
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

UTELÄMNING I AV-ÖVERSÄTTNING 

En studie av textning i tre olika genrer 

 

 

 

 

 

 

 

Pro gradu -avhandling 

    Helsingfors universitet 

    Humanistiska fakulteten 

    Institutionen för översättningsvetenskap 

    Svensk översättning och tolkning 

    Terhi Muhonen 

    Maj 2007 



INNEHÅLL 

 

1 INLEDNING    1 

 1.1 Syfte och hypotes    2 

 1.2 Material      2 

 1.3 Metod     4 

 1.4 Avhandlingens disposition   5 

 

2 AUDIOVISUELL ÖVERSÄTTNIG   6  

 2.1 Relevans i AV-översättning   6 

 2.2 Tittarens viktiga roll    7 

 2.3 Orsaker till utelämningar   8 

          2.3.1 Tekniska begränsningar   8 

       2.3.2 Från tal till skrift     9 

       2.3.3 Multimedial kontext    10 

       2.3.4 AV-översättarens val   10 

2.4 Typer av utelämningar    11 

2.5 Sammanfattning    14 

 

3 TRE GENRER: DOKUMENTÄR, BARNPROGRAM  OCH 

PRATSHOW     16   

 3.1 Dokumentär    16 

 3.2 Barnprogram    18 

       3.2.1 Tecknad film (animation)   20 

 3.3 Pratshow     20 

 3.4 Sammanfattning     22 

 

4 ANALYS AV UNDERSÖKNINGSMATERIAL  23 

 4.1 Analys av Sune och hans värld   23 

       4.1.1 Fakultativa satsdelar   23 

       4.1.2 Talspråkliga drag    30 

       4.1.3 Informativa fragment                       33 

          4.1.4 Sammanfattning                                             35 

 



4.2 Analys av Yrke: kung     36 

       4.2.1 Fakultativa satsdelar   36 

       4.2.2 Talspråkliga drag    40 

       4.2.3 Informativa fragment   44 

       4.2.4 Sammanfattning                         46 

4.3 Analys av Bettina S     47 

 4.3.1 Fakultativa satsdelar    47 

 4.3.2 Talspråkliga drag     50 

 4.3.3 Informativa fragment   54 

    4.3.4 Sammanfattning    56 

 

5 SAMMANFATTANDE DISKUSSION  58 

 

KÄLLFÖRTECKNING    63  

 

 



 1 

1 INLEDNING  

 

När man tittar på television tänker man inte alls på att man läser undertexter. Man 

märker det först när det finns något fel i dem eller när man anser att något viktigt 

element har utelämnats. Allt ryms ändå inte i rutan vilket gör att översättaren måste 

förkorta och komprimera texten. Utelämningar spelar en viktig roll vid 

komprimeringen. Textning innebär förkortad översättning och översättarens arbete 

består av att både hitta lämpliga motsvarigheter på målspråket och uttrycka dem på 

ett grafiskt kortare sätt (Jørgensen 1994: 102). Undertexter är placerade i nedre 

delen av TV-rutan i form av en- eller tvåradig text som visas synkront med den 

talade dialogen (Gottlieb 2004: 15).  

 

Textning är inget nytt fenomen. Den första talade filmen kom ut i början av 1930-

talet och man kan säga att textning har funnits sedan dess (Luyken 2002: 29). I 

Finland, såsom i andra skandinaviska länder och Nederländerna samt i några 

regioner i Sydeuropa (Portugal, Grekland och Rumänien), används textning allmänt 

(Dries 1995: 26). Bara program för barn under 10 år dubbas därför att de kanske 

inte kan läsa eller följa undertexter som visas snabbt i rutan (Luyken 2002: 36-31). 

Textning är ett slags audiovisuell översättning. När jag talar här om audiovisuell 

översättning menar jag bara textning. Det finns också andra former av AV-

översättning, t.ex. voice-over och dubbning som jag behandlar kort i kapitel 3.2. 

Därtill finns intralingvistisk och interlingvistisk textning. Intralingvistisk textning är 

textning inom ett språk och interlingvistisk textning är textning från ett språk till ett 

annat (Dries 1995:26). I denna avhandling behandlas bara interlingvistisk textning.  

 

Traditionellt avser man med översättning texter som översätts från ett källspråk till 

ett målspråk. Vid audiovisuell översättning består källtexten av undertexter men 

också av bild, ljud och andra icke-verbala element, den är alltså multimedial till sin 

natur (Järvinen 1992: 13–17). Bild och ljud stöder varandra i 

översättningsprocessen; bilden kan kompensera utelämningar (Koljonen 1997: 68). 

Traditionell översättning strävar efter en interlingvistiskt ekvivalent transfer av 

originalet (Gambier 1993: 277) och i processen är det fråga om bara skriven text 

som inte ändrar mediaform, dvs. skrift förblir skrift (Gottlieb 2004: 17). Vid 

audiovisuell översättning är ekvivalens omöjligt och därför är det bättre att tala om 
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anpassning (min egen översättning av Gambiers term adjustment) (Gambier 1993: 

277).  

 

1.1 Syfte och hypotes 

 

Syftet med denna avhandling är att utreda vilka slags utelämningar audiovisuellt 

material innehåller och jämföra dem i tre olika typer av TV-program, en 

dokumentär, en pratshow och ett barnprogram. Begreppet audiovisuell hänvisar 

enligt Itkonen (2000: 112) till hörsel och syn. Jag har valt att undersöka 

utelämningar därför att de utgör den viktigaste komprimerande strategin vid 

textning. Men det finns också många andra strategier att komprimera källtexten. 

Utelämning är enligt Ingos (1999:15) kategorisering ett slags pragmatisk 

komprimering. Andra kategorier är strukturell, stilistisk och semantisk 

komprimering. Jag behandlar endast en viss typ av pragmatisk komprimering, dvs. 

utelämningar, eftersom ämnet annars blir för stort. Jag utgår från Koljonens (1997: 

69) kategorisering av utelämningar. Hon har delat in utelämningstyperna i tre 

huvudtyper: fakultativa satsdelar, talspråkliga drag och informativa fragment. Dessa 

huvudtyper innehåller många underkategorier som behandlas noggrannare i kapitel 

2.4. 

