:124). I exempel 53 är nominalfrasens huvudord substantivet metri och det 

efterställda elativattributet kangasta. Substantiv i elativ återger vanligast rörelse (ut) ur, ibland 

ursprung eller rörelse från beröring med en yta (Karlsson 2009:156). Som efterställt attribut 

anger elativattributet en del av något (Hakulinen & Karlsson 1995:120). 

 

Ex 52. Lapselle annettiin pala leipää. 

Ex 53. Tähän tarvitaan metri kangasta. 

 

Appositionsattribut (ex 54 och 55) är relativt självständiga tilläggsbestämningar vars funktion 

är kompletterande, förklarande eller ibland också korrigerande. Det är inte helt klart att skilja 

appositionsattribut från kongruerande substantiviska framförställda attribut. 

Appositionsrelationen är lös och den uttrycks ofta med ett kommatecken i skrift eller intonation 

i tal. (Hakulinen & Karlsson 1995:123) 

 

Ex 54. näytelmä, kirjallisuuden lajeista vaikein 

Ex 55. Hal, Vietnamin veteraaneja, istui rullatuolissaan. 
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Lokalkasusattribut i finskan anses vara påverkan av främmande språk. Lokalkasusattribut kan 

ha ett abstrakt substantiv som huvudord och då uttrycker attributet inte lokalitet utan det är 

fråga om ett slags rektion (ex 56–58). (Hakulinen & Karlsson 1995:121) 

 

Ex 56. satu Tuhkimosta 

Ex 57. syy tällaiseen käytökseen 

Ex 58. esitys työjärjestyksen muuttamiseksi 

 

Lokalkasusattribut kan också ha ett konkret substantiv som huvudord. Även sådana fall har 

etablerat sig i finskan med vissa förutsättningar. Huvudordet och attributet utgör ett allmänt 

känt begrepp, till exempel ystävä hädässä, attributet uttrycker någon av huvudordets väsentliga 

egenskaper, till exempel juna Joensuuhun eller attributet uttrycker lokalitet av huvudordets 

referent men relationen mellan attributet och huvudordets referent är tillfällig, till exempel 

hiusneulat nutturassa. (Hakulinen & Karlsson 1995:121) 

 

 

Infitivattribut 

 

Infinitivfraser kan bestämma substantiv med vissa semantiska och syntaktiska förutsättningar: 

huvudordsubstantivet har en abstrakt betydelse och det är deverbalt, dvs. substantivet är avlett 

från verb (Hakulinen & Karlsson 1995:123).  

 

Ex 59. Minulla ei ollut tilaisuutta tutustua häneen lähemmin. 

 

I en sats kan nominalfrasen med infinitivattribut fungera som subjekt, objekt eller adverbial. 

Ofta förekommer nominalfrasen med infinitivattribut i satser där det finns kopulaverbet olla. 

(Hakulinen & Karlsson 1995:124) I exempel 59 är nominalfrasens huvudord substantivet 

tilaisuutta och det efterställda infinitivattributet tutustua häneen paremmin. I exemplet finns 

det även det nekande kopulaverbet ei ollut. 

 

 

Satsattribut 

 

Finita satser som kan vara attribut kan indelas i tre typer: relativsats (ex 60), että-sats (att-sats) 

(ex 61) och omvänd frågesats (ex 62) (Hakulinen & Karlsson 1995:125). 

 

Ex 60. kirja, jossa puhutaan variksista 
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Ex 61. se tunne, että puhumme eri kieliä 

Ex 62. pysyvä ongelma, mistä saadaan rahat 

 

I finskan finns det inte restriktioner på nominalfraser som har relativsats som attribut. Såsom 

framförställda attribut kan också relativsatser indelas i restriktiva och icke-restriktiva. 

Restriktiva relativsatser är klart underordnade till huvudordet medan icke-restriktiva liknar 

appositioner. (Hakulinen & Karlsson 1995:125) Restriktiva relativsatser specificerar 

nominalfrasens referent från alla möjliga referenter. En typisk nominalfras som har en 

relativsats som attribut är bestämd och har ett demonstrativt tillägg, såsom i exempel 63. (ISK: 

§ 1166 [www])  

 

Ex 63. Tuo on se veljeni, joka on lääkäri. 

 

Että-satser som attribut är möjliga bara då huvudordet är substantiv som betecknar resultatet av 

kognitiv handling såsom i exempel 64. Relationen mellan että-satsen och huvudordet är 

semantiskt fast: että-satsen klargör huvudordets referent. (Hakulinen & Karlsson 1995:126) 

 

Ex 64. pelko, että laiva uppoaa 

Ex 65. Mielessäni heräsi epäilys, tuleeko tästä lainkaan valmista 

 

Omvända frågesatser som attribut kan ha endast abstrakta substantiv av viss typ som huvudord. 

Sådana substantiv är deverbala och uttrycker till exempel frågande, förvåning, misstanke eller 

någon annan mental handling eller resultat av mental handling, såsom i exempel 65. (ISK: § 

1162 [www]) 

 

 

Sammandrag av nominalfraser i finskan 

 

I finskan är nominalfrasens huvudord oftast ett substantiv men det kan vara ett pronomen, ett 

adjektiv eller en kvantor. Om nominalfrasen saknas ett huvudord kan huvudordet ha lämnats 

bort elliptiskt eller det kan underförstås i kontexten. Även i finskan kan huvudordet utgöra en 

nominalfras ensamt eller det kan ha olika slags bestämningar. Bestämningar kan vara antingen 

framförställda eller efterställda. Ett pronomenattribut och ett possessivt attribut samt en 

adjektivfras och en participfras kan fungera som framförställda attribut i en nominalfras. 

Efterställda attribut i en nominalfras är antingen en substantivfras, en infinitivfras eller ett 

satsattribut. 
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5 ANALYS 

 

Detta kapitel utgör en rapport av analysen av mitt forskningsmaterial. Jag redogör för hurdana 

förändringar det sker i nominalfrasernas struktur vid översättning. Utgångspunkten av min 

analys är det svenska originalet och jag jämför de svenska nominalfraserna med de 

motsvarande nominalfraserna i den finska översättningen. Jag koncentrerar mig på de 

förändringar som är obligatoriska med tanke på grammatiska olikheter mellan finskan och 

svenskan. 

 

Analysmetoden är kvalitativ: jag lägger märke till hur de svenska nominalfraserna förverkligas 

i den finska översättningen och vilka slags olikheter det finns mellan originalet och 

översättningen. Jag indelar nominalfraserna i 1) nominalfraser utan attribut, 2) nominalfraser 

utan huvudord, 3) nominalfraser med framförställda attribut och 4) nominalfraser med 

efterställda attribut. Jag undersöker om det har skett förändringar vid översättning av 

nominalfraserna i varje kategori och i de fall det har skett förändringar ger jag en analys av hur 

och varför förändringarna uppstått. 

 

I min analys är antalet exempel på olika slags nominalfraser stort. Detta är ett medvetet val 

eftersom jag vill, förutom de fall där det har skett förändringar, framställa även sådana fall där 

det inte har skett några förändringar. Jag kommenterar och analyserar exemplen med hjälp av 

teorin. Det finns ett sammandrag i slutet av de avsnitt i vilka det finns flera exempel på olika 

slags förändringar. I exemplen är hela nominalfrasen kursiverad och nominalfrasens huvudord 

understreckat.  

 

 

5.1 Nominalfraser utan attribut 

 

Ofta består nominalfrasen av ett huvudord med olika slags bestämningar men huvudordet kan 

ensamt utgöra hela nominalfrasen. Huvudordet kan vara ett substantiv, ett egennamn eller ett 

substantiviskt pronomen eller huvudordet kan även saknas. Nominalfraserna med substantiv 

som huvudord innehåller oftare bestämningar än nominalfraserna med övriga slags huvudord. 

(SAG3:12–13)  
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Nominalfraserna indelas strukturellt i definita och indefinita nominalfraser (se 4.1.1). Typiskt 

för den definita nominalfrasen är att talaren antar att mottagaren unikt kan identifiera 

nominalfrasens referent och för den indefinita nominalfrasen att referenten av den indefinita 

nominalfrasen inte är identifierbar för lyssnaren. Den definita nominalfras som oftast 

förekommer består av ett substantiv i bestämd form. Indefinita nominalfraser förekommer 

oftast med eller utan kvantitetsattribut. Den indefinita nominalfrasen utan kvantitetsattribut 

består av ett substantiv i obestämd form och möjligen av övriga framförställda och/eller 

efterställda attribut. Den indefinita nominalfrasen utan kvantitetsattribut används för att 

uttrycka icke-specifierad mängd av något dividuativt i singularis och icke-specifierat flertal i 

pluralis. (SAG3:15, 43–44) I mitt material finns det sådana nominalfraser men jag utelämnar 

dem från min analys. Nominalfraser utan attribut är inte relevanta med tanke på min 

undersökning eftersom det sällan sker några förändringar vid översättning av dem i mitt 

material. I detta avsnitt redogör jag kort för nominalfraser utan attribut. 

 

I exemplen 66 och 67 är nominalfraserna definita. I exempel 66 är nominalfrasens huvudord i 

originalet substantivet missen och det står i bestämd form i singularis. I översättningen är 

nominalfrasens huvudord det motsvarande substantivet mirri. Huvudordet är definit även i 

översättningen men eftersom finskan saknas tydliga markörer för definithet är det omöjligt att 

konkludera om huvudordet är definit eller indefinit endast på grund av ordformen mirri. I 

kontexten är det dock klart att det är fråga om en viss katt. 

 

Ex 66. [...] där missen bodde. 

[...] missä mirri asui. 

 

I exempel 67 är nominalfrasens huvudord i originalet substantivet paketen som står i bestämd 

form i pluralis. I översättningen är huvudordet substantivet pakettejaan i pluralis. I 

översättningen innehåller substantivet ägarändelsen -an som gör nominalfrasen definit 

(Karlsson 2009:146). Huvudordets definithet är tydlig även i kontexten. 

 

Ex 67. [...] och började plocka åt sig paketen. 

[...] ja alkoi kerätä pakettejaan. 

 

I exemplen 68 och 69 är nominalfraserna indefinita. I exempel 68 är nominalfrasens huvudord i 

originalet substantivet svans. Huvudordet står i obestämd form i singularis och det saknar 

artikeln. Nominalfrasen är naken, dvs. huvudordet saknar kvantitetsattributet fastän det är ett 

individuativt substantiv. En naken nominalfras används till exempel som objekt. (SAG3:56) I 
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exempel 68 fungerar den nakna nominalfrasen som satsens objekt. I översättningen är 

nominalfrasens huvudord substantivet häntääkään. Det står i partitiv i singularis och kan anses 

vara indefinit eftersom det inte har nämnts tidigare i texten. 

 

I exempel 69 är huvudordet i originalet substantivet svampar och det står i obestämd form i 

pluralis. Huvudordets referent nämns för första gången i texten och därför är det grammatiskt 

korrekt att använda den obestämda formen. I översättningen är nominalfrasens huvudord 

substantivet sienet och även det kan anses vara obestämt eftersom det inte har nämnts tidigare i 

texten. 

 

Ex 68. Och den där har ju inte svans en gång. 

 – Ja eihän tuolla ole edes häntääkään. 

 

Ex 69. [...] svampar sköt upp som andra paraplyer ute i skogarna, [...] 

[...] sienet työntyivät metsissä esiin kuin sateenvarjot, [...] 

 

 

5.2 Nominalfraser utan huvudord 

 

Nominalfraser som inte har ett substantiv, ett substantiviskt pronomen eller ett egennamn som 

huvudord har samma struktur som nominalfraser med något av de respektive huvudorden. Om 

huvudordet inte saknas elliptiskt, är distinktionen mellan neutrum (t-genus) och utrum (n-

genus) betydelsebärande. I definita nominalfraser utan huvudord betecknar utrum i singularis 

person i ental och neutrum i singularis icke-animat, allmänt dividuativ referens. Pluralis avser 

personer i flertal. (SAG3:40) 

 

I exempel 70 är nominalfrasens genus i originalet neutrum och den syftar till icke-animat och 

dividuativ referent. Adjektivet ont är så mycket substantivliknande att det kan anses vara 

nominalfrasens huvudord (se kapitel 4). I översättningen har nominalfrasen samma struktur 

som i originalet och adjektivet har översatts med adjektivet pahaa och det står i partitiv.  

 

Ex 70. [...] vi vill dig inget ont, [...] 

[...] emme tee sinulle mitään pahaa, [...] 

 

I exempel 71 finns det en definit nominalfras utan huvudord. I originalet finns det 

demonstrativa pronomenet det och två adjektivattribut enda och tråkiga och de efterföljs av 

den restriktiva bisatsen tyckte Pelle. Även i detta exempel är det möjligt att betrakta adjektivet 
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som nominalfrasens huvudord. Nominalfrasen är definit och har t-genus, dvs. dess referent är 

icke-animat och allmänt dividuativ. I översättningen har strukturen av hela meningen 

omstrukturerats. Det finns adjektivet ainoa som har den relativa bisatsen mikä oli Pekan 

mielestä ikävää som efterställt attribut. Adjektivattributet tråkiga som kan anses vara 

nominalfrasens huvudord i originalet har överatts med predikativet ikävää i översättningen.  

 

Ex 71. Det enda tråkiga, tyckte Pelle, [...] 

Ainoa mikä Pekan mielestä oli ikävää, [...]  

 

I exempel 72 finns det nominalfrasen de andra i originalet. I nominalfrasen saknas huvudordet 

och det består endast av den bestämda artikeln de och pronomenet andra. I översättningen 

finns det adjektivet toiset som utgör hela nominalfrasen. Både i originalet och i översättningen 

står nominalfrasen i pluralis, och i originalet syns även nominalfrasens definithet. I 

översättningen kan adjektivet toiset i principen syfta till vilken referent som helst men i 

kontexten är referenten unikt identifierbar. 

 

Ex 72. [...] att Måns och Bill och Bull och de andra inte var med nu. 

[...] etteivät Monni ja Pilli ja Pulla ja toiset olleet mukana. 

 

Senare i avsnitt 5.4 redogör jag för exempel på nominalfraser som inte har något huvudord 

men som har efterställda attribut, till exempel en relativ bisats (se 5.4.1) eller ett 

prepositionsattribut (se 5.4.4). 

 

 

5.3 Nominalfraser med framförställda attribut 

 

Thorell indelar nominalfrasens framförställda attribut i de attribut som hör till ett pronomenfält 

och de som hör till ett adjektivfält (se tabell 1). Artiklar, pronomen, räkneord och genitiv tillhör 

pronomenfältet och adjektiv och particip tillhör adjektivfältet. (Thorell 1973:50) Enligt SAG3 

har nominalfrasen deskriptiva attribut som kan indelas i adjektivfras, participfras och 

nominalfras i genitiv (SAG3:71). 

 

Varken Thorell (1973) eller SAG3 tar artiklar i beaktande vid beskrivning av nominalfrasens 

framförställda attribut. Artiklar anses vara nominalfrasens funktionella bestämningar och de är 

viktiga för att mottagaren kan länka nominalfrasens referent till talsituationen och till den 

språkliga kontexten. Nominalfrasens deskriptiva attribut å sin sida verkar inte så mycket på 
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frasens syntaktiska användning utan deras uppgift är att beskriva nominalfrasens referent. 

(SAG3:4) I finska språket finns inte obestämda eller bestämda artiklar och därför uppstår det 

alltid någon slags förändring vid översättning av dem. Det är fråga om enhetsbyten (se 2.2, 

exempel D) och de är alltid grammatiska förändringar. I min analys tar jag hänsyn till 

obestämda och bestämda artiklar bara i de fall där de har en speciellt betydelsebärande 

innebörd eller det finns något motsvarande led i översättningen.  

 

I avsnitt 4.1.2 har jag redogjort för nominalfrasens framförställda attribut i svenskan med 

exempel. I underavsnitt 5.3.1–5.3.4 presenterar jag exempel på de framföställda attibut som 

förekommer i mitt material och analyserar dem och deras översättning. Indelningen av 

nominalfrasens framförställda attribut som jag använder är från Thorell (1973) men jag 

kommenterar även det som framställs i Svenska Akademiens grammatik. 

 

 

5.3.1  Pronomen, räkneord och genitiv som framförställda attribut 

 

De framförställda attributen inom pronomenfältet har en avgränsande betydelse och kan 

indelas i bestämt avgränsande och obestämt avgränsande attribut. I nominalfrasen står de 

bestämt avgränsande attributen framför de obestämt avgränsande attributen. (Thorell 1973:51) 

 

 

Bestämt avgränsande attribut 

 

Till de bestämt avgränsande attributen räknas pronomen som uttrycker totalitet eller som är 

allmänt avgränsande eller utpekande. Även possessiva pronomen och genitiv av substantiv och 

pronomen räknas till de bestämt avgränsande pronomen. I nominalfrasen står de pronomen 

som uttrycker totalitet framför de utpekande pronomenen. Possesiva pronomen och genitiv står 

närmast till nominalfrasens huvudord. (Thorell 1973:51) 

 

Pronomenen som anger totalitet är all, samtliga, båda, hela, halva, varje och ingen. I mitt 

material finns det exempel på nominalfraser som har ett totalitetspronomen som framförställt 

attribut men alla pronomenen som uttrycker totalitet förekommer inte i materialet. 
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Enligt Svenska Akademiens grammatik, 2 Ord (i fortsättningen förkortad med SAG2) är 

totalitetspronomenet all adjektiviskt och böjs i genus och numerus (SAG2:369). I exemplen 73 

och 74 är nominalfraserna definita och totalitetspronomen fungerar som emfatiskt attribut 

(SAG3:371). I exempel 73 är nominalfrasens huvudord i originalet egennamnet Aftonpostarna 

i bestämd form och det har ett framförställt attribut, pronomenet alla. I översättningen har 

nominalfrasen samma struktur som i originalet. Det finns ett huvudord, egennamnet Ilta-

Sanomien som har totalitetspronomenet kaikkien som framförställt attribut. 