 

Avhandlingen har två hypoteser. Den ena är att de talspråkliga dragen dominerar 

bland utelämningarna. Den andra hypotesen är att utelämning av fragment inte 

innebär någon större informationsförlust. Möjliga orsaker är övergången från ett 

talat till ett skrivet medium - talat språk innehåller bl. a. upprepning som inte 

förmedlar någon ny information - och att budskapet förmedlas också genom bilden.  

.  

1.2 Material 

 

Mitt material består av tre olika program: ett barnprogram, en dokumentär och en 

pratshow. Jag har själv transkriberat cirka 15 minuter av varje program. Jag har 

delat in undertexterna som de förekommer i TV-rutan men det svenska talet 

presenterar jag som löpande text där en persons tal formar en enhet. Dessa enheter 

är numrerade.   
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Jag valde att studera tre olika program för att jag ville undersöka tre olika genrer 

som ändå har många gemensamma drag. Likheterna mellan pratshowen och 

dokumentären är att de inte är fiktiva; det man ser och hör är sant (eller borde vara 

sant). Man har bara konstruerat dem på olika sätt. Barnprogrammet jag studerar är 

helt fiktivt eftersom det är en tecknad serie utan förankring i verkligheten. Det finns 

också likheter mellan barnprogrammet och pratshowen: i båda används talspråk. 

Språket i dokumentären är inte heller så formellt. Barnprogrammet, speciellt det 

som jag har valt, innehåller rikligt med talspråkliga drag därför att det är avsett för 

ungdomar mellan 7-12 år. Språket i pratshowen är självklart också talspråk. 

Målgruppen är emellertid annorlunda. Bettina S är avsett för människor i 

medelåldern men på grund av olika typer av gäster kan programmet intressera även 

andra målgrupper. Dokumentären skiljer sig från de två andra programmen på det 

sättet att den innehåller både berättande på finska och tal på svenska. De 

svenskspråkiga delarna är långa och består av snabbt tal vilket betyder att mycket 

måste komprimeras.      

 

Barnprogrammet jag har valt är en svensk tecknad film som heter Sune och hans 

värld (Lassen maailma). Sune och hans värld är en DVD-skiva som utkom 2002. 

Programmet är gjort av Sören Olsson och Anders Jacobsson och har översatts till 

finska av Kati Wink från SDI Media Finland. Avsnittet som jag studerar heter Vita 

lögner (Valkoisia valheita). Det berättar om den 10-åriga pojken Sune vars enda 

intresse tycks vara tjejer. I avsnittet härjar en influensaepidemi i staden och många 

är sjuka. Sune vill inte bli sjuk men han vill inte heller ta en influensaspruta. Hans 

vänner övertalar honom och Sune blir förälskad i sjuksyster Sirka. Han hittar på en 

sjukdom för att han ska få vård av syster Sirka. Men allt går inte som han planerat.   

 

Dokumentären jag undersöker är en svensk dokumentär om kung Carl XVI Gustav. 

Den heter Yrke: kung (Ammattina kuningas) och visades på den finska TV-kanalen 

MTV3 7 december 2006. Kung Carl XVI Gustav fyllde 60 år 30 april 2006. Han 

har regerat i Sverige i över trettio år. Det har uppstått diskussion om monarkins 

framtid men kungens popularitet är fortfarande stor. Dokumentären följer kungens 

och drottningens liv på slottet, på arbetsresor och på fester. Om kungens liv berättas 

till största delen med hjälp av arkivbilder. Den finskspråkiga versionen har gjorts av 

Janne Staffans m.fl. och den svenskspråkiga av Mats Björklund produktion (SVT). 



 4 

Dokumentären är redigerad av Tobias Lideberg och Mats Ögren och producerad av 

Katarina Malmér. 

 

Pratshowen jag undersöker är det finlandssvenska programmet Bettina S. Bettina, 

vars riktiga namn är Bettina Maria Sågbom-Ek, är en 41-årig finlandssvensk kvinna 

som är uppvuxen i Hangö. Hon har studerat på social- och kommunalhögskolan på 

journalistlinjen och jobbat t.ex. som programledare på radio Extrem, först i 

morgonshowen och senare i den egna showen Bettscape, samt som programledare i 

TV-programmet Randström & Co1.  Avsnittet som jag har valt ut visades på TV 

måndagen 4 december 2006. Avsnittet är speciellt därför att Bettina och hennes 

gäster inte sitter i studion. I detta avsnitt är hon i Hollywood och träffar de finska 

skådespelarna Peter Franzén och Irina Björklund.   

 

1.3 Metod 

 

I avhandlingen används både kvalitativ och kvantitativ metod. Den kvalitativa 

delen, analysdelen, bygger till största delen på en grammatisk analys. Med hjälp av 

grammatikböcker, Svenska Akademiens Grammatik (1999) och Suomen iso 

kielioppi (2004), analyserar jag de olika utelämningstyperna. Som stöd i den 

grammatiska analysen använder jag också Andersson (2004) och Ikola (2001). 

Kvantitativ metod används i analysdelen där jag excerperar utelämningar och 

räknar hur många procent varje utelämningsgrupp står för.  

 

Som framgått består mitt undersökningsmaterial av tre olika filmer. Jag bandade 

Yrke: kung från MTV3 och Bettina S från YLE:s kanal 2. Sune och hans värld har 

jag på DVD-skiva. Jag har transkriberat cirka 15 minuter svenskspråkigt tal av varje 

program. Därefter jag har jag skrivit det transkriberade talet på dator så att det 

svenskspråkiga talet står till vänster och den finskspråkiga undertexten till höger. 

Jag har jämfört det svenska talet och den finska texten systematiskt och plockat ut 

utelämningarna. Jag har markerat utelämningarna med fet stil.  