 

Ex 73. [...] då Pelle Svanslös stack upp ett litet förskrämt huvud bland alla 

Aftonpostarna. 

[...] kun Pekka Töpöhäntä pisti pikkuisen pelästyneen päänsä esiin kaikkien Ilta- 

Sanomien keskeltä. 

 

I exempel 74 är huvudordet i originalet substantivet katterna i bestämd form och det har 

totalitetspronomenet alla som framförställt attribut. I översättningen finns det bara 

nominalfrasens huvudord kissat och det framförställda attributet har lämnats bort av någon 

anledning. I översättningen saknas en del av nominalfrasens betydelse i originalet. 

 

Ex 74. Oj, vad alla katterna skrattade. 

Ja oi, miten kissat nauroivat! 

 

I exemplen 75–77 är nominalfraserna indefinita. I exempel 75 är huvudordet i originalet 

substantivet fall i obestämd form i pluralis och det har totalitetspronomenet alla som 

framförställt attribut. I översättningen finns det inte en motsvarande nominalfras utan 

meningens struktur har omformulerats. Det som innebär närmast betydelsen av den originala 

nominalfrasen är adverbet ainakaan. En ordagrannare översättning skulle vara joka 

tapauksessa men möjligen är denna översättning mer flytande och naturligare. 

 

Ex 75. – Det är i alla fall inte alla, som har släckt eldsvådor! [...] 

– Eivät kaikki ole ainakaan sammuttaneet tulipaloja! [...] 

 

I exempel 76 är huvudordet i orginalet substantivet del i obestämd form och det har 

pronomenet all som framförställt attribut. I detta exempel är det fråga om ordspråket för all del 

och det har översatts med satsen ei se mitään i vilken det inte finns någon nominalfras. 

Ordspråket kaikin mokomin skulle vara en mer motsvarande översättning men i kontexten är 

den nekande satsen mer idiomatisk för finskan. 
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Ex 76. – Å för all del, sa Pelle. 

– Ei se mitään, lohdutti Pekka. 

 

I exempel 77 har nominalfrasen i originalet substantivet dar som huvudord och det har 

totalitetspronomenet alla som framförställt attribut. Huvudordet är talspråkligt och i obestämd 

form i pluralis. I detta exempel är det fråga om ett utrop eller en interjektion och nominalfrasen 

har översatts med huvudordet päiviäni och med det framförställda personliga pronomenet i 

genitiv minun. Även i exempel 77 är det fråga om ett ordspråk och därför motsvarar 

översättningen inte helt orginalet. 

 

Ex 77. – Vad i alla dar! sa han. 

– No voi minun päiviäni, hän sanoi. 

 

I exemplen 78 och 79 är nominalfraserna indefinita. I exempel 78 finns det två huvudord i 

originalet, substantiven spakar och grejor och totalitetspronomenet alla som står framför 

substantivet spakar. Pronomenet alla bestämmer även substantivet grejor men det har elliptiskt 

lämnats bort: alla spakar och Ø grejor. I översättningen finns det bara ett huvudord, 

substantivet kapistusten som har adjektivet kaikenlaisten som framförställt attribut. 

Substantivet kapistus innebär samma betydelse som spakar och grejor och det används i 

vardagligt språk och oftast i pluralis (Suomen kielen perussanakirja 2004: s.v. kapistus). 

 

Ex 78. [...] och kände sig snart riktigt hemmastadd bland alla spakar och grejor [...] 

[...] ja tunsi pian olonsa oikein kodikkaaksi kaikenlaisten kapistusten joukossa [...] 

 

I exempel 79 i originalet finns det huvudordet håll och det framförställda pronomenattributet 

alla. I översättningen är nominalfrasens huvudord puolelle och det har pronomenet joka som 

framförställt attribut. Pronomenet joka är här indefinit och oböjligt och har samma innebörd 

som pronomenet alla i originalet. 

 

Ex 79. [...] så att det skvätte åt alla håll [...] 

[...] niin että sitä räiskyi joka puolelle [...] 

 

Totalitetspronomenet båda är adjektiviskt och förekommer endast i pluralis. Om pronomenet 

används attributivt står det vanligtvis i en definit nominalfras och placeras först i 

nominalfrasen. Generellt syftar båda till en specifik grupp som består av två referenter och 

referenterna är vanligtvis kända i kontexten eller givna deiktiskt. (SAG2:377–378) I exempel 

80 är nominalfrasens huvudord i originalet substantivet framtassarna i bestämd form och det 
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har totalitetspronomenet båda som framförställt attribut. I översättningen finns det huvudordet 

etukäpälillään och det framförställda attributet molemmilla. Nominalfrasen i originalet och i 

översättningen motsvarar varandra och det har inte skett några förändringar vid översättning. 

 

Ex 80. [...] och måste hålla sig för magen med båda framtassarna. 

[...] ja sen täytyi pidellä vatsaansa molemmilla etukäpälillään. 

 

I exempel 81 har nominalfrasen två huvudord i originalet, egennamnen Hilda och Hulda och 

tre framförställda attribut: totalitetspronomenet båda, adjektivattributet glada och en 

apposition, substantivet systrarna. Dessa föregås av den bestämda artikeln de. 

Totalitetspronomenet båda kan stå antingen före eller efter den bestämda artikeln och om det 

står först i nominalfrasen är det betonat (SAG2:377). I översättningen finns det egennamnen 

Hilda och Hulda som nominalfrasens huvudord och adjektivattributet hilpeät och 

substantivattributet sisarukset som framförställda attribut. Vid översättning har 

totalitetspronomenet helt lämnats bort och det finns inte något motsvarande led i 

översättningen. I översättningen har nominalfrasen inte semantiskt samma betydelse som i 

originalet men förändringen är inte grammatisk utan översättarens eget val. Sådana bortfall 

som innebär en förändring i budskapet kallas semantiska utelämningar (Huhtala 1995:46). 

 

Ex 81. [...] och de båda glada systrarna Hilda och Hulda, [...] 

[...] ja hilpeät sisarukset Hilda ja Hulda, [...] 

 

I exempel 82 är nominalfrasens huvudord i originalet substantivet sidor i obestämd form och 

det har totatlitetspronomenet båda som framförställt attribut. Huvudordet efterföljs av 

prepositionsattributet av vägen. I översättningen är nominalfrasens huvudord substantivet 

puolella och det har två framförställda attribut, substantivet tien i genitiv och pronomenet 

kummallakin. Det har inte skett förändringar vid översättning av totalitetspronomenet men det 

efterställda prepositionsattributet av vägen motsvaras av det framförställda genitivattributet 

tien vid översättning. Sådana förändringar kommenterar jag noggrannare i avsnittet 5.4.4.  

 

Ex 82. Så småningom blev det allt flera hus på båda sidor av vägen, [...] 

Sitten alkoi tien kummallakin puolella olla yhä enemmän taloja [...] 

 

Pronomenet ingen är nekande och det används adjektiviskt och böjs i genus och numerus 

(SAG2:429). I mitt material finns det några exempel på det nekande pronomenet. I exempel 83 

är nominalfrasens huvudord i originalet substantivet råd i obestämd form och det har två 

framförställda attribut, pronomenen ingen och annan. I översättningen finns det 



 

45 

 

nominalfrasens huvudord, substantivet neuvoa med det framförställda pronomenattributet 

muuta. I översättningen uttrycks det nekande pronomenet av originalet med det nekande 

predikatet en keksi. I finskan finns det inte likadana nekande pronomen som i svenskan utan 

den nekande innebörden bör uttryckas hos predikatet. Därför är denna förändring grammatiskt 

obligatorisk. 

 

Ex 83. [...] jag ser ingen annan råd, sa farbror Karlsson. 

[...] minä en keksi muuta neuvoa, sanoi setä Kaarlonen. 

 

I exempel 84 finns det samma företeelse som i exempel 83. Översättaren har varit tvungen att 

omformulera nominalfrasens och hela satsens struktur. I originalet finns substantivet hår som 

nominalfrasens huvudord och det har det nekande pronomenet inget som framförställt attribut. 

I översättningen består nominalfrasen bara av huvudordet, substantivet tukkaa. Den negativa 

betydelsen hos inget har uttryckts med det nekande predikatet ettei [...] ollut.  

 

Ex 84. [...] (det vill säga han hade inget hår alls). 

[...] (se merkitsee, ettei hänellä ollut ollenkaan tukkaa). 

 

Pronomenet varje är ett distributivt pronomen och det är oböjligt (SAG2:382). Som attribut i 

nominalfrasen används varje i singularis och då är nominalfrasen syntaktiskt indefinit 

(SAG2:384). I exempel 85 finns substantivet dag som nominalfrasens huvudord i originalet 

och det distributiva pronomenet varje som framförställt attribut. Vid översättning har det inte 

skett några förändringar utan nominalfrasen har samma struktur även i översättningen. I 

översättningen står det nominalfrasens huvudord, substantivet päivä och det föregås av det 

framförställda attributet, pronomenet joka. 

 

Ex 85. [...] och för varje dag fick solen alltmer brått [...] 

[...] ja joka päivä auringolle tuli kovempi kiire [...] 

 

Pronomenet hel är ett adjektiviskt totalitetspronomen och det böjs i numerus, species och genus 

(SAG2:380). I exempel 86 är nominalfrasens huvudord i originalet substantivet sommaren i 

bestämd form och det föregås av pronomenet hela. I översättningen är nominalfrasens struktur 

densamma som i originalet. Substantivet kesän finns som huvudord och det har det 

framförställda attributet koko. Även i översättningen är nominalfrasen definit fastän definithet 

inte syns i finskan lika tydligt som i svenskan. 

 

Ex 86. [...] som hade retats med Pelle hela sommaren. 

[...] joka oli kiusoitellut Pekkaa koko kesän. 



 

46 

 

I definita nominalfraser där pronomenet hela fungerar som attribut borde referenten av 

nominalfrasens huvudord vara semantiskt delbar. I sådana nominalfraser framhäver 

pronomenet hela referentens helhet i motsats till en del av referenten. (SAG2:381) I exempel 

87 finns det substantivet räven som nominalfrasens huvudord i originalet och pronomenet hela 

som framförställt attribut. I översättningen är nominalfrasens huvudord substantivet kettu och 

det framförställda attributet pronomenet koko. Nominalfrasens struktur är densamma i 

översättningen som i originalet.  

 

Ex 87. [...] så att hela räven åkte ner på golvet. 

[...] niin että koko kettu ropsahti lattialle. 

 

I exempel 87 är referenten av nominalfrasens huvudord räven semantiskt odelbar men 

användningen av pronomenet hela i en definit nominalfras förutsätter att det semantiska 

predikatet kan avse också en del av referenten (SAG2:381). I detta exempel kan det anses att 

pronomenet hela förstärker huvudordet i stället för att framhäva referentens helhet. 

 

I exempel 88 är nominalfrasens huvudord i originalet substantivet huvudet i bestämd form och 

det har pronomenet hela som framförställt attribut. I översättningen finns substantivet jakaus 

som nominalfrasens huvudord och det har det framförställda attributet koko päälaen kokoinen. 

Det framförställda attributet kan indelas i pronomenet koko, substantivet päälaen i genitiv och 

adjektivattributet kokoinen. I originalet fungerar nominalfrasen som bestämning till 

prepositionen i och prepositionsfrasen i hela huvudet å sin sida fungerar som efterställt attribut 

till substantivet bena. Vid översättning av totalitetspronomenet hela har det inte skett 

förändringar men i översättningen motsvaras prepositionsfrasen av det framförställda 

genitivattributet koko päälaen kokoinen. 

 

Ex 88. [...] som hade bena i hela huvudet [...] 

[...] jolla oli koko päälaen kokoinen jakaus [...] 

 

Till de utpekande eller demonstrativa pronomenen räknas denne och den här/där samt den som 

bestämda fristående artikeln (Thorell 1973:51). Dessa pronomen är adjektiviska och böjs i 

numerus och genus (SAG2:305, 314). I mitt material finns det inte exempel på nominalfraser 

med denne som framförställt attribut men den här/där och den förekommer i materialet. 

 

Pronomenet den här/där kan fungera som framförställt definit attribut i nominalfrasen och det 

står efter eventuella totalitetspronomen och före eventuella kvantitetsattribut. Nominalfrasens 
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huvudord står i bestämd form. (SAG2:314) Den här används för att ange referentens närhet till 

talaren medan den där uttrycker ett visst avstånd från talaren (SAG2:318, 320). 

 

I exempel 89 är nominalfrasens huvudord i originalet substantivet stinsen i bestämd form och 

det har ett framförställt attribut, det demonstrativa pronomenet den här. I översättningen är 

nominalfrasens huvudord substantivet asemapäällikkö och det framförställda attributet 

pronomenet tämä. Det har inte skett några förändringar vid översättning. 

 

Ex 89. [...] och den här stinsen begrep inte alls vad Pelle sa, [...] 

 [...] eikä tämä asemapäällikkö ymmärtänyt ensinkään, mitä Pekka sanoi. 

 

I exempel 90 är nominalfrasens struktur i originalet densamma som i exempel 89. 

Nominalfrasens huvudord är substantivet missen i bestämd form och det föregås av det 

demonstrativa pronomenet den här. I översättningen finns det substantivet mirrillä som 

huvudord och det har två framförställda attribut, det demonstrativa pronomenet tällä och 

adjektivattributet pikku. Översättaren har tillagt adjektivattributet i översättningen möjligen för 

att framhäva att det är fråga om en liten kattunge. 

 

Ex 90. Ja, den här missen hade inte alls roligt. 

 Niin, tällä pikku mirrillä ei ollut ollenkaan hauskaa. 

 

I exempel 91 finns det substantivet nyårsdagen i bestämd form som nominalfrasens huvudord i 

originalet och det föregås av det demonstrativa pronomenet den här. I översättningen består 

nominalfrasen bara av substantivet uudenvuodenpäivä. Det demonstrativa pronomenet har 

lämnats bort vid översättningen. Semantiskt är nominalfrasen i översättningen inte lika 

utpekande eller definit som i originalet men i kontexten är det klart vilken nyårsdag det är fråga 

om. I detta exempel är förändringen en semantisk utelämning (se Huhtala 1995:46). 

 

Ex 91. Men den här nyårsdagen slutade i alla fall bra för Pelle. 

Mutta uudenvuodenpäivä päättyi sittenkin hyvin. 

 

Även i exempel 92 har det skett en förändring vid översättning. I originalet har nominalfrasen 

substantivet visan i bestämd form som huvudord och det har det demonstrativa pronomenet den 

här som framförställt attribut. I översättningen är nominalfrasens huvudord substantivet laulun 

och det framförställda attributet tällaisen. I finskan räknas tällainen till proadjektiv som är 

adjektiv avledda från de demonstrativa pronomenen (ISK: § 569 [www]). Fastän 
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nominalfrasens framförställda attribut är av annan ordklass i översättningen än i originalet är 

nominalfrasens semantiska betydelse i stort sett densamma. 

 

Ex 92. [...] medan de sjöng den här visan [...] 

 [...] ja lauloivat tällaisen laulun [...] 

 

Det demonstrativa pronomenet den där uttrycker ett visst avstånd från talaren. Avståndet kan 

vara antingen fysiskt konkret eller talaren kan syfta till referenten med ett visst psykiskt 

avstånd. (SAG2:320) I exempel 93 finns det en prototypisk nominalfras med pronomenet den 

där som framförställt attribut. Nominalfrasens huvudord är substantivet gynnarn i bestämd 

form och det framförställda attributet är pronomenet den där. Även i översättningen är 

nominalfrasens struktur densamma. Nominalfrasen har substantivet veitikka som huvudord och 

det demonstrativa pronomenet tuo som framförställt attribut. 

 

Ex 93.  Den där gynnarn ser då ganska fridsam ut, [...] 

 Tuo veitikka näyttää koko lailla rauhalliselta, [...] 

 

I exempel 94 bestämmer det demonstrativa pronomenet ett egennamn. I originalet är 

nominalfrasens huvudord egennamnet Pelle och det föregås av det demonstrativa pronomenet 

den där. Det har inte skett några förändringar vid översättning utan även i översättningen är 

huvudordet egennamnet Pekkaa och det framförställda attributet pronomenet tuota. 

Egennamnet i en given situation har vanligt en unik referent men det är möjligt att ett 

demonstrativt pronomen fungerar som attribut till ett egennamn (SAG2:321). 

 

Ex 94. Den där Pelle var då inte svår att lura! 

Kyllä tuota Pekkaa oli sitten helppo vetää nenästä! 

 

I exempel 95 är nominalfrasens huvudord i originalet substantivet fickan i bestämd form och 

det framförställda attributet pronomenet den där. I översättningen består nominalfrasen bara av 

substantivet taskussa. I översättningen finns adverbialet siellä framför nominalfrasen och dess 

innebörd motsvarar det demonstrativa pronomenet i originalet. En ordagrann översättning är 

siinä taskussa men det är inte lika idiomatisk för finskan som den här översättningen. 

 

Ex 95. [...] men det var verkligen inte alls trevligt att ligga i den där fickan [...] 

 [...] mutta ei tosiaankaan ollut hauska istua siellä taskussa [...] 

 

I exempel 96 är nominalfrasens huvudord i originalet substantivet farbrorn och det 

framförställda attributet är pronomenet den där. I översättningen finns substantivet setä som 
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nominalfrasens huvudord och det efterföljs av den relativa bisatsen joka omisti auton. Det 

demonstrativa pronomenet har lämnats bort vid översättning. I originalet finns ingen 

motsvarighet till den relativa bisatsen i översättningen utan bisatsen är översättarens eget 

tillägg. Sådana tillägg som innehåller en större enhet än ett ord är inte frekventa generellt i 

översättningar men de förekommer speciellt vid översättning av barnlitteratur (Huhtala 

1995:65). 

 

Ex 96. [...] kom den där farbrorn och klev in i bilen [...] 