 

 

                                                 
1 http://fst.yle.fi/bettinas/bettina.php 
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1.4 Avhandlingens disposition 

 

Jag har delat in avhandlingen i fem huvuddelar. Kapitel 1 innehåller som framgått 

inledning, syfte och hypotes samt information om materialet och metoden. I kapitel 

2 diskuterar jag audiovisuell översättning, närmare bestämt relevans och tittaren, 

som är slutproduktens (textningens) mottagare och därför spelar en viktig roll för 

översättningen. Därefter behandlar jag orsaker till utelämningar och olika typer av 

utelämningar. Jag tillämpar Koljonens (1997) kategorisering av utelämningstyper. 

Hon har fokuserat särskilt på utelämningar och har skrivit en licentiatavhandling, 

TV-textning: konsten att komprimera (1998), om ämnet. I kapitel 3 behandlas de tre 

olika genrerna som jag studerar. Först behandlas dokumentären. Jag presenterar de 

olika typerna av dokumentärer och berättande. Sedan behandlar jag pratshowen och 

sist barnprogrammet. Jag redogör för de typiska dragen i dessa genrer och berättar 

om tecknade serier eftersom Sune och hans värld hör till denna genre. Kapitel 4 

utgör analysdelen där jag analyserar undersökningsmaterialet. Jag redogör för 

hurdana utelämningar de olika programmen innehåller och jämför dem med 

varandra för att se om de tre, relativt olika genrerna, innehåller likadana eller olika 

typer av utelämningar. Jag analyserar varje program som en självständig helhet men 

diskuterar och jämför resultaten som framgår i kapitel 4 i kapitel 5.  
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2 AUDIOVISUELL ÖVERSÄTTNING 

 

I detta kapitel behandlas först relevans i AV-översättning, som är viktigt därför att 

man vid textning måste komprimera texten eftersom allt inte ryms. Därefter 

behandlas tittarens roll som också är viktig eftersom tittaren är mottagare av 

textningen och måste förstå och kunna läsa undertexter utan större besvär. Till slut 

behandlas möjliga orsaker till utelämningarna, t.ex. tekniska begränsningar och 

bytet från tal till skrift samt olika utelämningstyper.   

 

2.1 Relevans i AV-översättning 

 

Vid audiovisuell översättning måste översättaren bestämma vilken information och 

vilka element som är mest relevanta. Han förmedlar bara den viktigaste 

informationen till publiken och utelämnar element som inte är relevanta eller som 

tittaren redan vet på grund av det han har sett tidigare (Vertanen 2001: 134). De 

element som utelämnas är i allmänhet sådana som förklarar eller specificerar något 

annat uttryck. Järvinen (1992: 19) har konstaterat att TV-översättarens uppgift inte 

är att förkorta så mycket som möjligt utan att få med så mycket av källtexten som 

möjligt.  

 

Grices (1975: 45) fyra maximer, kvantitet, kvalitet, relevans och sätt, kan enligt 

Kukkonen (1996:162) tillämpas vid AV-översättning. Med kvantitet avses att man 

ger bara så mycket information som behövs för att budskapet ska nå sitt syfte, med 

relevans att man håller sig till saken, med kvalitet att man är sanningsenlig och med 

sätt att man förmedlar budskapet tydligt och åskådligt.  

 

Komprimering är en viktig översättningsstrategi. En orsak till komprimering kan till 

exempel vara den multimediala kontexten (Reiss & Vermeer 1986: 118), dvs. det 

att det ingår två eller flera kanaler i översättningsprocessen. Vid audiovisuell 

översättning är det fråga om språk och bild. Bilden och det ursprungliga ljudspåret 

ger intonativ och visuell hjälp. Detta både hjälper tittaren att förstå det som sägs i 

dialogen och kompenserar eventuella utelämningar. TV:s polysemiotiska natur 

(Gottlieb 2004: 47 använder denna term i stället för multimedial) motverkar detta 

svinn i komprimeringen av stilistisk och/eller denotativ information.  En annan 
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anledning till komprimering är tekniska begränsningar. Jag kommer att behandla 

detta mer ingående i kapitel 2.3.1.   

 

2.2 Tittarens viktiga roll  

 

Tittaren bör tas i beaktande vid textning. Det är ju honom/henne man gör textningar 

för. De som gör program eller filmer bryr sig bara om produktens estetik och tänker 

inte på om tittaren hinner läsa undertexterna. Det är därför översättaren som måste 

se till att tittare i alla åldersgrupper och på alla nivåer av läskunnighet förstår 

undertexterna. (Gottlieb 2004: 50.) Tittaren måste lätt kunna följa dem och lita på 

vad han läser. En bra undertext är enligt Heulwen (1997: 152) rätt översatt, klar, 

pålitlig och ger dessutom ett intryck av att den är en del av det som händer i TV-

rutan. Meningen är ju att tittaren njuter av att titta på programmet och inte lägger 

märke till undertexterna (a.a.: 152).  

 

Det pågår många mentala och fysiska processer när man tittar på ett program eller 

en film. Först tittar man naturligtvis på bilden, hör på ljudet, dvs. framställningen, 

effekterna, musiken osv. och läser undertexterna. Men det finns också många 

fysiska ansträngningar som man inte ens kommer att tänka på. Man måste tolka vad 

som sägs i undertexterna, alltså förstå det syntaktiska och semantiska innehållet för 

att nå en pragmatiskt acceptabel tolkning. Den visuella informationen måste också 

tolkas. Audiovisuellt material innehåller mycket mera information än det man ser 

när man t.ex. går på gatan. Klippningen och filmens uppbyggnad skapar betydelse 

(framställning, aktion osv.). Vad man sedan gör när man tittar, hör och läser det 

audiovisuella verket är att man försöker gissa vad som ska hända och hålla i minnet 

vad som redan har hänt för att kunna göra nya slutsatser. (Hajmohammadi2.) 

Tittaren måste hela tiden koncentrera sig på bilden; om bildtexterna är för 

komplicerade kan han missa något viktigt. Bildtexterna måste vara lättlästa och 

begripliga. Komplicerade grammatiska strukturer bör undvikas eftersom syftet är att 

tittaren förstår budskapet vid första läsgången. (Koljonen 1995: 181.)  

 

                                                 
2 http://accurapid.com/journal/30subtitling.htm 
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Undertexterna måste vara välgjorda och läsbara för att tittaren ska acceptera dem. 

Detta kräver mycket arbete av översättaren (Ivarsson 1998: 1). Gottlieb (2004: 50) 

konstaterar träffande att en bra översättare behöver en tolks musikaliska öron, en 

nyhetsjournalists förnuftiga bedömning och en designers sinne för estetik. För att 

kunna presentera undertexter på ett synkront sätt måste översättaren dessutom ha en 

stabil hand som en kirurg och rytmkänsla som en trumslagare.     

 

I nästa kapitel diskuterar jag vilka faktorer som gör översättarens arbete särskilt 

utmanande. Jag ska alltså behandla orsakerna till utelämningar.   

 

2.3 Orsaker till utelämningar  

 

Nedan presenteras de orsaker som leder till utelämningar. De viktigaste är brist på 

utrymme och tid (tekniska begränsningar) samt den multimediala kontexten, dvs. att 

talspråk i originalets dialog blir skriftspråk i undertexterna. Enligt Gottlieb (2004: 

177) blir den textade versionen 20-40 % kortare än originalet på grund av just 

ovannämnda orsaker.  

 

2.3.1 Tekniska begränsningar 

 

Tekniska restriktioner är en av de viktigaste anledningarna till komprimering, dvs. 

utelämning. Det finns två faktorer som bestämmer undertextens längd: tid och 

utrymme (Vertanen 2001: 134). I Finland används en- eller tvåradiga undertexter. 

En rad rymmer 30–32 bokstäver respektive mellanslag. Enligt Järvinen (1992: 17) 

skall man i stället för breda bokstäver (m, w, b) använda s.k. smala bokstäver (i, l, t) 

därför att de tar mindre plats. En tvåradig undertext borde synas i rutan 4–8 

sekunder, en enradig undertext 3 sekunder och en mycket kort undertext minst 1,5 

sekunder (Ivarsson 1998: 65). Om undertexten stannar i rutan minst 5 sekunder kan 

90 % av TV-tittarna följa den (Gottlieb 2004: 20). Hur länge undertexten ska vara i 

rutan är emellertid beroende av talhastigheten i originaldialogen. Undertexten ska 

synas lika länge som talet i programmet och den måste löpa parallellt med bilden 

och ljudet (Järvinen 1992: 13–17; Vertanen 2001: 133–134). Tittarnas läshastighet 

måste dessutom tas i beaktande vid textningen (se kapitel 2.2). Inte bara den 

lingvistiska informationens kvantitet och komplexitet i bildtexterna utan också 
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informationens kvalitet påverkar läshastigheten (De Linde and Kay 1999: 6). 

Ivarsson (1998: 65) tillägger att också läskunnigheten, kunskapen om programmets 

språk, genren och tempot för det visuella materialet påverkar läshastigheten.  

 

2.3.2 Från tal till skrift 

 

Vid TV-textning utgörs källspråket av originaldialogen, dvs. talat språk, och 

målspråket av textningen, dvs. skrivet språk (Koljonen 1997: 68). Tal- och 

skriftspråk hör till olika kommunikationssituationer. Talat språk är situationsbundet; 

man är i interaktion ansikte mot ansikte och alla deltagare kan påverka det som sägs 

och sättet det sägs på. Talet är alltså interaktivt, dvs. deltagarna påverkar varandra 

och strukturerar verksamheten tillsammans. Skriftspråket är däremot inte 

interaktivt; både skribenten och läsaren fungerar ensam i produktions- och 

tolkningsskedet. Skribenten kan inte få gensvar på om läsaren har förstått budskapet 

och läsaren kan inte ställa frågor och komma med kommentarer när han läser 

texten. (Tiittula 1992: 38.) 

 

Tal- och skriftspråkets olika villkor vid tolkningsprocessen innebär att talaren inte 

behöver vara lika explicit som skribenten. Budskapet kompletteras av kontexten. 

Dessutom kompletterar, stöder och ersätter icke-verbal kommunikation den verbala 

kommunikationen. (Tiittula 1992: 38.) 

 

Det finns strukturella skillnader mellan tal- och skriftspråk. Tydligast syns detta i 

ordförrådet. Enligt Tiittula (1992: 54f.) är skriftspråk mera formellt och innehåller 

inte talspråkliga ord, t.ex. kiva ’kul’ . Talspråkliga ord är också i allmänhet kortare 

än skriftspråkets. Strukturella skillnader kan hittas också på satsnivå. Satsen har en 

annan ställning i talat språk än i skrift. Bara en del av de helheter talat språk 

innehåller kan sägs vara satser. Därför är det bättre att tala om ett yttrande 

’lausuma’ (ISK 2004: 827). ISK (a.a.: 827) definierar yttrandet som en del av text 

lik en mening.    

 

Tiittula (1992: 60ff.) poängterar att en annan påfallande skillnad mellan tal och 

skrift är upprepning och diskurspartiklar som talspråk innehåller mycket av. 

Upprepning kan ske på olika nivåer: ljud, stavelser, ord, fraser och meningar kan 
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upprepas. Diskurspartiklar är olika slags småord, dvs. pragmatiska markörer. De har 

en viktig uppgift i tal: de utrycker talarens förhållande till budskapet och 

mottagaren, förenar diskursens delar med varandra, upprätthåller och styr samtalet. 

Deras uppgift är att strukturera diskurser i tal. De knyter också ihop olika delar av 

diskurser. I svenskan kan diskurspartiklar vara exempelvis följande: jag menar, 

alltså, vet du, förstår du, ser du, hör du (a.a.: 54–61). Talspråkliga element som 

dessa stryks ofta vid textning (Koljonen 1997: 68). 