[...] niin setä, joka omisti auton, kiipesi äkkiä sisään. 

 

Det demonstrativa pronomenet den böjs i numerus och genus. Det fungerar som definit attribut 

i en nominalfras och om det används demonstrativt är det mer betonat än när det används som 

bestämd artikel. (SAG2:322) I exempel 97 finns substantivet stilen i bestämd form som 

nominalfrasens huvudord i originalet och det demonstrativa pronomenet den som framförställt 

attribut. Nominalfrasen den stilen har en mer utpekande betydelse och den är mer definit än 

nominalfrasen bara med substantivet stilen i bestämd form skulle vara. I översättningen finns 

det inte en motsvarande nominalfras utan den stilen har översatts med adjektivfrasen sen 

tapaista. En möjlig och ordgrann översättning är nominalfrasen siihen tyyliin och det finns inga 

grammatiska grunder för förändringen. 

 

Ex 97. [...] eller nånting i den stilen. 

[...] tai muuta sen tapaista. 

 

Possessivattribut räknas till de bestämt avgränsande attributen. Possessivattributet utgörs av ett 

substantiv, ett egennamn eller ett personligt pronomen i genitiv eller av ett reflexivt possessivt 

pronomen. (Thorell 1973:51) Nominalfrasen med possessivattribut är definita i svenskan 

medan nominalfrasens definithet inte är så lätt att tolkas i finskan. Om possessivattributet står 

framför alla övriga framförställda attributen är nominalfrasen oftast definit men den kan även 

vara indefinit. I finskan påverkar possessivattributets placering nominalfrasens definithet (se 

exemplen 50 och 51). (Hakulinen & Karlsson 1995:116–117) 

 

I exemplen 98–100 är possessivattributet ett substantiv i genitiv. I exempel 98 är 

nominalfrasens huvudord i originalet substantivet bakfönster och det har substantivet bilens i 

genitiv som framförställt attribut. I översättningen är huvudordet substantivet takaikkunan och 

det framförställda attributet substantivet auton i genitiv. Vid översättning har det inte skett 

några förändringar i nominalfrasens struktur. 
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Ex 98. [...] som hängde i ett snöre framför bilens bakfönster, [...] 

[...] joka riippui nuorassa auton takaikkunan edessä, [...] 

 

I exemplen 99 och 100 finns det även adjektivattribut i nominalfrasen. I exempel 99 är 

nominalfrasens huvudord i originalet substantivet baksoffa och det har possessivattributet, 

substantivet bilens i genitiv samt två adjektivattribut sköna och mjuka som framförställda 

attribut. Adjektivattributen är i bestämd form såsom possessivattributet förutsätter. I 

översättningen har nominalfrasen samma struktur. Det finns substantivet takaistuimelle som 

huvudord och det har possessivattributet, substantivet auton i genitiv samt två framförställda 

adjektivattribut kauniille och pehmoiselle. 

 

Ex 99. I stället lade han sig bekvämt till rätta i bilens sköna mjuka baksoffa [...] 

Sen sijaan se asettui mukavasti lepäämään auton kauniille pehmoiselle 

takaistuimelle, [...] 

 

Ex 100. [...] och lyckades i sista sekunden klara sig upp på sista vagnens plattform. 

  [...] ja onnistui viime sekunnissa selviytymään viimeisen vaunun sillalle. 

 

I exempel 100 är nominalfrasens huvudord i originalet substantivet plattform i obestämd form 

och det har det framförställda possessivattributet sista vagnens. Det framförställda attributet 

kan indelas i huvudordet, substantivet vagnens i genitiv och pronomenet sista som uttrycker 

urval. I översättningen är nominalfrasens struktur densamma. Det finns substantivet sillalle 

som huvudord och possessivattributet viimeisen vaunun som kan indelas i två led såsom i 

originalet: huvudordet är substantivet vaunun i genitiv och det framförställda attributet är 

adjektivet viimeisen.  

 

Nominalfrasen som har ett egennamn i genitiv som framförställt attribut har en likadan struktur 

som nominalfraser med substantiv i genitiv som framförställt attribut. I exempel 101 är 

nominalfrasens huvudord i originalet substantivet pappa och det har egennamnet Birgittas i 

genitiv som framförställt attribut. I översättningen är nominalfrasens struktur densamma. 

Nominalfrasen har substantivet isä som huvudord och det framgås av egennamnet Pirkon i 

genitiv. Det har inte skett förändringar i nominalfrasens struktur vid översättning. 

 

Ex 101. Och Birgittas pappa tyckte visst detsamma. 

[...] ja Pirkon isä oli varmaankin samaa mieltä [...] 

 

Possessivattribut kan utgöras av ett personligt pronomen i genitiv (Thorell 1973:51). Tredje 

personens personliga pronomen har nominativ- och ackusativformer samt genitivformer. 
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(SAG2:270) I exempel 102 är nominalfrasens huvudord i originalet substantivet tassar i 

pluralis och det har det personliga pronomenet i genitiv hans som framförställt attribut. I 

översättningen är nominalfrasens huvudord substantivet tassujen i pluralis och det 

framförställda attributet är det demonstrativa pronomenet sen i genitiv. Både i originalet som i 

översättningen syftar pronomenet till Pelle Svanslös, dvs. till en katt. I originalet använder man 

personliga pronomen när man syftar till djur medan tendensen är i översättningen att man 

använder demonstrativa pronomen. Detta syns i exempel 102. 

 

Ex 102. [...] och om man lyfte upp hans tassar och tittade under dem, [...] 

[...] ja jos vilkaisi sen tassujen alle, [...] 

 

Possessivattributet kan utgöras även av ett possessivt pronomen (Thorell 1973:51). Första och 

andra personens personliga pronomen har två kasusformer vardera, nominativ och ackusativ. 

För genitiv används possessiva pronomen som böjs ungefär på samma sätt som adjektiv. 

(SAG2:258) I exempel 103 är nominalfrasens huvudord i originalet substantivet näbb och det 

har två framförställda attribut, possessivpronomenet din och adjektivattributet långa. I 

översättningen är nominalfrasens huvudord substantivet nokkinesi och det framförställda 

attributet adjektivet pitkine. Possessivpronomenet i originalet har lämnats bort vid översättning 

och ägarändelsen -si vid substantivet uttrycker betydelsen av det possessiva pronomenet. 

 

Ex 103. Jag skulle just vilja se dig lapa mjölk ur ett flasklock, du med din långa näbb. 

– Tahtoisinpa nähdä sinun latkivan maitoa kannun kannesta pitkine nokkinesi. 

 

Possessivpronomenet sin är adjektiviskt och räknas till reflexiva pronomen (SAG2:326). Det 

kongruensböjs med sitt substantiviska huvudord och placeras i en nominalfras på samma sätt 

som andra liknande attribut (SAG2:330).  

 

Ex 104. [...] och begav sig tillbaks till sin sköna korg. 

  [...] ja palasi takaisin sievään koriinsa. 

 

I exempel 104 är nominalfrasens huvudord i originalet substantivet korg och det har två 

framförställda attribut, possessivpronomenet sin och adjektivattributet sköna i bestämd form. I 

översättningen är nominalfrasens huvudord koriinsa och det har ett framförställt attribut, 

adjektivattributet sievään. I översättningen har possessivattributet uttryckts med ägarändelsen  

-nsa som är en grammatiskt korrekt motsvarighet (Karlsson 2009:144). 
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Sammandrag av bestämt avgränsande framförställda attribut 

 

Till de bestämt avgränsande attributen räknas pronomen som uttrycker totalitet och pronomen 

som är allmänt avgränsande eller utpekande samt possessiva pronomen och genitiv av 

substantiv och pronomen. Vid översättning av dem sker det i någon mån förändringar men i 

mitt material är det oftare fråga om översättarens egna val än grammatiska förändringar. I vissa 

fall har det framförställt attributet lämnats bort, attributets ordklass har förändrats eller det har 

tillagts ett extra attribut. Vid översättning av possessiva pronomen har possessivattributet 

lämnats bort vid några fall men den possessiva betydelsen har uttryckts med en ägarändelse. I 

några fall har strukturen av hela satsen förändrats. Det finns även fall där hela nominalfrasen 

saknas i översättningen. 

 

 

Obestämt avgränsande attribut 

 

Till de obestämt avgränsande attributen räknas kvantitetsord och de pronomen som uttrycker 

urval och jämförelse. Till kvantitetsorden räknas räkneorden och pronomenen mången, mycket, 

få och åtskiliga samt någon. (Thorell 1973:51; SAG2:412) I mitt material finns det inte 

exempel på alla kvantitesorden men generellt förekommer kvantitetsorden ofta i materialet. 

 

I svenskan räknas gruntal och ordningstal till räkneord. Grundtal uttrycker hur många 

referenter är det fråga om i en utsaga och ordningstal anger referentens placering i en numrerad 

serie av likadana referenter. (SAG2:477) Enligt den finska grammatiken anses ordningstalen att 

vara definita och individualiserande adjektiv (ISK: § 296 [www]). I exempel 121 är 

nominalfrasens huvudord i originalet substantivet gånger och det framförställda attributet 

räkneordet tre. Vid översättning har det inte skett förändringar utan nominalfrasens struktur är 

densamma som i originalet. Nominalfrasens huvudord är substantivet kertaa och det har ett 

framförställt attribut, räkneordet kolme. 

 

Ex 121. [...] och han måste nysa tre gånger. 

[...] ja sen täytyi aivastaa kolme kertaa. 

 

Grundtalen fungerar syntaktiskt och även semantiskt likadant som myckenhetspronomen 

(SAG2:478). Till myckenhetspronomen räknas pronomenet många och mycket som uttrycker 
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stor kvantitet samt pronomenen få och lite(t) som anger liten kvantitet. Många och få används 

för att uttrycka antal medan mycket och litet anger dividuativ mängd. (SAG2:396) 

 

I exempel 122 är nominalfrasens huvudord i originalet substantivet julklappar och det har 

myckenhetspronomenet många som framförställt attribut. I översättningen har nominalfrasen 

samma struktur som i originalet. Huvudordet är substantivet joululahjaa och det framförställda 

attributet, pronomenet monta.  

 

Ex 122. – Hur många julklappar har du fått? 

– Kuinka monta joululahjaa sinä olet saanut? 

 

Myckenhetspronomenet fler(a) är komparativformen av pronomenet många. Formen fler 

används endast när ordet uttrycker relativ skillnad medan formen flera kan vara antingen 

relativ eller absolut. (SAG2:396–397) I exemplen 123 och 124 är myckenhetspronomenets 

betydelse absolut och det finns ingen jämförelse. Detta syns även i översättningen. I exempel 

123 är nominalfrasens huvudord i originalet substantivet källarluggar och det föregås av 

pronomenet flera. I översättningen är huvudordet substantivet kellarinluukkuja och det 

framförställda attributet kvantoradverbet paljon (ISK: [www] § 656). Det framförställda 

attributets ordklass har förändrats vid översättning. En mer motsvarande översättning skulle 

vara pronomenen useita eller monia. Denna förändring beror inte på olikheter mellan den 

finska och den svenska grammatiken utan är översättarens eget val. 

 

Ex 123. [...] där det fanns flera källargluggar, [...] 

[...] missä oli paljon kellarinluukkuja, [...] 

 

I exempel 124 är nominalfrasens huvudord i originalet substantivet människor och det har två 

framförställda attribut, pronomenet flera och adjektivet nya. I översättningen finns substantivet 

ihmistä som nominalfrasens huvudord och två framförställda attribut, pronomenet monta och 

adjektivet uutta. I detta exempel har det inte skett förändringar vid översättning utan originalet 

och översättningen motsvarar varandra. 

 

Ex 124. Han såg flera nya människor [...] 

Se näki monta uutta ihmistä [...] 

 

Thorell kategoriserar pronomenet någon varken till de bestämt avgränsande eller till de 

obestämt avgränsande pronomenen (Thorell 1973:51) men enligt SAG2 är någon ett allmänt 
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indefinit pronomen som har kvantitetsbetydelse ’mer än ingen(ting)’. Det är adjektiviskt och 

böjs i numerus och genus. (SAG2:412–413) 

 

I exempel 125 är nominalfrasens huvudord i originalet substantivet svar och det har två 

framförställda attribut, pronomenet något och adjektivet bra. I översättningen är strukturen 

densamma: huvudordet är substantivet vastauksen och de två framförställda attributen är 

pronomenet jonkin och adjektivet hyvän. 

 

Ex 125. Han grubblade över något bra svar, [...] 

Se yritti keksiä jonkin hyvän vastauksen, [...] 

 

Ex 126. [...] att han inte hade någon svans. 

Sillä ei ollut ollenkaan häntää. 

 

I exempel 126 har det skett en förändring vid översättning. Både i originalet och i 

översättningen är nominalfrasens huvudord substantivet: svans i originalet och häntää i 

översättningen. I originalet finns det även ett framförställt attribut, pronomenet någon. I 

översättningen har huvudordet inga framförställda attribut utan pronomenets innebörd finns 

hos adverbet ollenkaan. Denna förändring kan anses bero på finskans grammatik. Det 

motsvarande nekande pronomenet är (ei) mikään (Karlsson 2009:193) men i detta fall skulle 

det inte vara idiomatiskt. 

 

De obestämt avgränsande pronomenen kan beteckna urval. Sådana är ordningstalen och 

pronomenen annan, ena, enda, enstaka, sista, senaste och övriga. (Thorell 1973:51) I mitt 

material finns det relativt få pronomen som uttrycker urval i en nominalfras. Det sker inte 

heller ofta förändringar vid översättning av nominalfraser med sådana pronomen som 

framförställt attribut. Därför redogör jag för bara två exempel på sådana fall. I exempel 127 är 

nominalfrasens huvudord i originalet substantivet håll och det framförställda attributet helt 

annat. Det framförställda attributet kan indelas i huvudordet som är pronomenet annat och 

dess attribut, adverbet helt. I översättningen är nominalfrasens struktur densamma. Huvudordet 

är substantivet suuntaan och dess framförställda attribut består av huvudordet som är adjektivet 

väärään och adverbattributet aivan. Förändringen av attributets ordklass är översättarens eget 

val och det är inte obligatoriskt med tanke på grammatiken. 

 

Ex 127. Ett tåg, som gick åt ett helt annat håll. 

Junaan, joka kulki aivan väärään suuntaan. 
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I exempel 128 är nominalfrasens huvudord i originalet substantivet versen och det har 

ordningstalet andra som framförställt attribut. Vid översättning har det inte skett några 

förändringar. I översättningen är nominalfrasens huvudord substantivet säkeistön och det 

framförställda attributet är adjektivet toisen. Detta skenbara ordklassbyte beror på svenskans 

och finskans olika sätt att kategorisera ordningstal. I den svenska grammatiken är ordningstal 

räkneord och i den finska grammatiken anses de vara adjektiv. Andra i originalet skulle kunna 

anses vara ett pronomen, nämligen pluralisformen av pronomenet annan. Men i kontexten bör 

andra betraktas som ordningstal för tidigare i texten berättas om den första versen av sången. 

 

Ex 128. Och så sjöng de andra versen också [...] 

Ja sitten ne lauloivat vielä toisen säkeistön [...] 

 

Till sist kan till de obestämt avgränsande attributen räknas pronomen som uttrycker jämförelse. 

Sådana är pronomen såsom likadan, sådan och dylik. (Thorell 1973:51) I mitt material finns 

det bara få exempel på nominalfraser med dessa pronomen som framförställt attribut. 

Pronomenen likadan och sådan är komparativa pronomen och de böjs i genus och i numerus på 

samma sätt som adjektiv i obestämd form (SAG2:441). Pronomenet sådan kan utvigdas till 

sådan här/där såsom i exempel 129. Då pekar talaren på något vars relevanta egenskaper bör 

finnas hos den referent som talaren refererar till (SAG2:447). 

 

Ex 129. Inte en sån där märkvärdig långhårig katt [...] 

Se ei ollut tuollainen merkillinen pitkävillainen kissa, [...] 

 

I exempel 129 är nominalfrasens huvudord i originalet substantivet katt och det har det 

talspråkliga pronomenet sån där och adjektiven märkvärdig och långhårig som framförställda 

attribut. I översättningen är huvudordet substantivet kissa och de framförställda attributen är 

proadjektivet tuollainen och adjektiven merkillinen och pitkävillainen. Nominalfrasens struktur 

i översättningen är densamma som i originalet. Förändringen i ordklassen av det framförställda 

attributet beror på finskans och svenskans olika sätt att kategorisera ord och är inte en 

strukturell förändring.  

 

 

Sammandrag av obestämt avgränsande framförställda attribut 

 

De obestämt avgränsande attributen är kvantitetsord samt pronomen som uttrycker urval och 

jämförelse. I mitt material har det sällan skett förändringar vid översättning av nominalfraser 
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med obestämt avgränsande attribut. De enda förändringar som har skett är att pronomenet har 

lämnats bort eller det har översatts med ordet av en annan ordklass. I mitt material finns inga 

grammatiska grunder för förändringar som sker vid översättning av obestämt avgränsande 

attribut. 

 

 

5.3.2  Adjektivfras som framförställt attribut 

 

Adjektiv och particip är de framförställda attribut som hör till adjektivfältet (Thorell 1973:51). 

Dessa framförställda attribut är deskriptiva och de står närmast till nominalfrasens huvudord. 

Adjektiven böjs på två olika sätt: de har gradböjning i positiv, komparativ och superlativ och 

kongruensböjning i genus, sexus, species och numerus. (Hultman 2003:82, 207) I vilken form, 

bestämd eller obestämd, står adjektivet i nominalfrasen beror på nominalfrasens definithet. I 

svenskan indelas nominalfraser i definita och indefinita nominalfraser (se 4.1.1). I definita 

nominalfraser har framförställda adjektiv och andra adjektiviskt böjda ord bestämd form och i 

indefinita nominalfraser står de i obestämd form (SAG3:15, 43). I mitt material finns det 

betydligt flera adjektivfraser som framförställda attribut än andra framförställda attribut vilket 

kan anses vara typiskt för barnlitteratur. Stilen i barnlitteraturen är ofta beskrivande och till 

exempel bildspråket används allmänt i barnlitteraturen (Nikolajeva 2004:237). I mitt 

forskningsmaterial har det sällan skett förändringar vid översättning av nominalfraser med 

framförställda adjektivattribut och därför har jag valt bara några exempel på dem. 