 

2.3.3 Multimedial kontext 

 

Enligt Reiss och Vermeer (1986: 118) hör audiovisuell översättning till den 

multimediala texttypen. I denna textgenre sammanförs fyra olika element: bild, ljud 

samt muntlig och skriftlig diskurs. De utgör enligt Kukkonen (1995: 165) en helhet 

som består av visuella och auditiva samt verbala och icke-verbala tecken av olika 

slag. Kukkonen (a.a.: 165) konstaterar att det i filmer eller på TV finns ytterligare 

en text i bakgrunden, filmmanuset. Den muntliga dialogen i filmen baserar sig på 

detta filmmanus och kan därför avvika mycket från det talade språket. Skillnaden 

syns tydligt i Sune och hans värld och Bettina S. Den förra baserar sig på ett 

filmmanus och innehåller inte typiska ”störningar” för tal (behandlas noggrannare i 

kapitel 3.4).   

 

Alla dessa faktorer, dvs. bild, ljud samt muntlig och skriftlig diskurs, bidrar till att 

bildtexten inte behöver innehålla alla de semantiska ingredienser som 

originaldialogen innehåller (Koljonen 1997: 69). Såsom Kukkonen (1996: 159 och 

1995: 165) konstaterar, har tittaren alltså kommunikativt tre roller när han tittar på 

ett program med textning: han är på samma gång tittare, lyssnare och läsare.  

 

2.3.4 AV-översättarens val 

 

Det är i sista hand översättarens eget val vilka element han lämnar bort. Han kan 

exempelvis lämna bort talarens bianmärkningar om han inte tycker de är relevanta, 

även om det tekniskt skulle vara möjligt att uttrycka dem i repliker i textningen.  

(Koljonen 1997: 69.) Det är inte bara vid textning utan vid all översättning som 

översättaren måste prioritera. Vid textning är det ett måste på grund av de 
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restriktioner (se kap. 2.3.1, 2.3.2 och 2.3.3) som inte finns i vanlig översättning. 

Man kunde säga att alla val som översättaren gör vid textningen är hans egna val. 

Han kan utnyttja de regler som nämnts i föregående kapitel, om han är medveten 

om dem, men i slutändan använder han sin egen omdömesförmåga. 

 

2.4 Typer av utelämningar 

 

Koljonen (1997: 69) har delat in utelämningstyperna i tre huvudtyper: fakultativa 

satsdelar, talspråkliga drag och informativa fragment. Som tabellen visar finns det 

också flera underklasser av utelämningar (se Koljonen 1997: 71). De fakultativa 

satsdelarna innehåller 5 underklasser, de talspråkliga utelämningstyperna 9 

underklasser och de informativa utelämningstyperna 2 underklasser. Dessa 

underklasser presenteras noggrannare i tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1. Utelämningstyperna enligt Koljonen (1997: 71). 

 

FAKULTATIVA  
SATSDELAR 
 
 

tidsadverbial 
rumsadverbial 
sättsadverbial  
talarattitydadverbial 
adjektivattribut 

 
TALSPRÅKLIGA DRAG 
 
 
 
 

 
upprepning 
tilltal 
hälsningar 
interjektioner 
korta turer 
kohesionsmarkörer 
artighetsfraser 
diskurspartiklar 
inledning till proposition 

 
INFORMATIVA  
FRAGMENT 

 
 

 
informativa fraser 
talarens bikommentarer 

 

I Koljonens egen (1997: 69–73) undersökning dominerar de talspråkliga dragen 

(73,2 %). Andelen fakultativa satsdelar är 15,4 % och informativa fragment 11,4 %. 

Orsaken till utelämning av talspråkliga drag sägs vara bytet av medium från tal till 
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skrift (se kap. 2.3.2). Informativa fragment lämnas bort p.g.a. den tekniska 

restriktionen (se kap. 2.3.1) och fakultativa satsdelar därför att information överförs 

också genom bilden (se kap. 2.3.3). 

 

Koljonen (1997:71) konstaterar att utelämningarna i klassen fakultativa satsdelar 

består mestadels av enstaka ord men utelämning av fraser förekommer också. När 

man betraktar informativa fragment är det normalt fråga om längre utelämningar, 

dvs. hela satser eller meningar.  

 

Med fakultativa satsdelar avser Koljonen (1997) de satsdelar som inte 

nödvändigtvis behövs i en välformad sats eller som inte intimt hör samman med 

verbets huvudbetydelse. Dessa satsdelar är oftast olika slags adverbial. Adverbial 

kan p.g.a. sin syntaktiska funktion delas upp i följande adverbial: satsadverbial, 

TSR-adverbial och bestämningar till adjektiv och adverb (han jobbar väldigt 

duktigt) samt bisatsinledare. Satsadverbial modifierar eller förtydligar satsens 

betydelse, t.ex. faktiskt, inte. TSR-adverbial anger tid, sätt, rum, grad, orsak, följd 

osv., t.ex. alltid, hit, bra, därför, varför. Bisatsinledare inleder indirekta frågesatser 

(han undrar varför hon inte kommer) adverbiella bisatser (vi vaknade när solen 

gick upp) och relativsatser (jag stannar helst i städer där det är lugnt). (Koljonen 

1998: 116.) Koljonen (1998: 127) konstaterar att adverbial och attribut kan lämnas 

bort på grund av den multimediala kontexten, alltså därför att mycket kompenseras 

av bild och ljud och därför att deras betydelse är klar för tittaren. Om man 

exempelvis i bilden ser en röd bil på gatan kan man utelämna adjektivattributen röd 

vid textningen eftersom tittaren ser att bilen är röd.  

 

Talspråkliga drag består enligt Koljonen (1997: 72) i synnerhet av upprepning och 

tilltal som används i tal men inte i skrift. Koljonen (a.a.: 131) konstaterar att man 

genom upprepning håller igång talet utan att behöva planera det sagda så mycket. 

Upprepningen underlättar också lyssnandet eftersom redundansen ökar (Tannen 

1989: 49). Koljonen (1997: 70) påpekar ändå att skillnaden mellan tal och skrift i 

detta sammanhang inte är så stor eftersom talet i TV-dialogen inte är spontant, det 

finns alltså skådespelare som inte talar fritt utan från manuskript (jfr. dokumentär i 

avsnitt 3.1). Inte heller undertexter är enligt Koljonen (a.a.: 70) någon skrift i 

traditionell mening.  
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Som jag konstaterat i kapitel 2.3.2 kan man upprepa ljud, stavelser, ord, fraser eller 

meningar. Enligt Tiittula (1992: 77) är omformulering ett slags upprepning, man 

ändrar alltså bara lite på uttrycket. Koljonen (1998: 132) kallar denna typ av 

upprepning parafrastisk upprepning. Exempel 1 ur Koljonens artikel visar ett typiskt 

fall.  

 
(1) - You´re not the center of the world, Laura. We can’t be thinking of you all the time. 

How like your mother you are. 
   

Du är inte världens centrum. 
Du påminner om din mor. 

 
 
Man kan förkorta eller förlänga uttrycket eller förändra ordets utseende utan att 

förändra den semantiska betydelsen. Det förekommer också dubblerade satsdelar 

som oftast utelämnas (Koljonen 1998: 133). Vanligast är att man dubblerar subjektet 

i början av satsen, t.ex. Anders, han är duktig. Koljonen (a.a.: 133) konstaterar att 

man med dubblering kan ge emfas åt det dubblerade ledet. Följande exempel från 

Koljonen (a.a.: 133) visar hur man i textningen kan utelämna sådana dubbleringar.  

 
(2) - This over here, is this to do with your Werniche Korsakoff cases? 
   

Har de där att göra med  
 Werniche Korsakoff-fallen? 
 

   
Enligt Koljonen (1998: 137) hör tilltal till de talspråkliga drag som förekommer 

frekvent i hennes undersökning. Med tilltal eller tilltalsord avser hon (a.a.:137) både 

egennamn och titlar, med vilka man syftar till den person som man riktar sina ord 

till. I exempel 3 från Koljonens material har en hel hälsningsfras utelämnats vid 

textningen. 

 
(3) - Good morning, judge. How come the sign says “Bell and Cobb” down there? 
 

Varför står det Bell & Cobb på 
 dörren? 
   
    
Med informativa fragment menar Koljonen (1997:70) satser som innehåller fakta, 

relevanta eller irrelevanta, men som ändå utelämnas. Informativa fragment som 

utelämnas är oftast fakta som inte påverkar programmets intrig. Sådana fragment är 

t.ex. talarens bikommentarer som inte är speciellt väsentliga. Koljonen (1998: 165) 

konstaterar att jämfört med de andra utelämningstyperna är förlusten i denna klass 
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betydligt större eftersom utelämningen inte kan kompenseras genom andra kanaler, 

t.ex. bilden. Utelämning av informativa fragment kan dessutom vara störande för 

dem som förstår originaldialogen. Denna typ av utelämning är emellertid oundviklig 

och beror på utrymmesrestriktioner. 

 

Informativa fragment omfattar enligt Koljonen (1998: 165f.) objektiv information, 

dvs. fakta eller tilläggsinformation. Den andra undergruppen, talarens 

bikommentarer, består av talarens subjektiva anmärkningar om samtalsämnet. De 

uttrycker oftast talarens känslor, attityder, åsikter om olika saker. Av följande två 

exempel utgör det första en informativ fras och det andra en bikommentar.  

 

(4) - The Australian soldiers who shot him gave him a hero’s funeral. 
 

De australiska soldaterna 
gav honom en hedersbegravning. 

 
(5) - …four to each car: ladies, take your hats off, if you please. Nothing worse than a 

poke in the eye. 
 

fyra I varje bil.  
Damerna ta av hattarna. 

 
 
I exempel 4 har den informativa bisatsen who shot him utelämnats. Koljonen (1998: 

166) konstaterar att det inte kommer fram tidigare eller senare hur soldaten har dött. 

Hon konstaterar också att utelämning av informativa bisatser inte är så vanligt. I det 

andra exemplet har frasen nothing worse than a poke in the eye utelämnats. Den är 

enligt Koljonen (1998: 171) en neutral, mindre viktig bikommentar som innehåller 

talarens motivering till att han uppmanar damerna att ta av sig hattarna. Också den 

har utelämnats för utrymmesbristens skull.  

 

2.5 Sammanfattning 

 

Audiovisuell översättning är översättning där bara den relevantaste informationen 

kan tas med på grund av tid- och utrymmesrestriktioner. Därför måste texten 

komprimeras. Utelämning är en bra strategi för komprimering. Mest utelämnas 

talspråkliga drag på grund av att mediet förändras från tal till skrift. Denna 

multimediala natur (bild, ljud, textning) hos AV-översättningen hjälper både tittaren 

och översättaren: bilden kompenserar utelämningar. Med hjälp av bilden kan man 
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utelämna fakultativa satsdelar, t.ex. adjektivattribut och rumsadverbial. Talspråkliga 

drag som upprepning och diskurspartiklar kan utelämnas därför att de inte tillför 

någon ny information till textningen. Informativa fragment utelämnas bara på grund 

av utrymmesbrist.      
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3 TRE GENRER: DOKUMENTÄR, BARNPROGRAM  OCH PRATSHOW        

 

I detta kapitel behandlar jag de tre olika genrerna, dvs. dokumentär, pratshow och 

barnprogram, som jag har valt att undersöka i denna avhandling. De behandlas 

separat i egna kapitel. I avsnitt 3.1 definierar jag vad som menas med dokumentär 

och sedan redogör jag för olika typer av dokumentärer och berättandet i 

dokumentärer. I avsnitt 3.2 behandlar jag barnprogram, dvs. de medel som man kan 

använda när man översätter för barn och en tecknad film. I avsnitt 3.3 behandlar jag 

pratshow och ”störningar” som är typiska för tal. 