 

I definita nominalfraser står det framförställda adjektivattributet i bestämd form (SAG3:15). I 

exempel 130 är nominalfrasens huvudord i originalet substantivet väskan i bestämd form och 

det har två framförställda attribut: den bestämda artikeln den och adjektivet tunga i bestämd 

form. I översättningen är nominalfrasens huvudord substantivet laukun och det har ett 

framförställt attribut, adjektivet painavan. Det har inte skett förändringar vid översättning utan 

nominalfrasens struktur i översättningen är densamma som i originalet. 

 

Ex 130. Han tog den tunga väskan [...] 

Hän otti painavan laukun [...] 

 

I exempel 131 är nominalfrasen definit. I originalet finns substantivet tåget i bestämd form som 

nominalfrasens huvudord och de framförställda attributen är den bestämda artikeln det och 

adjektivet gamla i bestämd form. I översättningen är huvudordet juna och det har två 



 

57 

 

framförställda attribut, det demonstrativa pronomenet se och adjektivet toinen. Det 

demonstrativa pronomenet i översättningen framhäver nominalfrasens definithet och motsvarar 

den bestämda artikeln i originalet. Vid översättning har adjektivet bytts ut mot ett adjektiv som 

inte motsvarar adjektivet i originalet utan den motsvarande översättningen skulle vara vanha. 

Detta byte är inte obligatoriskt utan det är översättarens eget val. 

 

Ex 131. Det gamla tåget stod kvar på stationen [...] 

Se toinen juna seisoi yhä asemalla [...] 

 

I exempel 132 är nominalfrasens huvudord i originalet substantivet sammeten i bestämd form 

och det har två framförställda attribut, den bestämda artikeln den och adjektivet röda i bestämd 

form. I översättningen finns det ingen nominalfras utan det motsvarande ledet är adverbet 

siinä. Den motsvarande översättningen skulle vara nominalfrasen punaisella sametilla. I 

kontexten är det klart vad adverbet syftar till. Förändringen är grammatiskt inte obligatorisk 

utan den är översättarens eget val. 

 

Ex 132. Och på den röda sammeten låg det en fin medalj och blänkte. 

Ja siinä lepäsi hieno, kiiltävä mitali. 

 

Indefinita nominalfraser saknar markörer för definithet och generellt har de en indefinit 

betydelse. Det framförställda adjektivattributet i en indefinit nominalfras står i obestämd form. 

(SAG3:43) I exempel 133 finns det ett prototypiskt exempel på en indefinit nominalfras med 

framförställt adjektivattribut. I originalet är nominalfrasens huvudord substantivet stationskarl 

och det har den obestämda artikeln en och adjektivet sotig som framförställda attribut. I 

översättningen är huvudordet substantivet asemamiehelle och det framförställda attributet 

adjektivet nokiselle. I översättningen är nominalfrasens definithet eller indefinithet inte lika 

tydlig som i originalet men den sotiga stationskarlen nämns för första gången i berättelsen och 

därför kan nominalfrasen anses vara indefinit även i översättningen. Det har alltså inte skett 

några förändringar vid översättning. 

 

Ex 133. [...] men själv sa han till en sotig stationskarl, [...] 

Sen sijaan hän sanoi nokiselle asemamiehelle, [...] 

 

I exempel 134 är nominalfrasens huvudord i originalet substantivet smäll i obestämd form och 

de framförställda attributen är den obestämda artikeln en och adjektivet väldig i obestämd 

form. I översättningen finns det ingen motsvarande nominalfras utan satsstrukturen har 

förändrats. Det motsvarande ledet i översättningen är satsmotsvarigheten valtavasti 
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paukahtaen. Den mer motsvarande översättningen skulle vara nominalfrasen i adessiv 

valtavalla paukahduksella men den är inte idiomatiskt för finskan. Att uttrycka sätt med 

nominalfras i adessiv går bara i vissa etablerade fall (Itkonen & Maamies 2012:73). I detta fall 

skulle det vara oidiomatiskt. 

 

Ex 134. [...] åkte rullgardinen upp med en väldig smäll! 

[...] verho ponnahti taas ylös valtavasti paukahtaen! 

 

Ex 135. [...] som om Måns hade kommit på bättre tankar. 

[...] kuin Monni olisi muuttunut kokonaan toiseksi kissaksi. 

 

I exempel 135 har det skett förändringar vid översättning. I originalet är nominalfrasens 

huvudord substantivet tankar som är i obestämd form i pluralis. Det har ett framförställt 

attribut, adjektivet bättre i komparativ. I översättningen finns det en helt annan nominalfras: 

huvudordet är substantivet kissaksi och det framförställda attributet är adjektivfrasen kokonaan 

toiseksi som kan indelas i adverbet kokonaan och adjektivet toiseksi. Med tanke på den finska 

grammatiken är förändringen inte obligatorisk utan den är översättarens eget val. 

 

 

Sammandrag av adjektivfras som framförställt attribut 

 

Nominalfraser med adjektivfras som framförställt attribut är de nominalfraser som oftast 

förekommer i mitt material. Det sker sällan förändringar vid översättning av dem utan oftast 

har de översatts med en motsvarande nominalfras. De förändringar som skett är att det 

framförställda adjektivattributet har ersatts med ett annat adjektivattribut eller nominalfrasen 

har blivit en annorlunda nominalfras. I vissa fall har nominalfrasen lämnats bort och hela 

satsstrukturen förändrats. 

 

 

5.3.3  Participfras som framförställt attribut 

 

Participfrasen som framförställt attribut fungerar syntaktiskt enligt samma regler som 

adjektivfrasen som framförställt attribut (se 5.3.2). Participen är avledda av verb och böjs i 

stort sett på samma sätt som adjektiv. Participen indelas i presensparticip och i perfektparticip. 

Presensparticipen är oböjliga men perfektparticipen kan böjas i numerus, genus och species 

såsom adjektiven. (SAG2:582) Såsom adjektivfrasen står participfrasen som framförställt 
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attribut närmast till nominalfrasens huvudord och inga övriga attribut kan placeras mellan 

participfrasens huvudord och nominalfrasens huvudord (SAG3:619). 

 

I exempel 136 är nominalfrasens huvudord i originalet substantivet barn i obestämd form 

pluralis och det har presensparticipet sovande som framförställt attribut. I översättningen finns 

det substantivet lapsia som nominalfrasens huvudord och det föregås av presensparticipet 

nukkuvia. Den indefinita betydelsen av nominalfrasen i originalet syns i nominalfrasens kasus i 

översättningen. Nominalfrasen i översättningen är i partitiv och den har en kvantitativiskt 

indefinit betydelse (ISK: § 1421 [www]). 

 

Ex 136. [...] som har rivit sovande barn, sa Birgittas mamma. 

[...] jotka raapivat nukkuvia lapsia, kertoi Pirkon äiti. 

 

I exemplen 137 och 138 i originalet finns det perfektparticip som framförställt attribut. I 

exempel 137 är nominalfrasens huvudord i originalet substantivet arbete och det har ett 

framförställt attribut, participfrasen väl förrättat. Participfrasen kan även indelas i huvudordet, 

participet förrättat och det framförställda adverbattributet väl. I översättningen är 

nominalfrasens struktur densamma som i originalet. Huvudordet är substantivet työn och den 

framförställda participfrasen hyvin suoritetun kan indelas i huvudordet, participet suoritetun 

och dess framförställda attribut, adverbet hyvin, på samma sätt som i originalet. 

 

Ex 137. [...] slickade sig om nosen efter väl förrättat arbete [...] 

[...] nuoli huuliaan hyvin suoritetun työn jälkeen [...] 

 

Ex 138. Det smakade minsann gott att få alldeles nysilad mjölk i flasklock ute i det gröna. 

Totisesti vastalypsetty maito maistui kannun kannesta ulkona niityllä mainiolta. 

 

I exempel 138 är nominalfrasens huvudord i originalet substantivet mjölk och det har 

participfrasen alldeles nysilad som framförställt attribut. Även här kan participfrasen indelas i 

huvudordet, perfektparticipen nysilad och det framförställda adverbattributet alldeles. I 

översättningen har nominalfrasen substantivet maito som huvudord och det har 

perfektparticipen vastalypsetty som framförställt attribut. I översättningen finns det ingen 

motsvarighet till adverbet alldeles i orginalet men det finns ingen grammatisk grund för 

förändringen utan den är översättarens eget val. 

 

Ex 139. Med gråten halsen travade Pelle hem. 

Itku kurkussa Pekka lönkytteli kotia kohti. 
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I exempel 139 finns substantivet halsen som nominalfrasens huvudord i originalet och det har 

det perfektparticipet gråten som efterställt attribut. I översättningen har nominalfrasen en olik 

struktur än nominalfrasen i originalet. I översättningen är nominalfrasens huvudord 

substantivet itku och det har substantivet kurkussa som efterställt attribut. Denna förändring 

kan anses vara grammatisk och det beror på att sådana efterställda lokalkasusattribut har 

etablerat sig i finskan och nominalfrasens huvudord och dess attribut utformar ett allmänt känt 

begrepp (Hakulinen & Karlsson 1995:121). 

 

 

Sammandrag av participfras som framförställt attribut 

 

I mitt forskningsmaterial finns det inte många nominalfraser med participfras som framförställt 

attribut. Oftast har det inte skett några förändringar vid översättning utan de framförställda 

participattributen har översatts med framförställda participattribut. Bara i ett fall har det skett 

en förändring och participattributet har översatts med ett efterställt substantivattribut och denna 

förändring har en grammatisk grund. 

 

 

5.3.4  Nominalfras i genitiv som framförställt attribut 

 

En nominalfras i genitiv som framförställt deskriptivt attribut förekommer i tre typer av 

nominalfraser:  

 

1. Genitivfrasen har substantiven sort, slag, klass eller rang som huvudord. 

2. Hela nominalfrasens huvudord föreställer en skala och genitivattributet uttrycker ett 

värde på skalan. 

3. Nominalfrasen i genitiv uttrycker utsträckning i tid och huvudordet av den överordnade 

nominalfrasen anger ett tillstånd eller en process. (SAG3:83–84) 

 

Nominalfrasen i genitiv placeras som ett adjektivattribut i nominalfrasen. Oftast förekommer 

det framförställda genitivattributet i indefinita nominalfraser men i vissa fall kan nominalfrasen 

vara definit och då är huvudordet i bestämd form. (SAG3:83) 

 

Ex 140. Och han yrade om några slags julklappar, som han hade fått, [...] 

– Ja se höpisi jonkinlaisista joululahjoista, joita se oli saanut, [...] 
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I exempel 140 finns det en nominalfras i genitiv som framförställt attribut. Hela 

nominalfrasens huvudord i originalet är substantivet julklappar och det har genitivfrasen några 

slags som framförställt attribut. Huvudordet i själva genitivfrasen är slags och det har det 

framförställda pronomenattributet några. Genitivattributet i originalet representerar den första 

typen av de ovannämda typerna av nominalfraser i genitiv. I översättningen är nominalfrasens 

huvudord joululahjoista och det har ett framförställt attribut, adjektivet jonkinlaisista. I finskan 

finns det inte en motsvarande genitivstruktur som i svenskan och därför har översättaren varit 

tvungen att översätta genitivattributet med ett adjektivattribut. 

 

 

5.4 Nominalfraser med efterställda attribut 

 

I svenskan kan nominalfrasens efterställda attribut indelas i tre grupper: 

 

1. Konstruktioner som vanligen fungerar attributivt: relativ bisats, adjektivfras och 

participfras. 

2. Konstruktioner som annars vanligen fungerar adverbiellt: prepositionsfras, adverbfras 

och adverbiellt fungerande bisats. 

3. Konstruktioner som annars vanligen fungerar nominalt: nominalfras, infinitivfras och 

narrativ eller interrogativ bisats. (SAG3:86) 

 

I avsnitt 4.1.3 har jag redogjort för olika efterställda attribut i svenskan med exempel. Alla 

slags efterställda attribut förverkligas inte i mitt forskningsmaterial och i underavsnitten 5.4.1–

5.4.8 kommenterar och analyserar jag bara de efterställda attribut som finns i materialet.  

 

 

5.4.1  Relativ bisats som efterställt attribut 

 

Den relativa bisatsen kan fungera som efterställt attribut i alla slags nominalfraser. Den relativa 

bisatsen är en helt produktiv företeelse och det finns ingenting i huvudordets betydelse som 

förutsätter den. Förutom substantiv kan en relativsats ha ett egennamn eller ett pronomen som 

huvudord, eller huvudordet kan även saknas. Om huvudordet saknas är det fråga om antingen ellips 

eller referenten kan underförstås i kontexten (se 4.1.1). (SAG:88–89) Samma nominalfras kan 

innehålla flera relativa bisatser som efterställda attribut och dessa bisatser kan vara antingen 

samordnade eller sammanfogade utan bindeord. Såsom de flesta andra deskriptiva attributen är den 

relativa bisatsen antingen restriktiv eller icke-restriktiv. De restriktiva relativa bisatserna är klart 
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underornade till huvudordet medan de icke-restriktiva är lik appositioner. (Hakulinen & Karlsson 

1995:125–126) 

 

I mitt forskningsmaterial är nominalfraser med en relativ bisats som efterställt attribut relativt 

allmänna. Oftast har en efterställd relativ bisats i originalet översatts med en efterställd relativ bisats 

men det finns också några exempel i vilka översättaren har omformulerat satsstrukturen och den 

efterställda relativa bisatsen i originaltexten motsvaras av ett framförställt attribut i översättningen. 

 

Ex 141. Det är saker, som man får på julafton. 

– Ne ovat tavaroita, joita saadaan jouluaattona. 

 

Ex 142. Det kom en farbror farande i bil till bondgården, där missen bodde. 

Muuan setä tuli autolla ajaen siihen maalaistaloon, missä mirri asui. 

 

Exemplen 141 och 142 ovan är prototypiska exempel på en nominalfras med en relativ bisats som 

efterställt attribut. I exempel 141 är nominalfrasens huvudord i originalet substantivet saker och det 

har den relativa bisatsen som man får på julafton som efterställt attribut. I översättningen är 

huvudordet substantivet tavaroita och den efterställda relativa bisatsen joita saadaan jouluaattona. 

Nominalfrasen är indefinit och huvudordet är i obestämd form både i svenskan och i finskan (se 

4.1.1). Det efterställda attributet, den relativa bisatsen, är restriktivt och begränsar huvudordets 

denotation och mängden av de referenter som huvudordet kan ha. Huvudordet kan syfta bara till de 

saker som man får på julafton, inte till exempel saker som man får på födelsedag (se 4.1.2). Det 

finns ingen skillnad mellan det svenska originalet och den finska översättningen utan formen och 

nominalfrasens struktur är densamma i båda exemplen. 

 

I exempel 142 är nominalfrasen definit eftersom den syftar till en viss bondgård. I originalet är 

huvudordet substantivet bondgården i bestämd form och den efterställda relativa bisatsen där 

missen bodde är restriktiv eftersom den begränsar huvudordets möjliga referenter bara till en. I 

översättningen är huvudordet substantivet maalaistaloon och det har ett framförställt attribut, 

pronomenet siihen och ett efterställt attribut, den relativa bisatsen missä mirri asui. Även i den 

finska översättningen är nominalfrasen definit och det efterställda attributet restriktivt eftersom 

nominalfrasens referent är en viss bondgård. I finskan är huvudordets bestämdhet inte lika tydlig 

som i svenskan eftersom finskan saknar sådana markörer för att uttrycka bestämdheten som till 

exempel svenskans bestämdhetsändelse är. För att framhäva huvudordets bestämdhet i den finska 

översättningen har översättaren tillagt ett framförställt attribut siihen till nominalfrasen. Sådana 

pronomenattribut finns ofta i nominalfraser som har en restriktiv relativ bisats som efterställt 
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attribut (Hakulinen & Karlsson 1995:125). I exempel 143 nedan syns den här grammatiska 

företeelsen även i originalet. 

 

Både i svenskan och i finskan kan nominalfrasen med en restriktiv relativ bisats ha ett 

pronomenattribut: den, det eller de i svenskan och se eller ne i finskan. I finskan gör 

pronomenattribut möjligt att den relativa bisatsen kan få en ekstraposition i slutet av satsen 

(Hakulinen & Karlsson 1995:125). Detta betyder att relativsatsen kan stå ganska långt borta från 

dess huvudord i meningen utan att uttryckets betydelse förändras. Enligt den svenska grammatiken 

är substantivet i obestämd form efter sådana pronomenattribut, speciellt i neutralt och formellt 

skriftspråk. (SAG3:88) Thorell skriver om pronomenens determinativ (eller framsyftande) syftning 

och påpekar att det pronominella ordet får sin bestämda betydelse genom ett efterställt attribut, dvs. 

då nominalfrasen har en relativ bisats, en att-sats, en infinitivfras eller en prepositionsfras som 

efterställt attribut (Thorell 1973:84).  

 

Ex 143. Men en dag, det var den dag, då han fyllde precis sju veckor, hände det nånting. 

Mutta eräänä päivänä, se oli se päivä, jona se täytti seitsemän viikkoa, tapahtui 

jotakin. 

 

I exempel 143 är nominalfrasen definit och den efterställda relativa bisatsen restriktiv både i 

svenskan och i finskan. I originalet är nominalfrasens huvudord substantivet dag och det har ett 

framförställt attribut, pronomenet den och ett efterställt attribut, den relativa bisatsen då han fyllde 

precis sju veckor. I originalet står huvudordet i obestämd form såsom den svenska grammatiken 

förutsätter (Hultman 2003:106). I översättningen är huvudordet substantivet päivä och det 

framförställda attributet pronomenet se och det efterställda attributet den relativa bisatsen jona se 

täytti seitsemän viikkoa. Nominalfrasens struktur har inte förändrats vid översättning.  