 

3.1 Dokumentärer  

 

Dokumentär kan definieras på många olika sätt. Dokumentärens avsikt är att 

presentera faktisk information om världen utanför filmen (Bordwell 2001: 110, 

Nichols 2001: 2). Dokumentärer är mera funktionella, torftiga och stränga än 

fiktionsfilmer (Ellis 2005: 3). Fiktion och dokumentär skiljer sig alltså tydligt från 

varandra. Enligt Ellis (2005:1) har dokumentären typiska drag som skiljer den från 

andra filmtyper: ämne, avsikt, synpunkter eller betraktelsesätt, former, 

produktionsmetoder och tekniker samt den upplevelse de ger tittarna. Dokumentärer 

presenterar något som är specifikt och baserar sig på verkligheten. De behandlar 

oftast allmängiltiga ämnen eller människor och platser. Nichols (2001: 5) 

konstaterar vidare att dokumentärer ger muntliga och visuella skildringar av den 

historiska världen och att de presenterar individer, grupper och institutioner. 

 

För att ge information utnyttjar de som gör filmen många medel: de filmar 

händelser när de händer, de använder tabeller, kartor och andra visuella hjälpmedel 

och arrangerar ibland också händelser för kameran (Bordwell 2001: 110). Ellis 

(2005: 2) nämner två grundkrav för dokumentären: man anlitar bara personer som 

inte är skådespelare och man filmar på riktiga platser, inte i studio. 

 

Nichols (1991) och Kilborn (1997) presenterar fyra sätt att presentera 

dokumentärer: förklarande (expository), observerande (observatory), interaktiva 

(interactive) och reflexiva (reflexive). Den förklarande dokumentären riktas direkt 

till tittarna med hjälp av rubriker eller en berättare. I den förklarande typen utgör 
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rösten ankaret som allt material är bundet till. Ett exempel kan vara nyheter där 

nyhetsankaret och reportern kommenterar en nyhet på ort och ställe. (Nichols 1991: 

34.) Berättandet har stor betydelse för den förklarande dokumentären. Berättaren 

rapporterar om något man kanske ser och försöker berätta för tittarna vad de ska 

iaktta i sammanhanget. Denna typ kallas för voice-of-God-berättande. (Kilborn 

1997: 58f.) Vid observerande dokumentärer deltar den som gör filmen inte i själva 

händelseförloppet. Man filmar alltså långa tagningar och redigerar bort det man inte 

vill ha med (Nichols 1991: 38f.). Ett typiskt drag enligt Kilborn (1997: 65) är vidare 

att man inte arrangerar händelser för kameran. Nichols (1991: 40) tillägger att det 

inte finns något berättande i denna typ av dokumentär. Vid den interaktiva 

dokumentären är de deltagande personerna medvetna om kameran, filmmakaren 

och hans filmgrupp. Den som filmas kan tala direkt till kameran och filmmakaren 

och med den som intervjuas (Kilborn 1997: 71.). Den reflexiva dokumentären 

lägger i stället vikt vid det hur den historiska världen presenteras. Det är viktigt hur 

man visar och talar om den historiska världen.   

  

Kilborn (1997: 115) konstaterar att alla dokumentärer har någon slags berättande 

funktion. Bordwell (2001:60) definierar berättandet på följande sätt: en kedja av 

händelser mellan vilka det finns ett kausalt samband och vilka händer i en viss tid 

och i ett visst utrymme (se också Kilborn 1997: 117). Berättandet utgör alltså 

kausala händelser: en slumpmässig kedja av händelser som skulle vara svår att fatta 

som en helhet utan berättande (Bordwell 2001: 60). 

 

Vid berättandet kan man använda sig även en berättare som själv är en person i 

berättelsen. Berättaren kan också vara en voice-of-God-berättare vars röst kan höras 

i bakgrunden men inte synas i TV-rutan. Denna typ av berättare är typisk för 

dokumentärer (Bordwell 2001:74). Gershon3 skiljer mellan tre olika typer av 

berättare: en voice-over-berättare, en berättare som står framför kameran (som 

guide för tittaren) och en besökande expert. Voice-over är en form av AV-

översättning som betyder att originaldialogen ersätts med översättning. 

Originaldialogen kan i några fall höras med låg volym i bakgrunden (Herbst 1994: 

19). En voice-over berättare återger vad som händer i programmet eller på filmen 

                                                 
3 http://www.csc.vsc.edu/Com.web/Doc.var.html 
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men han syns inte i TV-rutan. En berättare som står framför kameran kan 

exempelvis stiga in i rummet och berätta vad som händer där. En besökande expert 

berättar för kameran vad han gör. Tittaren kan också ”tjuvlyssna” på experten när 

han arbetar och på det sättet förstå vad som händer.  

 

I mitt material (Yrke: kung) förekommer typerna voice-over berättare och 

besökande expert. Voice-over-berättaren används i de finskspråkiga delarna. 

Berättaren kommenterar då vad som händer i programmet men man kan inte se 

honom. Han presenterar därtill de besökande experterna som som talar svenska och 

vilkas tal jag utgår från i min undersökning. Gershon4 konstaterar att voice-over-

berättarens uppgift är att presentera det ämne som experten kommer att behandla. 

Gershon tillägger att det är normalt att experten syns i rutan i några sekunder innan 

han börjar tala för att tittaren ska hinna identifiera honom.  

 

3.2 Barnprogram 

 

Enligt Franz (1978: 10) kan barnlitteratur förmedlas genom olika kanaler, muntlig 

(barnteater), skriftlig (barnbok) och audiovisuell kanal (barnprogram). Här 

behandlas bara den audiovisuella kanalen. Franz (a.a.: 133) delar vidare in 

barnprogram i tre kategorier beroende på åldern hos tittarna: program för småbarn 

(3–5), program för äldre barn (6–12) och program för ungdomar (från 13 år uppåt). 

Sune och hans värld hör till de två sistnämnda grupperna. Programmet är en svensk 

tecknad serie som har finskspråkig textning. Den finskspråkiga tittaren måste alltså 

kunna läsa för att kunna följa med programmet. 