 

Ex 144. [...] och därför har han nu fått den medalj, som passar honom bäst. 

[...] ja sen takia se on nyt saanut mitalin, joka sopii sille parhaiten. 

 

I exempel 144 finns det en skillnad mellan originalet och översättningen. I originalet är 

nominalfrasens huvudord substantivet medalj i obestämd form och det har ett framförställt attribut, 

pronomenet den och ett efterställt attribut, den relativa bisatsen som passar honom bäst. I 

översättningen är huvudordet substantivet mitalin och det efterföljs av den relativa bisatsen joka 

sopii sille parhaiten. Pronomenattributet den har lämnats bort vid översättning fast huvudordet även 

i översättningen efterföljs av en restriktiv relativ bisats. Fast pronomenattributet saknas i finskan är 

huvudordet bestämt men hela nominalfrasen är kanske inte lika betonad som i originalet. 
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Ibland kan nominalfrasen saknas ett huvudord. Fast nominalfrasen inte har ett huvudord har den 

genus, antingen utrum (n-genus) eller neutrum (t-genus) (se 5.2). Utrum betecknar person och 

neutrum syftar till icke-animat och allmänt icke-räknebar (dividuativ) referens. (SAG3:40)  

 

Det är inte alltid klart vilket ord som är nominalfrasens huvudord om det inte finns ett substantiv, 

ett egennamn eller ett substantiviskt pronomen som huvudord. Detta gäller speciellt när 

nominalfrasen innehåller flera ord som skulle kunna vara framförställda attribut till ett substantiv. 

Ofta är det det adjektiv som semantiskt motsvarar ett substantiv som betraktas som nominalfrasens 

huvudord. (SAG3:40) I mitt material finns det några exempel på nominalfraser utan substantiv som 

huvudord som har en relativ bisats som efterställt attribut.  

 

I exemplel 145 är nominalfrasen definit och den har t-genus vilket innebär att nominalfrasen syftar 

till en icke-animat och icke-räknebar referent. I originalet finns pronomenattributet det, adjektivet 

dummaste samt den relativa bisatsen jag har hört som efterställt attribut. Den relativa bisatsen 

saknas en subjunktion. I översättningen finns adjektivet tyhmintä och den efterställda relativa 

bisatsen mitä olen koskaan kuullut. Nominalfraserna i originalet och i översättningen motsvarar 

varandra annars men pronomenattributet har lämnats bort vid översättningen och den relativa 

bisatsen innehåller subjunktionen i översättningen. Här betraktar jag adjektivet som nominalfrasens 

huvudord eftersom det semantiskt motsvarar ett substantiv. I detta exempel kan nominalfrasen även 

parafraseras med nominalfraser som har ett substantiv med allmän betydelse som huvudord 

(SAG3:42). Till exempel skulle nominalfrasena i exempel 145 kunna lyda den dummaste sak som 

jag har hört och tyhmin asia, jonka olen koskaan kuullut. 

 

Ex 145. ”Det var det dummaste jag har hört”, tänkte Pelle. 

Se oli tyhmintä, mitä olen koskaan kuullut, ajatteli Pekka, [...] 

 

I vissa fall kan en definit dividuativ nominalfras med adjektiv eller adverb i superlativ fungera som 

sättsadverbial eller som subjekt eller predikativ (SAG3:41). I exempel 146 är nominalfrasens 

struktur i originalet likadan som i exempel 145. Här betecknar nominalfrasen sätt att springa det 

fortaste du kunde, dvs. den är ett sättsadverbial. I översättningen saknas den motsvarande 

nominalfrasen helt och översättaren har omstrukturerat satsen: juoksisit tiehesi sen kuin käpälistäsi 

pääsisit. En direkt översättning är inte möjlig eftersom det är grammatiskt fel att säga till exempel 

juoksisit tiehesi lujimpaa kuin pystyisit på finska. Översättningen skulle kunna vara till exempel 

juoksisit tiehesi niin lujaa kuin pystyisit men översättaren har möjligen velat att språket är mer 
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idiomatiskt och färggrannare. Uttrycket juoksisit tiehesi sen kuin käpälistäsi pääsisit är tämligen 

beskrivande och lämpligt för språket i barnböcker.  

 

Ex 146. [...] att du sprang din väg det fortaste du kunde. 

[...] että juoksisit tiehesi sen kuin käpälistäsi pääsisit. 

 

Nominalfrasens huvudord kan även saknas elliptiskt. Då är huvudordet givet av kontexten eller 

situationen. (SAG3:43) I exempel 147 är det fråga om en elliptisk definit nominalfras. I originalet 

finns det definita pronomenattributet den, adjektivet gamla i bestämd form och den efterställda 

relativa bisatsen som du tappade. I översättningen finns pronomenattributet sen, adjektivattributet 

vanhan och den efterställda relativa bisatsen jonka kadotit.  

 

Ex 147. [...] att vi skulle ge dig en ny medalj i ersättning för den gamla, som du tappade. 

[...] että kyllä sinun on saatava uusi mitali sen vanhan tilalle, jonka kadotit. 

 

I exempel 147 är nominalfrasens elliptiska huvudord givet av situationen. I samma mening berättas 

om en ny medalj och nominalfrasens huvudord har lämnats bort för att undvika upprepning. Hela 

nominalfrasen den gamla, som du tappade syftar till något som tidigare skett i berättelsen och 

därför är nominalfrasens referent given av kontexten som i detta fall kan anses vara hela berättelsen 

om Pelle Svanslös.  

 

Även ett substantiviskt pronomen kan vara nominalfrasens huvudord (SAG3:51). I mitt material 

finns det ett par exempel på en indefinit nominalfras med ett substantiviskt pronomen som 

huvudord som har en relativ bisats som efterställt attribut. I exempel 148 är pronomenet nånting 

nominalfrasens huvudord i originalet och det efterföljs av den restriktiva relativa bisatsen som vissa 

katter bör komma ihåg.  

 

Ex 148. [...] och på baksidan står det nånting, som vissa katter bör komma ihåg. 

[...] ja takasivulla on jotakin, mikä tiettyjen kissojen tulisi muistaa. 

 

Den relativa bisatsen begränsar huvudordets möjliga referenter bara till en men hela nominalfrasen 

kan dock anses vara indefinit eftersom den inte specificerar referenten betydligare. I översättningen 

finns pronomenet jotakin som nominalfrasens huvudord och den relativa bisatsen mikä tiettyjen 

kissojen tulisi muistaa som efterställt attribut. Översättningen har samma struktur som originalet 

och det har inte skett några förändringar vid översättning.  
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Ett annat exempel på en nominalfras med substantiviskt pronomen som huvudord finns i exempel 

149. I originalet är huvudordet pronomenet nånting och det efterställda attributet en relativ bisats 

som han kommer att få skämmas ordentligt för. I översättningen består nominalfrasen bara av 

huvudordet jotakin. Av någon anledning har översättaren lämnat bort hela den efterställda relativa 

bisatsen och därför saknas det ganska mycket av nominalfrasens innebörd i översättningen jämfört 

med originalet. Senare i berättelsen framgår det vad detta ”nånting” är för något men i alla fall 

försvinner en stor del av nominalfrasens betydelse vid översättning. 

 

Ex 149. Och han ska få nånting, som han kommer att få skämmas ordentligt för. 

Ja se tulee saamaan jotakin. 

 

I exemplen 141–149 ovan har en efterställd relativ bisats översatts med en efterställd relativ bisats 

eller den relativa bisatsen har lämnats bort vid översättningen. I exemplen 150 och 151 har den 

relativa bisatsen översatts med ett framförställt attribut. I finskan är nominalfraser med 

framförställda attribut mer frekventa än nominalfraser med efterställda attribut (se 4.2.1). På grund 

av mitt material tycks det ändå vara så att nominalfrasen med en relativ bisats som efterställt attribut 

oftare översätts med en nominalfras med efterställd relativ bisats än med en nominalfras med 

framförställt attribut. Det finns nog några fall där översättaren har omstrukturerat nominalfrasen och 

den efterställda relativa bisatsen har blivit ett framförställt adjektivattribut.  

 

I exempel 150 är nominalfrasens huvudord i originalet substantivet katten i bestämd form och det 

har ett efterställt attribut, den relativa bisatsen som inte har nån svans. I översättningen består 

nominalfrasen av substantivet kissaa som huvudord och det framförställda adjektivattributet 

hännätöntä. Den originala nominalfrasen är definit och den relativa bisatsen restriktiv. 

Nominalfrasen har bara en möjlig referent, en viss katt utan svans. I översättningen kan 

nominalfrasen istället anses vara antingen definit eller indefinit. Nominalfrasens referent kan vara 

vilken som helst katt som inte har en svans eller nominalfrasen kan syfta till en viss referent som då 

borde vara given av kontexten. 

 

Ex 150. Har ni sett på katten, som inte har nån svans. 

Oletteko milloinkaan nähneet hännätöntä kissaa? 

 

Ex 151. – HAR DU SETT PÅ KATTEN SOM INTE HAR NÅN SVANS? 

– Oletkos ennen nähnyt tuollaista hännätöntä kissaa? 

 

I exempel 151 är den originala nominalfrasen densamma som i exempel 150. Översättningen är 

dock inte likadan utan översättaren har tillagt det påpekande adjektivattributet tuollaista till 
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översättningen. I detta exempel är nominalfrasen i översättningen klart definit eftersom den syftar 

till en viss katt som inte har någon svans. 

 

 

Sammandrag av den relativa bisatsen som efterställt attribut 

 

Den relativa bisatsen som efterställt attribut förekommer relativt ofta i mitt material. Oftast har 

den översatts direkt med en relativ bisats men i några fall har det skett förändringar vid 

översättning. Den relativa bisatsen har till exempel ersatts med ett framförställt adjektivattribut. 

I vissa fall har översättaren tillagt övriga attribut som inte finns i originaltexten. Det finns även 

bortfall där en del av betydelsen i originalet har försvunnit. 

 

 

5.4.2  Adjektivfras som efterställt attribut 

 

Adjektivfrasen kan fungera som efterställt attribut i en nominalfras och den kallas för predikativt 

attribut. Huvudordet i adjektivattributet står i obestämd form och det kongruensböjs med 

nominalfrasens huvudord. Adjektivfrasen som efterställt attribut har en viss tyngd, dvs. 

adjektivfrasen själv har efterställda bestämningar eller utgörs av samordningar. (SAG3:88) I mitt 

material finns det bara ett exempel på nominalfras med adjektivfras som efterställt attribut.  

 

 Ex 152. Katten såg skyltfönster fulla av korvar och skinkor, [...] 

Kissa huomasi, että näyteikkunat olivat tulvillaan makkaroita ja kinkkuja, [...] 

 

I exempel 152 är nominalfrasens huvudord i originalet substantivet skyltfönster och det efterföljs av 

adjektivattributet fulla av korvar och skinkor. Adjektivattributet kan även indelas i huvudordet fulla 

och dess bestämning, prepositionsattributet av korvar och skinkor. I översättningen är 

nominalfrasens huvudord substantivet näyteikkunat och det har inga attribut. Enligt den finska 

grammatiken är det inte möjligt att nominalfrasens huvudord har en adjektivfras som efterställt 

attribut (Hakulinen & Karlsson 1995:120). Därför har översättaren varit tvungen att omstrukturera 

frasen och ersätta det svenska adjektivattributet med en hel sats som har predikatet olivat och ett 

adverbialet tulvillaan makkaroita ja kinkkuja. Förändringen är grammatiskt obligatorisk. 
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5.4.3  Participfras som efterställt attribut 

 

Även participfrasen som efterställt attribut kallas för predikativt attribut och samma grammatiska 

regler och egenskaper gäller för efterställda participfraser som efterställda adjektivfraser. 

Huvudordet i participattributet står i obestämd form och kongruensböjs med nominalfrasens 

huvudord. Oftast har participfrasen egna efterställda bestämningar. Participfrasen som efterställt 

attribut förekommer främst i mycket formell stil. Perfektparticip är vanligare än presensparticip. 

Particip med prepositionsliknande betydelse står närmast neutralt skriftspråk, till exempel 

participfrasen ett bord gjort av trä har samma betydelse som prepositionsfrasen ett bord av trä. 

(SAG3:88–89) 

 

Ex 153. Det kom en farbror farande i bil till bondgården, där missen bodde. 

Muuan setä tuli autolla ajaen siihen maalaistaloon, missä mirri asui. 

 

I exempel 153 är nominalfrasens huvudord i originalet substantivet farbror med den obestämda 

artikeln en och det har participfrasen farande i bil som efterställt attribut. Participfrasen å sin 

sida består av presensparticipen farande och dess efterställda prepositionsattribut i bil. I 

översättningen är satsstrukturen olik men det finns semantiskt motsvarande led i meningen. Det 

finns nominalfrasens huvudord setä och det föregås av pronomenet muuan som semantiskt gör 

huvudordet mer specificerat än den obestämda artikeln i originalet. I finskan kan en 

participfras inte vara ett efterställt attribut (Hakulinen & Karlsson 1995:120) utan 

participfrasen autolla ajaen är en självständig satsdel, ett adverbial och den uttrycker sätt. 

Förändringen har alltså en grammatisk grund. 

 

 

5.4.4  Prepositionsfras som efterställt attribut 

 

Prepostionsfrasen är en fras som har en preposition som huvudord. Prototypiskt består en 

prepositionsfras av en preposition och dess efterställda nominala bestämning, rektionen. Rektionen 

är oftast en nominalfras men den kan även vara en nominal bisats eller en infinitivfras. På satsnivå 

fungerar prepositionsfrasen vanligen som adverbial, attribut eller predikativ men den kan ha även 

övriga funktioner. (SAG3:645) 

 

Prepositionsfrasen kan fungera som ett efterställt attribut i en nominalfras och då kallas den för ett 

prepositionsattribut. Prepostionsattributen kan indelas i bundna och fria prepostionsattribut enligt 
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hurdan deras relation till huvudordet är. Bundna prepositionsattribut har ett semantiskt förhållande 

till huvudordet och förhållandet är mer eller mindre förutsatt i huvudordets betydelse. Fria 

prepositionsattribut å sin sida har inte så tydlig relation till huvudordets betydelse. (SAG3:93–94)  

 

I exempel 154 är det efterställda prepositionsattributet av den stackars svanslösa kissen bundet 

eftersom prepositionen av är lexikalt betingad av nominalsfrasens huvudord narr. Strukturen göra 

narr av någon kräver alltid prepositionen av (Svenskt språkbruk 2003: s.v. narr). I exempel 155 är 

prepositionsattributet med födelsedagsflaggan fritt. Det finns ingenting i betydelsen av huvudordet 

stinsen som förutsätter det efterställda prepositionsattributet.  

 

Ex 154. [...] att de skrattade och gjorde narr av den stackars svanslösa kissen. 

 

Ex 155. Stinsen med födelsedagsflaggan försvann i fjärran. 

 

 

Bundna prepositionsattribut 

 

Oftast förekommer bundna prepositionsattribut vid abstrakta substantiv som är avledda av 

verb, adjektiv eller particip eller som har en liknande betydelse. Då motsvarar 

prepositionsattributet den bestämning som förekommer vid respektive verb, adjektiv eller 

particip, och betydelserelationen mellan huvudordet och bestämningen spelar inte så stor roll. 

(SAG3:96) I mitt material finns det inte sådana nominalfraser som har ett abstrakt, verb-, 

adjektiv- eller participavlett substantiv som huvudord och som har en prepositionsfras som 

efterställt attribut.  

 

Prepositionsattribut kan bestämma också andra typer av substantiv och de kan ingå i olika slags 

relationer som är förutsatta i substantivets betydelse. Prepositionen av är den semantiskt mest 

neutrala prepositionen men även övriga prepositioner förekommer. (SAG3:100) I exempel 156 

är nominalfrasens huvudord i originalet substantivet hjälp och det bundna efterställda 

prepositionsattributet är av nosen. Konstruktionen med hjälp av någon/något kräver alltid 

prepositionen av (Svenskt språkbruk 2003: s.v. hjälp). I översättningen finns det inte ett 

prepositionsattribut utan översättaren har omformulerat nominalfrasen och det efterställda 

attributet har blivit ett framförställt genitivattribut nenänsä till huvudordet, substantivet avulla. 

 

Ex 156. [...] och med hjälp av nosen fick Pelle upp den, [...] 

[...] ja Pekka sai sen auki nenänsä avulla, [...] 
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I exempel 157 är nominalfrasens huvudord i originalet substantivet rad och det efterställda 

prepositionsattributet är med katter. Med substantivet rad används vanligen prepositionen med men 

strukturen kan även förekomma utan prepositionen (Svenskt språkbruk 2003: s.v. rad). I 

översättningen finns det substantivet rivi som huvudord och det efterföljs av det efterställda 

attributet muita kissoja i partitiv. Det efterställda substantivattributet i partitiv kan uttrycka 

beståndsdel (Hakulinen & Karlsson 1995:120). I exempel 157 är det fråga om en rad som består av 

katter. Översättaren har tillagt ett pronomen muita som inte finns i originalet. Tidigare i texten har 

berättats vem som har kommit till plats och översättaren har möjligen velat framhäva att det också 

har kommit andra, okända katter dit. 

 

Ex 157. [...] hade en lång rad med katter kommit dit, [...] 

[...] oli sinne tullut pitkä rivi muita kissoja, [...] 

 

I exempel 158 är nominalfrasens huvudord i originalet substantivet dörren och det har det bundna 

prepositionsattributet till rummet. Prepositionsattributet har även en egen efterställd bestämning, det 

fria prepositionsattributet intill Birgittas. I bundna prepositionsattribut används oftast prepositionen 

till för att uttrycka till exempel släktskap eller samarbete mellan människor men den kan användas 

även i övriga samband. (SAG3:102–103) Betydelsen av substantivet dörr innehåller att den är en 

’svängbar skiva för tillslutning av ingångs- eller förbindelseöppningar i en byggnad’ (Svensk 

ordbok 1999: s.v. dörr). Därför kan det efterställda prepositionsattributet anses vara bundet. 

Denotationen av dörr innehåller att dörren leder till någonstans. I översättningen finns det 

substantivet ovi som nominalfrasens huvudord och nominalfrasen viereiseen huoneeseen i illativ 

som efterställt attribut. En substantivfras kan fungera som efterställt attribut när den böjs i 

lokalkasus och det anses att främmande språk har påverkat att sådana lokalkasusattribut har uppstått 

i finskan (Hakulinen & Karlsson 1995:121). Det skulle vara mer idiomatisk finska om det stod 

nominalfrasen i genitiv viereisen huoneen som framförställt attribut i översättningen.  

 

Ex 158. Dörren till rummet intill Birgittas stod lyckligtvis lite på glänt, [...] 

Ovi viereiseen huoneeseen oli onneksi hiukan raollaan, [...] 

 

 

Fria prepositionsattribut 

 

Fria prepositionsattribut kan förekomma vid olika slags huvudord. Förutom relationella substantiv 

kan huvudordet även vara ett substantiv utan relationell betydelse, ett egennamn eller ett 
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substantiviskt pronomen. Prepositionen i de fria prepositionsattributen väljs efter prepositionens 

egen betydelse och då är den bara svagt beroende av huvudordet. (SAG3:104)  

 

Fria prepositionsattribut kan ange till exempel ändåmål. Då är det fråga om prepositioner som 

används för att uttrycka syfte eller funktion, speciellt prepositionerna för och till. (SAG3:105) I 

exempel 159 finns det substantiviska pronomenet inget som huvudord och det efterställda fria 

prepositionsattributet för honom i originalet. Ingenting i huvudordets betydelse förutsätter en viss 

preposition eller ett visst efterställt attribut men betydelsen av den hela nominalfrasen kräver 

prepositionen för. I översättningen finns det ingen motsvarande nominalfras utan översättaren har 

omformulerat konstruktionen och nominalfrasen i originalet har översatts med hela satsen se ei 

miellyttänyt sitä erityisemmin. 

 

Ex 159. Pelle nosade på en vit tablett, men det var inget för honom. 

Pekka haisteli valkeata pilleriä, mutta se ei miellyttänyt sitä erityisemmin. 

 

Fria prepositionsattribut kan uttrycka ursprung eller utgångspunkt samt mål (SAG3:104). I exempel 

160 finns det ett egennamn som huvudord och ett efterställt prepositionsattribut som anger 

ursprung, dvs. varifrån huvudordets referent kommer.  

 

Ex 160. Det var Stor-Klas och Lill-Klas och Rickard från Rickomberga [...] 

Siellä olivat Iso-Lassi ja Pikku-Lassi ja Rikkovaaran Riku [...] 

 

I originalet är nominalfrasens huvudord egennamnet Rickard och det efterställda 

prepositionsattributet från Rickomberga. I översättningen är huvudordet egennamnet Riku och 

prepositionsfrasen har översatts med den framförställda nominalfrasen i genitiv Rikkovaaran. En 

möjlig översättning skulle vara Riku Rikkovaarasta men det är idiomatiskt för finskan att 

nominalfrasens bestämningar hellre är framförställda än efterställda. 

 

Fria prepositionsattribut kan ange kännetecken hos huvudordets referent. Då är prepositionen med 

den som oftast används men även andra prepositioner är möjliga. (SAG3:105) I exemplen 161–165 

nedan är det fråga om kännetecken. Prepositionsattributet beskriver huvudordets referent och ger 

mer information om den men attributen är fria på grund av att huvudordets denotation inte 

förutsätter dem. 

 

Ex 161. [...] ett fat med god mjölk, och han fick en korg med kudde att ligga på. 

[...] vadillisen hyvää maitoa ja yösijakseen korin, jossa oli pehmeä tyyny. 
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I exempel 161 finns det två nominalfraser som har en likadan struktur i originalet. Det finns 

huvudorden fat och korg med obestämd artikel ett och en. Huvudorden har prepositionsfraserna 

med god mjölk och med kudde att ligga på som efterställda attributen. I båda fall ger 

prepositionsattributet mer information om huvudordets referent. Nominalfrasen ett fat med god 

mjölk har översatts med nominalfrasen vadillisen hyvää maitoa. I översättningen är nominalfrasens 

huvudord vadillisen och det har ett efterställt attribut, nominalfrasen hyvää maitoa i partitiv. Även 

här uttrycker det efterställda attributet i partitiv beståndsdel såsom i exempel 157 ovan. 

Nominalfrasen en korg med kudde att ligga på har översatts med nominalfrasen korin, jossa oli 

pehmeä tyyny. Nominalfrasen i översättningen består av substantivet korin som huvudord och av 

den relativa bisatsen jossa oli pehmeä tyyny som efterställt attribut. I originalet har 

prepositionsattributet en egen efterställd bestämning, infinitivattributet att ligga på och den har 

översatts med den självständiga satsdelen, adverbialet yösijakseen. 

 

I exempel 162 är huvudordet i originalet substantivet etui med den obestämda artikeln ett och det 

har det framförställda adjektivattributet fint och det efterställda prepositionsattributet med röd 

sammet i. I översättningen är huvudordet det motsvarande substantivet kotelo och det har 

adjektivattributet kaunis som framförställt attribut. I finskan finns det inte någon motsvarande 

struktur som i svenskan utan översättaren har varit tvungen att omformulera hela satsen. Det 

efterställda prepositionsattributet har översatts med participattributet sisustettu punaisella sametilla. 

 

Ex 162. Det var ett fint etui med röd sammet i. 

Se oli kaunis kotelo ja sisustettu punaisella sametilla. 

 

I exempel 163 står substantivet väska som nominalfrasens huvudord i originalet och det har den 

obestämda artikeln en och adjektivet väldig som framförställda attribut och prepositionsfrasen med 

tidningar i som efterställt attribut. I översättningen är nominalfrasens huvudord substantivet laukku 

och det har det framförställda adjektivattributet valtava. Huvudordet efterföljs av adverbfrasen 

täynnä sanomalehtiä. Enligt Hakulinen och Karlsson kan nominalfrasen inte ha en adverbfras som 

efterställt attribut (1995:120) men i detta fall beskriver adverbfrasen väsentligt huvudordet. Enligt 

satsanalysen är huvudordet satsens subjekt och adverbfrasen är ett adverbial. Därför kan 

adverbfrasen anses vara en hel relativ bisats joka oli täynnä sanomalehtiä i vilken det relativa 

pronomenet och predikatet har lämnats bort. 

 

Ex 163. Men där stod en väldig väska med tidningar i. 

Mutta tuossahan oli valtava laukku täynnä sanomalehtiä. 
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I exempel 164 beskriver prepositionsattributet egenskaper hos huvudordets referent. I originalet är 

nominalfrasens huvudord substantivet katt och det har den obestämda artikeln en och 

adjektivattributet sån där märkvärdig långhårig som framförställda attribut och prepositionsfrasen 

med konstigt utländskt namn som efterställt attribut. I översättningen står det substantivet kissa som 

huvudord och huvudordet har den flerledade adjektivfrasen tuollainen merkillinen pitkävillainen 

som framförställt attribut och den relativa bisatsen jonka nimikin saattaa olla ulkomaalainen ja 

mutkikas som efterställt attribut. Det efterställda prepositionsattributet i originalet har översatts 

med en relativ bisats. Den relativa bisatsen är icke-restriktiva eftersom de inte begränsar 

huvudordets möjliga referenter (Hakulinen & Karlsson 1995:125). Grammatiskt sett kan den 

relativa bisatsen syfta till vilken katt som helst men kontexten begränsar antalet möjliga 

referenter. 

 

Ex 164. Inte en sån där märkvärdig långhårig katt med konstigt utländskt namn [...] 

Se ei ollut tuollainen merkillinen pitkävillainen kissa, jonka nimikin saattaa olla 

ulkomaalainen ja mutkikas, [...] 

 

I exempel 165 finns det en definit nominalfras utan huvudord i originalet. Nominalfrasens 

framförställda attribut är den bestämda artikeln det och adjektivattributet sorgliga och det 

efterställda attributet är prepositionsfrasen med honom. Denna nominalfras kan parafraseras 

med en nominalfras som har ett substantiviskt huvudord med allmän betydelse, till exempel 

sak (SAG3:42). Det saknande huvudordet i originalet har ersatts med substantivet asia i 

översättningen. Huvudordet har det framförställda pronomenattributet eräs som gör 

nominalfrasen definit. Nominalfrasens hela konstruktion har förändrats vid översättning. 

Prepositionsattributet har översatts med ett predikativ, adjektivfrasen kovin, kovin surullinen. 

 

Ex 165. Men sen var det det sorgliga med honom,[...] 

Mutta eräs asia oli kovin, kovin surullinen. 

 

En fri prepositionsfras som efterställt attribut kan uttrycka del. Enligt SAG är prepositionen med 

den som särskilt används (SAG3:105) men i mitt material finns det inte sådana exempel. I stället är 

det prepositionen av som förekommer i materialet för att uttrycka del av en helhet.  

 

I exempel 166 uttrycker prepositionsfrasen en del av en inanimat referent. I originalet finns det 

definita substantivet plattformen som huvudord och det har pronomenattributet sista som 

framförställt attribut samt prepositionsfrasen av ett stort och otäckt främmande tåg som 

efterställt attribut. I översättningen är huvudordet substantivet vaununsillalla och vid 
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översättning har prepositionsattributet förändrats till det framförställda genitivattributet suuren 

ja pelottavan vieraan junan viimeisellä.  

 

Ex 166. [...] – ensam och allena på sista plattformen av ett stort och otäckt främmande tåg! 

[...] – ypöyksinään suuren ja pelottavan vieraan junan viimeisellä vaununsillalla! 

 

Även i exempel 167 har prepositionsattributet översatts med ett framförställt genitivattribut. I 

originalet är nominalfrasens huvudord substantivet spetsen och det har det framförställda 

adjektivattributet yttersta och det efterställda prepositionsattributet av rävens svans. I 

översättningen är substantivet nipukasta som huvudord och genitivattributet ketun hännän och 

adjektivattributet äärimmäisestä som framförställda attribut. På grund av den finska 

grammatiken har översättaren varit tvungen att översätta det efterställda prepositionsattributet 

med framförställda adjektivattribut både i exempel 166 som i exempel 167. 

 

Ex 167. [...] – och fick verkligen tag i yttersta spetsen av rävens svans, [...] 

[...] – ja sai kuin saikin kiinni ketun hännän äärimmäisestä nipukasta, [...] 

 

För finskan är det idiomatiskt att nominalfrasens huvudord hellre har framförställda än 

efterställda bestämningar (Hakulinen & Karlsson 1995:121). I exempel 168 har det efterställda 

prepositionsattributet nog översatts med ett efterställt attribut. I originalet är nominalfrasens 

huvudord det substantiviska pronomenet ingen och det efterställda attributet prepositionsfrasen 

av de andra katterna på gården. I översättningen är huvudordet yksikään och det har 

substantivfrasen muista talon kissoista i elativ som efterställt attribut. När nominalfrasens 

huvudord är kvantorliknande, dvs. huvudordet uttrycker del, mängd eller mått, kan det ha en 

delbar nominalfras som efterställt attribut. Det efterställda attributet i elativ uttrycker del av 

någonting. (Hakulinen & Karlsson 1995:120) I exempel 168 refererar huvudordet till en del av 

en grupp. I svenskan uttrycks det med hjälp av ett efterställt prepositionsattribut och i finskan 

med en efterställd nominalfras i elativ. 

 

Ex 168. Det var säkert ingen av de andra katterna på gården, som hade legat i en bilsoffa. 

Varmaankaan ei yksikään muista talon kissoista ollut maannut auton takaistuimella. 

 

Även i exempel 169 beskriver prepositionsattributet en del av en referent och det är fråga om 

naturlig samhörighet: kroppsdelar (SAG2:712).  

 

Ex 169. Och så band hon ett rött sideband om halsen på Pelle [...] 

Ja hän sitoi punaisen silkkinauhan Pekan kaulan ympäri [...] 
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I originalet är nominalfrasens huvudord substantivet halsen och det efterföljs av 

prepositionsattributet på Pelle. I översättningen när huvudordet substantivet kaulan och det har 

nominalfrasen i genitiv Pekan som framförställt attribut. I finskan är det inte möjligt att 

uttrycka naturlig samhörighet med prepositionsattribut och därför har översättaren varit 

tvungen att ersätta prepositionsattributet i originalet med nominalfrasen i genitiv i 

översättningen. 

 

I mitt material finns det ett exempel på en nominalfras utan huvudord som har ett efterställt 

prepositionsattribut och som uttrycker del. I exempel 170 saknas huvudordet både i originalet 

och i översättningen men båda nominalfraser kan parafraseras med nominalfraser som har ett 

substantiv med allmän betydelse som huvudord (SAG3:42). Adjektivattributet det bästa i 

originalet efterföljs av prepositionsattributet av allt. I översättningen finns det adjektivet 

hauskinta som motsvarar adjektivattributet i originalet. Prepositionsattributet har översatts med 

adverbattributet kaikkein. Nominalfrasens struktur har förändrats vid översättning och denna 

förändring är grammatiskt obligatorisk. 

 

Ex 170. Det bästa av allt var nästan att få vara med om mjölkningen. 

Melkein kaikkein hauskinta oli olla mukana lypsämässä. 

 

Fria prepositionsattribut kan också uttrycka befintlighet. Då beskriver prepositionen 

referenternas position i förhållande till varandra (SAG2:686). I exempel 171 är nominalfrasens 

huvudord i originalet substantivet katterna och det har ett framförställt attribut, pronomenet 

alla och ett efterställt attribut, prepositionsfrasen i hela trakten. Prepositionen i anger inre 

befintlighet, dvs. huvudordets referent befinner sig i det utrymme som attributets referent 

upptar (SAG2:687). I översättningen är det motsvarande huvudordet substantivet kissat och det 

har två framförställda attribut, totalitetspronomenet kaikki och substantivet paikkakunnan i 

genitiv. Prepositionsfrasen i originalet har översatts med en framförställd nominalfras i genitiv. 

Både i originalet och i översättningen står totalitetspronomenet först i nominalfrasen vilket är 

idiomatiskt för båda språken (Thorell 1973:51; Hakulinen & Karlsson 1995:114). 

 

Ex 171. Det där fick alla katterna i hela trakten veta [...] 

Kaikki paikkakunnan kissat saivat kuulla tapauksesta [...] 

 

I exempel 172 är det fråga om yttre befintlighet. I originalet är nominalfrasens huvudord 

substantivet skjulet och det har det framförställda adjektivattributet stora och den efterställda 
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prepositionsfrasen vid Åsgränd. Huvudordets referent upptar en annan plats än attributets referent 

och i detta exempel uttrycks det med prepositionen vid (SAG2:689).  

 

Ex 172. [...] om du har lust att komma på vårt nyårskalas på nyårsdan i stora skjulet vid 

Åsgränd. 

[...] haluatko tulla meidän uudenvuodenjuhliimme uudenvuodenpäivänä Harjukujan 

suureen vajaan. 

 

I exempel 172 har det efterställda prepositionsattributet översatts med det framförställda 

genitivattributet Harjukujan. I översättningen är det framförställda adjektivattributet suureen och 

nominalfrasens huvudord är substantivet vajaan. Huvudordet med en nominalfras i genitiv som 

framförställt attribut är mer idiomatiskt för finskan än till exempel en nominalfras med ett efterställt 

lokalkasusattribut vajaan Harjukujalla som översättningen skulle kunna vara. 

 

 

Sammandrag av prepositionsfrasen som efterställt attribut 

 

Prepositionsattributen kan indelas i bundna och fria prepositionsattribut. Bundna 

prepositionsattribut har ett semantiskt förhållande till nominalfrasens huvudord och 

förhållandet är alltid på något sätt förutsatt i huvudordets betydelse. Fria prepositionsattribut å 

sin sida är inte förutsatta i huvudordets betydelse utan de väljs enligt prepositionens betydelse. 

I mitt forskningsmaterial förekommer det inte nominalfraser med efterställda 

prepositionsattribut som skulle ha översatts med efterställt prepositionsattribut. I de flesta fall 

är det fråga om klassbyten (se 2.2 exempel C).  

 

I finskan är användning av prepositionsfraser relativt sällsynt och som efterställda attribut 

förekommer de sällan. De förändringar vid översättning av prepositionsattribut som skett i mitt 

material är alltid grammatiskt obligatoriska. I materialet har det efterställda 

prepositionsattributet oftast översatts med framförställt attribut. Det framförställda attributet 

som förekommer oftast är nominalfras i genitiv. I vissa fall har prepositonsattributet översatts 

med ett efterställt lokalkasusattribut eller med en relativ bisats. Ibland har strukturen av hela 

nominalfrasen eller även hela satsstrukturen förändrats. 
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5.4.5  Adverbfras som efterställt attribut 

 

I svenskan kan en adverbfras fungera som efterställt attribut i de fall där även ett 

prepositionsattribut är möjligt. Såsom prepositionsfraser kan även adverbattribut indelas i bundna 

och fria. Bundna adverbattribut utgörs av här-/där- och en preposition, till exempel resultatet 

härav, meningen därmed. Bundna adverbattribut används speciellt i skriftspråket och endast med 

inanimata referenter. Fria adverbattribut används i synnerhet för att uttrycka befintlighet, 

utgångspunkt samt mål och tid, till exempel möblerna därhemma, vännerna hemifrån, vägen hit, 

situationen hittills. (SAG3:108) 

 

I mitt material finns det ett exempel på en nominalfras med en adverbfras som efterställt attribut. I 

exempel 173 är nominalfrasens huvudord i originalet substantivet farbrorn i bestämd form och det 

har adverbfrasen där framme som efterställt attribut. Huvudordet syftar till en viss referent och det 

efterställda adverbattributet uttrycker befintlighet.  

 

Ex 173. Farbrorn där framme började trampa på pedaler och dra i spakar och bära sig åt, [...] 

Setä alkoi etuistuimella painella polkimia ja vetää nappuloita, [...] 

 

I översättningen är huvudordet substantivet setä och det efterställda adverbattributet motsvaras 

av substantivet etuistuimella i adessiv. Satsstrukturen är olik i översättningen än i originalet: i 

originalet är adverbfrasen en del av nominalfrasen men i översättnigen är det motsvarande 

ledet ett adverbial. I kontexten är det klart även i originalet att det är bilens framsäte som 

adverbfrasen där framme syftar till och det finns inte någon betydelseskillnad mellan originalet 

och översättningen. Förändringen är obligatorisk med tanke på grammatiken eftersom en 

adverbfras inte kan fungera som efterställt attribut i finskan (Hakulinen & Karlsson 1995:120). 

 

 

5.4.6  Infinitivfras som efterställt attribut 

 

En infinitivfras kan fungera som efterställt attribut på två olika sätt. Infnitivfrasen kan vara 

semantiskt en apposition, dvs. det finns en predikativ semantisk relation mellan infinitivfrasen 

och huvudordets referent, eller infinitivfrasen kan ha ett underförstått led som har resten av 

nominalfrasen som korrelat. Infinitivfrasen som appositionellt infinitivattribut kan ha ett 

abstrakt substantiv som huvudord (t.ex. sed, idé) eller huvudordet kan vara avlett från ett 
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adjektiv (t.ex. vänlighet, möjlighet) eller ett verb (t.ex. förmåga, krav) av viss typ. (SAG3:121–

123)  

 

I exempel 174 är nominalfrasens huvudord i originalet det abstrakta substantivet äran och det 

efterföljs av infinitivfrasen att gratulera herr stinsen. Infinitivfrasen fungerar som apposition 

till huvudordet och den kan uppfattas som ett prepositionsattribut med optionellt utelämnad 

preposition före infinitivfrasen (SAG3:124). Nominalfrasen skulle kunna lyda den äran för att 

gratulera herr stinsen. I översättningen är nominalfrasens huvudord substantivet kunnia och 

det har infinitivfrasen onnitella herra asemapäällikköä som efterställt attribut. Nominalfrasens 

struktur i översättningen är likadan som i originalet och infinitivattributet har översatts med ett 

infinitivattribut. 

 

Ex 174. – Jag har den äran att gratulera herr stinsen på födelsedagen! 

– Minulla on kunnia onnitella herra asemapäällikköä syntymäpäivän johdosta! 

 

I mitt material finns det exempel i vilka nominalfrasens efterställda attribut är en infinitivfras 

med underförstått led. Det underförstådda ledet är vanligen objekt eller rektion i bundet 

adverbial och det har resten av nominalfrasen som sitt korrelat (SAG3:125). I exempel 175 är 

nominalfrasens huvudord i originalet substantivet stump och det har adjektivfrasen stackars 

liten som framförställt attribut och infinitivfrasen att vifta med som efterställt attribut. Hela 

nominalfrasen är infinitivattributets korrelat eftersom det finns det underförstådda ledet en 

stackars liten stump som han kan vifta med i den. I översättningen har nominalfrasen 

substantivet hännäntynkä som huvudord och det har det framförställda adjektivattributet 

pikkuruinen och den relativa bisatsen jota se huiskutteli som efterställt attribut. Den relativa 

bisatsen i översättningen motsvarar det underförstådda ledet i originalet. Förändringen som 

skett vid översättning kan anses vara grammatisk. 

 

Ex 175. [...] han hade bara en stackars liten stump att vifta med när han var arg [...] 

Sillä oli vain pikkuruinen hännäntynkä, jota se huiskutteli ollessaan vihainen [...] 

 

I exempel 176 är nominalfrasens huvudord i originalet substantivet nystan och det har 

infinitivfrasen att leka med som efterställt attribut. Det finns ett underförstått led i 

infinitvfrasen och hela nominalfrasen fungerar som infinitivattributets korrelat. I 

översättningen har nominalfrasens struktur helt förändrats. Nominalfrasens huvudord är 

substantivet lankakerän och det efterställda infinitivattributet i originalet har översatts med 

adverbialet leikkikalukseen. En möjlig översättning av infinitivattributet skulle vara en relativ 
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bisats jolla leikkiä och den skulle motsvara det underförstådda ledet i originalet. Förändringen 

kan anses vara grammatiskt obligatorisk eftersom det inte är möjligt i detta fall att översätta 

infinitivattributet med ett infinitivattribut. 

 

Ex 176. Och han fick ett nystan att leka med. 

Leikkikalukseen se sai lankakerän. 

 

I exempel 177 är nominalfrasens huvudord i originalet substantivet tid och det efterföljs av två 

attribut, prepositionsattributet för Pelles familj och infinitivattributet att resa. I översättningen är 

nominalfrasens huvudord substantivet aika och det har pronomenet sekin som framförställt attribut. 

Prepositionsattributet och infinitivattributet i originalet har översatts med bisatsen jolloin Pekan 

perheen oli matkustettava. Infinitivattributet i originalet har en adverbiell betydelse vilket syns 

speciellt i översättningen. Det finns en annan möjlig och ordagrannare översättning aika Pekan 

perheen matkustaa i vilken nominalfrasens struktur är densamma som i originalet. Denna 

översättning är nog inte lika idiomatisk för finskan som översättningen i exempel 177. 

 

Ex 177. Och det blev tid för Pelles familj att resa in till stan igen. 

Ja niin tuli sekin aika, jolloin Pekan perheen oli matkustettava takaisin kaupunkiin. 

 

I exempel 178 är nominalfrasens struktur i originalet densamma som i exempel 177. Huvudordet i 

originalet är substantivet tid och det har det efterställda infinitivattributet att tänka på. I 

översättningen har hela meningen förändrats och det finns inte en motsvarande nominalfras utan 

nominalfrasen med infinitivattribut har ersatts med bisatsen jotta se olisi ehtinyt muistella [...]. 

Nominalfrasens huvudord tid i originalet motsvaras av predikatverbet olisi ehtinyt i översättningen 

och predikatet efterföljs av infinitivattributet muistella. Det finns en ordagrann översättning aikaa 

ajatella. Därför kan förändringen anses vara översättarens eget val. 

 

Ex 178. Det hände alldeles för mycket märkvärdiga saker för att han skulle ha tid att tänka på 

att vara hungrig. 

Koko ajan tapahtui aivan liian kummallisia asioita, jotta se olisi ehtinyt muistella 

sellaista asiaa kuin nälkä. 

 

 

Sammandrag av infinitivfras som efterställt attribut 

 

Infinitivattributet kan ha ett predikativt semantiskt förhållande till nominalfrasens huvudord 

och då är huvudordet ofta ett abstarkt substantiv. Infinitivattributet kan även innehålla ett 
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underförstått led som har hela nominalfrasen som korrelat. I mitt material har infinitivfrasen 

oftast översatts med en infinitivfras men det finns även undantag. I materialet är det också 

vanligt att infinitivattributet har ersatts med en bisats och i dessa fall motsvarar den relativa 

bisatsen det underförstådda ledet vid infinitivattributet. I ett fall har hela nominalfrasen med 

efterställt infinitivattribut omformulerats vid översättning och satsstrukturen har helt 

förändrats. 

 

 

5.4.7  Nominal bisats som efterställt attribut 

 

En nominal sats, dvs. en narrativ eller interrogativ bisats, kan fungera som appositionellt 

attribut i en nominalfras. Oftast är nominalfrasen med narrativ bisats som efterställt attribut 

definit men den kan även vara indefinit. (SAG3:126) 

 

I exempel 179 finns det en nominalfras med nominal bisats som efterställt attribut. I originalet är 

nominalfrasens huvudord substantivet elände i obestämd form och det har den obestämda artikeln 

ett som framförställt attribut och den narrativa bisatsen att jag varken har strömming eller mjölk på 

mig som efterställt attribut. I översättningen har nominalfrasen inte ett substantiv som huvudord 

utan det har ersatts med adjektivet surkeata. Det finns että-satsen ettei minulla ole silakoita eikä 

maitoa mukanani som efterställt attribut.  

 

Ex 179.  – Det är ett elände, att jag varken har strömming eller mjölk på mig, sa farbrorn, [...] 

 – Sepä surkeata, ettei minulla ole silakoita eikä maitoa mukanani, setä sanoi. 

 

Enligt Hakulinen och Karlsson kan en nominal bisats, dvs. en että-sats, fungera som efterställt 

attribut i finskan bara då nominalfrasens huvudord är ett substantiv som uttrycker resultatet av 

kognitiv verksamhet, till exempel ajatus, ehdotus, havainto (Hakulinen & Karlsson 1995:126). I 

exempel 179 är huvudordet i översättningen inte ett sådant substantiv men det är fråga om en 

iakttagelse eller en åsikt. Därför kan den efterställda bisatsen anses vara en että-sats som efterställt 

attribut. Den har en semantiskt fast relation till nominalfrasens saknande huvudord och explicerar 

huvudordets referent (Hakulinen & Karlsson 1995:126). Vid översättning har det inte skett några 

strukturella förändringar. 
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5.4.8  Nominalfras som efterställt attribut 

 

En nominalfras kan fungera som efterställt attribut och då kallas den apposition. Som 

apposition kan nominalfrasen vara antingen fast eller lös och i båda fall betecknar appositionen 

någon eller något som den överordnade nominalfrasens referent är. (SAG3:110) I mitt material 

finns det inte exempel på efterställda nominalfraser som lös apposition men det finns några exempel 

på en nominalfras med en efterställd nominalfras som fast apposition. 

 

Ex 180. Det var en väldig massa katter, [...] 

Valtava lauma kissoja [...] 

 

I exempel 180 är nominalfrasens huvudord i originalet substantivet massa. Det har två 

framförställda attribut, den obestämda artikeln en och adjektivattributet väldig, och ett 

efterställt attribut, nominalfrasen katter. Den efterställda nominalfrasen är en fast apposition 

eftersom den uttrycker en indefinit helhet i ett partitivt uttryck (SAG3:116). I översättningen är 

nominalfrasens huvudord substantivet lauma och det finns adjektivet valtava som framförställt 

attribut och substantivet kissoja i partitiv som efterställt attribut. Även i översättningen anger 

nominalfrasen beståndsdel och då bör huvudordets efterställda attribut stå i partitiv (Hakulinen 

& Karlsson 1995:120). 

 

Ex 181. [...] här har jag en ask tabletter. 

[...] tässä minulla on laatikollinen pillereitä. 

 

I exempel 181 är det fråga om samma företeelse som i exempel 180. I originalet finns det 

substantivet ask som nominalfrasens huvudord och det har den obestämda artikeln en som 

framförställt attribut och nominalfrasen tabletter som efterställt attribut. Även i detta exempel är 

relationen mellan huvudordet och appositionen fast eftersom det är fråga om ett partitivt uttryck och 

appositionen anger en del av helhet. I översättningen kan nominalfrasens huvudord anses vara 

adjektivet laatikollinen eftersom det är avlett från substantivet laatikko och dess betydelse 

motsvarar det respektive substantivets betydelse. Huvudordet efterföljs av substantivet pillereitä i 

partitiv. Också i översättningen uttrycker det efterställda substantivattributet en del av helhet. 

Varken i exempel 180 eller exempel 181 har det skett några förändringar i nominalfrasens struktur 

vid översättning. 
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5.4.9  Övriga fall som efterställda attribut 

 

I mitt material finns det exempel på sådana efterställda attribut som inte hör till någon av de 

ovannämda grupperna. I exempel 182 är nominalfrasens huvudord i originalet substantivet 

kattungen och det har det relationella pronomenet själv som efterställt attribut. I detta exempel 

är själv ett predikativt attribut (SAG2:467) och då är nominalfrasen definit (SAG3:91). I 

översättningen finns det substantivet kissanpoika som nominalfrasens huvudord och det 

efterföljs av pronomenet itse. Det har inte skett några förändringar vid översättning. 

 

Ex 182. [...] som nästan var större än kattungen själv, [...] 

[...] joka oli suurempi kuin kissanpoika itse, [...] 

 

Ex 183. Så kunde vi stanna en dag till på landet. 

[...] niin voisimme jäädä vielä yhdeksi päiväksi maalle. 

 

I exempel 183 är nominalfrasens huvudord i originalet substantivet dag och det föregås av den 

obestämda artikeln en och efterföljs av prepositionen till. Här fungerar prepositionen som 

partikeladverbial och den förekommer utan rektion och har en absolut funktion (SAG2:723). I 

översättningen har nominalfrasen substantivet päiväksi som huvudord och det har räkneordet 

yhdeksi som framförställt attribut. Det efterställda partikeladverbialet har blivit satsadverbialet 

vielä i översättningen och det står före nominalfrasen. Förändringen i exempel 183 beror på 

grammatiken: i finskan finns det inte sådana prepositioner som kan användas likadant i 

tidsuttryck som i det svenska originalet. 
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6 SAMMANFATTANDE RESULTAT 

 

I detta kapitel ger jag en sammanfattning av hur de framförställda och efterställda attributen i 

originalet förverkligas i översättningen i forskningsmaterialet. Jag presenterar förändringarna 

med hjälp av två träddiagram. Det första diagrammet (figur 4) behandlar de framförställda 

attributen och det andra (figur 5) de efterställda attributen. I båda figurerna betecknar Ø att det 

respektive ledet har lämnats bort i översättningen. 

 

 

De framförställda attributen 

 

De framförställda attributen som förekommer i mitt material är pronomen, possessivattribut, 

räkneord, adjektivfras och participfras samt nominalfras i genitiv. Generellt uppstår det relativt 

få förändringar vid översättning av de framförställda attributen och de förändringar som skett 

är sällan grammatiskt obligatoriska. I figur 4 föreställs grafiskt hur de framförställda attributen 

i originalet förverkligas i översättningen.  

 

 

Figur 4. Framställning av de framförställda attributen i originalet resp. i översättningen. 
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I figur 4 visas att de framförställda pronomenattributen i originalet motsvaras av 

pronomenattribut, adjektivfras och bortfall i översättningen. De framförställda 

pronomenattributen har oftast översatts med ett respektive pronomenattribut. I några fall har 

pronomenattributet ersatts med ett annat pronomenattribut och ibland har pronomenattributet 

översatts med ett adjektivattribut, antingen ett äkta adjektiv eller ett proadjektiv. I 

forskningsmaterialet förekommer det även exempel på bortfall av pronomenattribut. 

Pronomenattribut har antingen helt lämnats bort vilket är översättarens eget val, eller hela 

satsstrukturen har förändrats och betydelsen hos pronomenattributet syns hos ett annat satsled, 

till exempel hos ett adverbial. Den förändring som kan förklaras med hjälp av grammatiken är 

förändringen som skett vid översättning av de nekande pronomenen i originalet. I finskan finns 

det inte likadana nekande pronomen som i svenskan och därför syns den nekande innebörden 

av pronomenet hos satsens predikat i översättningen. Av figur 4 framgår att possessivattributet 

i originalet har översatts med possessivattribut. I vissa fall har possessivattributet lämnats bort 

vid översättning och då har den possessiva innebörden uttryckts med en ägarändelse i 

översättningen. Figur 4 visar att räkneorden som framförställda attribut i originalet motsvaras 

av framförställda räkneord även i översättningen. 

 

De flesta av de framförställda attribut som förekommer i mitt forskningsmaterial är 

adjektivattribut. Det framgår av figur 4 att de framförställda adjektivfraserna motsvaras av 

adjektivattribut eller bortfall i översättningen. Det har sällan skett förändringar vid översättning 

och oftast har det framförställda adjektivattributet översatts med respektive adjektivattribut. De 

förändringar som skett är att adjektivet har ersatts med något annat adjektiv eller att hela 

nominalfrasen med adjektiv som framförställt attribut har lämnats bort och satsstrukturen helt 

har förändrats. Dessa förändringar är inte obligatoriska utan de kan anses vara översättarens 

egna val. 

 

I materialet finns det inte många exempel på participfras som framförställt attribut. I figur 4 

visas att det framförställda participattributet motsvaras av participfras eller efterställd 

nominalfras i översättningen. Vid översättning av dem har det oftast inte skett några 

förändringar utan det framförställda participattributet har översatts med ett framförställt 

participattribut. Bara i ett fall har det skett en förändring och förändringen är grammatisk. I 

detta fall har det framförställda participattributet översatts med en efterställd nominalfras.  
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I forskningsmaterialet förekommer bara ett exempel på nominalfras i genitiv som framförställt 

attribut. Av figur 4 framgår att den har översatts med ett framförställt adjektivattribut. 

Förändringen är grammatisk eftersom sådana nominalfraser i genitiv inte kan vara 

framförställda attribut i en nominalfras på finska. 

 

 

De efterställda attributen 

 

De efterställda attributen som förekommer i mitt forskningsmaterial är relativ bisats, 

adjektivfras, participfras, prepositionsfras, adverbfras, infinitivfras, nominal bisats och 

nominalfras. Mitt material visar att det ofta sker förändringar vid översättning av nominalfraser 

med efterställda attribut. I figur 5 framställs grafiskt de förändringar som förverkligas i 

forskningsmaterialet. 

 

Figur 5. Framställning av de efterställda attributen i originalet resp. i översättningen. 
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Figur 5 visar att en relativ bisats som efterställt attribut i originalet motsvaras av relativ bisats 

eller av framförställt adjektivattribut i översättningen, eller den har lämnats bort vid 

översättning. I forskningsmaterialet har nominalfrasen med relativ bisats som efterställt attribut 

oftast översatts med en respektive nominalfras. I vissa fall har det skett förändringar vid 

översättning. Till exempel har den relativa bisatsen ersatts med ett framförställt 

adjektivattribut. Dessa förändringar är inte obligatoriska eftersom det skulle vara möjligt att 

översätta den relativa bisatsen med en relativ bisats även i dessa fall. Vissa förändringar är 

sådana att hela satsstrukturen har förändrats och att det inte finns någon relativ bisats i 

översättningen men innebörden hos den relativa bisatsen i originalet finns i något annat satsled 

i översättningen. I ett fall har den relativa bisatsen lämnats bort och en del av nominalfrasens 

betydelse i originalet har försvunnit vid översättning. De här förändringarna kan inte förklaras 

med tanke på olikheter mellan den finska och den svenska grammatiken utan de är 

översättarens egna val.  

 

I figur 5 visas att efterställda adjektiv-, particip- och adverbattribut i originalet motsvaras av 

bortfall i översättningen. Vid översättning av adjektiv- och participattribut har hela 

satsstrukturen förändrats och dessa förändringar kan förklaras med grammatiken. I finskan kan 

nominalfrasen inte ha ett adjektiv eller ett particip som efterställt attribut. Av figur 5 framgår 

att adverbattributet motsvaras av ett satsadverbial. Den här förändringen är också grammatisk 

eftersom finska nominalfraser inte kan ha ett adverb som efterställt attribut. 

 

Mest variation finns det vid översättning av nominalfraser med prepositionsattribut. I figur 5 

syns att prepositionsattribut i originalet motsvaras av nominalfras i genitiv, nominalfras som 

efterställt attribut, relativ bisats eller bortfall i översättningen. Alla förändringar som skett beror 

på grammatiska olikheter mellan svenskan och finskan. I finskan finns det bara få fall där 

prepositioner kan användas medan de ofta används i svenskan. I de flesta fall har 

prepositionsattributet översatts med en framförställd nominalfras i genitiv. I vissa fall har 

prepositionsattributet översatts med ett efterställt attribut, antingen en lokalkasusböjd 

substantivfras eller en relativ bisats. I några fall har även hela satsstrukturen förändrats. 

 

Vid översättning av infinitivfraser som efterställda attribut har det i vissa fall skett olika slags 

förändringar. Av figur 5 framgår att infinitivattributet i originalet motsvaras av infinitivattribut 
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och relativ bisats i översättningen eller infinitivattributet har lämnats bort vid översättning. 

Oftast har det efterställda infinitivattributet i originalet översatts med en respektive infinitivfras 

men det finns variation i någon mån. Det är allmänt att infinitivattributet motsvaras av en 

relativ bisats. Det finns också ett fall där hela nominalfrasen med infinitivattribut har 

omformulerats, infinitivattributet har lämnats bort och hela satsstrukturen har förändrats. 

 

Det framgår av figur 5 att det inte uppstår några förändringar vid översättning av nominal 

bisats eller nominalfras som efterställt attribut i mitt forskningsmaterial. Den efterställda 

nominala bisatsen har översatts med en respektive nominal bisats. Även nominalfrasen med 

nominalfras som efterställt attribut i originalet har samma struktur i översättningen. 
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7 DISKUSSION 

 

I detta kapitel diskuterar jag hela forskningsprocessen och de problem som uppstod vid 

undersökningen. Jag kommenterar resultaten av min undersökning och deras överförbarhet. Jag 

kommenterar även på vilket sätt mitt forskningsämne skulle kunna vidareutvecklas och på 

vilket annat sätt forskningsmaterialet skulle kunna undersökas.  

 

I början av forskningsprocessen förväntade jag mig att det skulle uppstå många olika slags 

förändringar vid översättning av nominalfraser och deras attribut. Det som jag inte kunde 

föreställa mig var att antalet förändringar är relativt litet. Det som är ännu mer förvånande är 

att det sällan finns grammatiska grunder för förändringar utan förändringarna är frivilliga och 

mestadels översättarens egna val. Jag antog att olikheterna i svenskans och finskans ytstruktur 

är så omfattande att de skulle synas även vid översättning. 

 

En orsak till att det inte finns så många förändringar som jag antog kan vara att originaltexten 

är från år 1939 och översättningen från år 1943. Både originalet och översättningen är gamla 

och språket har förändrats mycket sedan dessa berättelser har publicerats för första gången. 

Båda berättelserna innehåller ord och strukturer som låter gammaldags och på något sätt 

främmande. På 1970-talet uppstod en ny riktning i översättningsforskning och i stället för att 

bevara originaltextens stildrag och struktur började man framhäva översättningens funktion i 

den litterära målkulturen (Kleberg 1998:9). Det var redan i mitten av 1900-talet då denna 

översättning publicerades och därför innehåller den finska översättningen grammatiska 

strukturer där svenskans påverkan syns. Jag antar att det inte finns likadana oidiomatiska 

satsstrukturer i den nutida översatta barnlitteraturen. Att förmedla textens budskap på flytande 

och idiomatiskt målspråk anses numera vara viktigare än att bevara källtextens drag och 

struktur. I detta fall skulle en återöversättning kunna vara nödvändig.  

 

Förändringarna i nominalfrasernas struktur som sker vid översättning har inte tidigare forskats 

på motsvarande sätt. Det finns forskningar av förändringar som sker vid översättning från 

finska till svenska (se till exempel Huhtala 1995) men deras ämnesavgränsning är mer 

speficerad och begränsad. Jag anser att detta var det största problemet som uppstod vid min 

forskningsprocess. Jag var tvungen att tillämpa översättningsvetenskapliga teorier i den mån 



 

89 

 

det var möjligt och eftersom det saknades lämpliga vetenskapliga forskningar i ämnet beslöt 

jag att använda det som har skrivits om nominalfraser i svenska och finska grammatikböcker.  

 

Kategoriseringen av nominalfraserna med framförställda och efterställda attribut enligt den 

svenska grammatiken fungerade väl i min analys. Det var enkelt att kategorisera 

nominalfraserna med olika slags attribut i originalet och sedan kommentera och analysera dem 

enligt på vilket sätt de förverkligas i översättningen. Antalet olika fall i forskningsmaterialet 

var stort och jag tror att analysen skulle kunna ha varit mer djupgående om jag hade avgränsat 

forskningsfrågan mer och valt bara några slags nominalfraser som undersöks. Jag använde 

kvalitativ metod i min undersökning. Jag hade även en kvantitativ aspekt av relativt slag. Jag 

gav inga exakta siffror om hur många fall av olika slags nominalfraser eller attribut det finns i 

mitt material utan jag kommenterade om de är få eller många. Det skulle kunna vara möjligt att 

göra även kvantitativ forskning av materialet. En sådan undersökning skulle ge intressant 

information om hur mycket svenskan och finskan verkligen skiljer sig från varandra och vilka 

de strukturer är som avviker mest från varandra. 

 

Min forskning kan fungera som grund eller utgångspunkt för mer genomgripande och 

djupgående undersökningar av översättning av nominalfraser. Av min undersökning framgår 

det på vilket sätt nominalfraser kan förändras vid översättning från svenska till finska och i 

vilka fall det inte sker några förändringar. Det framgår även i vilka fall förändringarna är 

grammatiskt obligatoriska och i vilka de är översättarens egna val. Av detta material skulle det 

kunna vara möjligt att undersöka till exempel bara nominalfraser med framförställda attribut 

eller nominalfraser med efterställda attribut. Materialet är så pass omfattande att det skulle 

räcka även till en undersökning med en mycket specifik ämnesavgränsning, till exempel 

förändringar som skett vid översättning av prepositionsfraser. Det skulle kunna vara möjligt att 

använda min kategorisering även i undersökning av olika slags textarter. Det skulle vara 

intressant att få veta om det uppstår färre eller flera förändringar i nominalfrasens struktur vid 

översättning av olika textarter.  

 

Resultaten av min undersökning är möjligen inte tillräckligt omfattande för att man kan dra 

täckande eller generaliserande slutsatser av översättning av nominalfraser med framförställda 

och efterställda attribut. Det som är klart är att det alltid sker förändringar i vissa fall, till 

exempel vid översättning av prepositionsattribut eller nekande pronomenattribut, eftersom det 

inte finns motsvarande strukturer i båda språken. I flesta fall beror förändringar i mitt 
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forskningsmaterial på översättarens egna, frivilliga val och deras överförbarhet är förstås 

diskutabel. En mer djupgående och mer omfattande undersökning av översättning av 

nominalfraser skulle möjligen kunna tillämpas till exempel i översättarutbildning. 
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8 SAMMANFATTNING 

 

I denna avhandling har jag redogjort för vad som sker vid översättning av nominalfraser från 

svenska till finska. Jag ville undersöka hur nominalfraser och deras attribut förändras och vilka 

grammatiskt obligatoriska förändringar som har skett vid översättning. Som forskningsmaterial 

har jag använt den svenska barnberättelsen Pelle Svanslös på äventyr av Gösta Knutsson och 

dess finska översättning Pekka Töpöhännän seikkailut översatt av Terttu Liukko. 

Forskningsmetoden var kvalitativ. Jag koncentrerade mig på nominalfrasernas struktur och 

attributens placering i relation till nominalfrasens huvudord både i originalet och i 

översättningen. Undersökningen var kontrastiv med tanke på att jag jämförde hur de svenska 

nominalfraserna förverkligas i översättningen. Jag hade en kvantitativ aspekt i min 

undersökning. Jag iakttog i vilken mån olika slags nominalfraser förekommer i materialet och 

på vilket sätt nominalfraser oftast förändrats. 

 

Den teoretiska referensramen bestod av översättningsvetenskapliga teorier om 

översättningsprocessen och av iakttagelser om barnlitteraturen och om översättning av den. 

Därtill baserar sig teoridelen i undersökningen på olika grammatik- och ordböcker samt 

undersökningar av nominalfraser och deras attribut både i svenskan och i finskan. Numera 

betonar man att översättningen bör vara en idiomatisk målspråklig text och till exempel 

källspråkets struktur eller formuleringar bör inte synas i översättningen. Barnlitteraturen är 

litteratur som är syftad till barn ungefär under 9 och även till de vuxna vilket beror på att 

barnböcker ofta läses högt för barn. Samma princip gäller översättning av barnlitteratur och 

vuxenlitteratur. 

 

I materialet har det skett flera förändringar vid översättning av nominalfraser med efterställda 

attribut än vid översättning av nominalfraser med framförställda attribut. De förändringar som 

skett vid översättning av de framförställda attributen är relativt få och de är sällan grammatiskt 

obligatoriska. Endast förändringen vid översättning av det nekande pronomenattributet kan 

anses vara obligatorisk med tanke på grammatiken. Förändringar som skett vid översättning av 

nominalfraser med efterställda attribut beror på olikheter mellan svenskans och finskans 

grammatiska struktur. I finskan är attribut hellre framförställda än efterställda. Till exempel 

efterställda prepositionsattribut förekommer inte i finskan lika ofta som i svenskan och därför 

är förändringarna grammatiskt obligatoriska. Även de efterställda adjektiv-. particip- och 



 

92 

 

adverbattribut i originalet förverkligas på ett annat sätt i översättningen. Dessa förändringar är 

också obligatoriska eftersom sådana efterställda attribut inte förekommer i finskan. De flesta av 

de förändringar som finns i materialet är inte grammatiskt obligatoriska utan de är 

översättarens egna val. Det finns endast några förändringar i attributets placering i 

nominalfrasen som är grammatiskt obligatoriska och som beror på olikheter mellan svenskans 

och finskans ytstruktur. 

 



 

93 

 

LITTERATURFÖRTECKNING 

 

Material 

 

Knutsson, Gösta 1997. Pelle Svanslös på äventyr. I: Boken om Pelle Svanslös. Bonnier 

Carlsen. Stockholm. s. 7–60. 

 

Knutsson, Gösta 2010. Pekka Töpöhännän seikkailut. Teoksessa Pekka Töpöhäntä. Översatt av 

Liukko, Terttu. 4. painos. Gummerus. Helsinki. s. 5–80. 

 

 

Övrig litteratur 

 

Bassnett, Susan 1995. Teoksesta toiseen. Johdatus kirjallisuuden kääntämiseen. Oittinen, Riitta 

(toim.). Vastapaino. Tampere. 

 

Catford, John Cunnison 1965. A linguistic Theory of Translation. An Essay in Applied 

Linguistics. Oxford University Press. London. 

 

Hakulinen, Auli & Karlsson, Fred 1995. Nykysuomen lauseoppia. 3. muuttamaton painos. 

Suomalaisen kirjallisuuden seura. Helsinki. 

 

Huhtala, Paula 1995. Från teori till praktik. Analys av översättningar från finska till svenska. 

Uleåborgs universtitet. Uleåborg. 

 

Hultman, Tor G. 2003. Svenska Akademiens språklära. Svenska Akademien. Stockholm. 

 

Ingo, Rune 1981. Kääntämisen teoriaa ja sen sovellusta. 2. muuttamaton painos. Stiftelsens för 

Åbo Akademi offset- och kopieringscentral. Åbo. 

 

Ingo, Rune 1990. Lähtökielestä kohdekieleen. Johdatusta käännöstieteeseen. Werner 

Söderström Osakeyhtiö. Porvoo – Helsinki – Juva. 

 

Ingo, Rune 1991. Från källspråk till målspråk. Introduktion i översättningsvetenskap. 

Studentlitteratur. Lund. 

 

Ingo, Rune 2007. Konsten att översätta. Studentilitteratur. Lund. 

 

Itkonen, Terho & Maamies, Sari 2012. Uusi kieliopas. 5. tarkistettu painos. 

Kustannusosakeyhtiö Tammi. Helsinki. 

 



 

94 

 

Karlsson, Fred 2009. Finsk grammatik. Nionde, utökade och reviderade upplagan. Suomalaisen 

kirjallisuuden seura. Helsingfors. 

 

Kleberg, Lars (red.) 1998. Med andra ord. Texter om litterär översättning. Natur och kultur. 

Stockholm. 

 

Lappalainen, Irja 1979. Suomalainen lasten- ja nuortenkirjallisuus. 2. uudistettu painos. 

Weilin+Göös. Espoo. 

 

Lehtonen, Mikko 1998. Merkitysten maailma. Kultturisen tekstintutkimuksen lähtökohtia. 2. 

painos. Vastapaino. Tampere. 

 

Mestertorn, Erik 1998. Om möjligheten och omöjligheten att översätta. I: Kleberg, Lars (red.). 

Med andra ord. Texter om litterär översättning. Natur och kultur. Stockholm. s. 172–188. 

 

Nida, Eugene A. & Taber Charles R. 1982. The Theory and Practice of Translation. Helps for 

Translators. 2
nd

 reprint. Brill. Leiden. 

 

Nikolajeva, Maria 2004. Barnbokens byggklossar. Andra uppalagan. Studentlitteratur. Lund. 

 

Oittinen, Riitta 1993. I Am Me – I Am Other: On the Dialogics of Translating for Children. 

Acta Universitatis Tamperensis ser A vol 386. Tampere. 

 

Oittinen, Riitta 2001. Tekstilaji ja strategia: Ajatuksia kaunokirjallisesta kääntämisestä. 

Teoksessa Oittinen, Riitta & Mäkinen, Pirjo (toim.). Alussa oli käännös. Tampere University 

Press. Tampere. s. 165–185. 

 

Oittinen, Riitta & Mäkinen, Pirjo (toim.) 2001. Alussa oli käännös. Tampere University Press. 

Tampere. 

 

SAG2 = Svenska Akademiens grammatik. 2 Ord 1999. Utg. av Svenska Akademien. Norstedts 

Ordbok. Stockholm. 

 

SAG3 = Svenska Akademiens grammatik. 3 Fraser 1999. Utg. av Svenska Akademien. 

Norstedts Ordbok. Stockholm. 

 

Sorvali, Irma 1990. Studier i Översättningsvetenskap. Institutionen för nordiska språk vid 

Uleåborgs universitet. Uleåborg. 

 

Sorvali, Irma 1991. Översättningsprocess. Frågor och problem kring ett forskningsprojekt. 

Meddelanden från institutionen för nordiska språk vid Uleåborgs unversitet. Serie B nr 15. 

Uleåborg. 

 



 

95 

 

Sorvali, Irma 1992. Översättare och översättningsprocess. Institutionen för nordiska språk vid 

Uleåborgs universitet. Uleåborg. 

 

Suomen kielen perussanakirja. 1. osa, A–K 2004. 2. painos. Kotimaisten kielten 

tutkimuskeskus. Helsinki. 

 

Svensk ordbok 1999. Tredje upplagan. Språkdata och Norstedts Ordbok. Stockholm. 

 

Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner och fraser 2003. Utgarbetad av Svenska 

språknämnden. Norstedts ordbok. Stockholm. 

 

Thorell, Olof 1973. Svensk grammatik. Andra upplagan. Esselte Studium. Stockholm.  

 

 

Elektroniska källor 

 

Dumas, Alexandra 2011. Barnboksöversättningens komplexitet. Om hur illustrationer, 

högläsning och dubbel målgrupp kan påverka översättarens val. [...] Självständigt arbete. 

Masterutbildning. Göteborgs universitet. Hämtat från 

< https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/27870/1/gupea_2077_27870_1.pdf > Hämtat den 13 

november 2015. 

 

ISK = Iso suomen kielioppi 2004 [www]. Hämtat från  

< http://scripta.kotus.fi/visk/etusivu.php >. Hämtat den 19 november 2015. 

 

Lastenkirjainstituutti 2013. Aikansa kuvia ja klassikoita. Valikoima lasten- ja nuortenkirjoja 

1800-luvulta toiseen maailmansotaan [www]. Kirjanäyttelyn näyttelyluettelo. 

Hämtat från < http://www.lastenkirjainstituutti.fi/wp-content/uploads/2013/10/A-AIKANSA-

KUVIA-JA-KLASSIKOITA-2013.pdf > Hämtat den 29 november 2015. 

 