 

Det finns också mycket annat som man måste ta hänsyn till vid översättning för 

barn. Som jag konstaterat i kapitel 2.2 spelar tittaren en viktig roll i den 

audiovisuella processen. Detta gäller även barn: barnet är en tittare som ställer 

speciella krav på textningen.  

 

Enligt Oittinen (1993: 77) måste texten, i detta sammanhang undertexten, vara 

läsbar så att man förstår hela meningen. Läsbarheten är viktigt speciellt vid 

                                                 
4  http://www.csc.vsc.edu/Com.web/Doc.var.html 
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barnöversättning därför att barnlitteratur tål mindre ”konstigheter” än litteratur för 

vuxna (a.a.: 78). Klingberg (1977: 33) har liknande åsikter om läsbarheten. Han 

använder termen språklig adaptation vilket innebär just att man gör texten läsbar. 

Till språklig adaptation hör att textens språkliga svårighetsgrad anpassas efter de 

presumptiva läsarna. Detta betyder att översättaren använder kortare meningar, färre 

svåra och abstrakta ord, fler verb och färre substantiv (a.a.: 47). Adaptation innebär 

sålunda att man tar hänsyn till läsarnas intressen, behov, upplevelsesätt, kunskaper, 

läsförmåga osv. Adaptation kan vidare, enligt Klingberg (a.a.: 47), gälla annat 

såsom innehållet och kompositionen.     

                                                                                                                                                                         

Det finns två sätt att få barn förstå vad det är fråga om i programmet. Man kan 

antingen dubba eller använda textning. Vid dubbning ersätts det ursprungliga talet 

med ljud som så väl som möjligt försöker följa originalets timing, formulering och 

läpprörelser (Luyken 2002: 31). Man dubbar program för småbarn därför att de 

kanske inte kan läsa tillräckligt bra för att kunna följa undertexterna utan hjälp 

(O’Connell 2003: 101). Oftast textas sådana program för barn som enligt Franz 

(1978: 133) hör till kategorier barnprogram och ungdomsprogram. Jag har själv 

märkt att tendensen i Finland när det gäller barnprogram är att man inte dubbar bara 

för småbarn utan att man konsekvent dubbar också nästan alla tecknade serier. 

Detta gäller svenskspråkiga barnprogram i Finland. Därför var det svårt att hitta en 

tecknad serie med undertexter. Undantag utgör enligt Karamitroglou (1997: 191) 

tecknade serier som textas om de har ett tema eller de innehåller humor som vädjar 

till barn; respektive om de är publicerade på nytt eller de är nya episoder av äldre 

produktion som man har publicerat med textning tidigare eller om serier är 

produkter av studior med hög status som Walt Disney. 

 

Enligt O’Connell (2003: 101) finns det mycket gemensamt med tecknade serier och 

barnböcker som är avsedda att läsas högt. Hon konstaterar att både tecknade serier 

och böcker använder samma visuella och orala kanaler, på ett olikt sätt visserligen, 

och de riktas till samma åldergrupp som inte kan läsa. Hon (a.a.: 113) tillägger att 

tecknade serier motsvarar och fyller funktionen av den traditionella illustrerade 

sagoboken. Enligt henne kan tecknade serier definieras som en modern utveckling 

av texter som läses högt eftersom de är audiovisuella texter som både barn som kan 

läsa och som inte kan läsa kan njuta av.   
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3.2.1 Tecknad film (animation) 

 

Med animation menas rörlig bild som är gjord av enstaka separata still-bilder 

(Keränen m. fl. 2005: 168). Men den kanske bekantaste definitionen kommer från 

McLaren (i boken Art in Motion, Animation Aesthetics av Maureen Furniss 2000): 

Animation är inte konst av ritningar som rör sig utan konst av rörelser som är ritade; 

Det som händer mellan varje ”frame” är mycket viktigare än det som finns i en 

bildruta; Animation är därför konsten att manipulera de osynliga luckor som finns 

mellan olika bilder. 

 

I animation har man traditionellt berättat historier och sagor. Ritade figurer ger en 

helt annan frihet att berätta historier än en film med riktiga skådespelare. Animation 

är alltid ett förenklat sätt att presentera saker. Med hjälp av animation kan man 

exempelvis åskådliggöra saker eller presentera saker som man annars inte skulle se. 

(Keränen m.fl. 2005: 168.)  

 

Enligt Keränen (2005: 168) kan man dela animationsteknikerna i två: den 

traditionella kamera-animationen och datoranimation. Kamera-animation betyder 

att de enstaka bilderna fotograferas med en kamera på en film. Till kamera-

animation hör tecknad film samt leranimation och dockanimation. Bordwell (2001: 

144) konstaterar att tecknad film är mest välkänt. I datoranimation produceras 

bilderna med en dators ritningsprogram eller animationsprogram. Till 

datoranimation hör enligt Keränen (2005: 168) 3D-animation, tecknade filmer samt 

dataspel. Sune och hans värld är en datoranimation, dvs. gjord med dator.    

 

3.3 Pratshow 

 

Pratshowgenren är svår att definiera eftersom den har olika former och gränsen till 

andra talprogram vacklar (Nuolijärvi & Tiittula 2000: 88, Munson 1993: 7). Enligt 

Nuolijärvi & Tiittula (a.a.: 80) ingår många olika talprogram i pratshowgenren: 

intervjuer, samtal med två eller flera deltagare osv. De kan vara sak- eller 

underhållningsprogram eller hybrider.  
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Enligt Scannell (1991: 1) är tal i TV en kommunikativ diskurs mellan dem som 

deltar i samtalet. Nuolijärvi & Tiittula (2000: 17) konstaterar att samtal i television 

skiljer sig från vanliga samtal på två sätt: tiden är förutbestämd och samtalet riktas 

till en tredje part, tittaren. Hietala (1996: 53) konstaterar att pratshow-boomen är 

förknippad med två mediakulturella företeelser: kändisar och tittarnas behov att 

”pysyä ajantasalla” (hänga med). Han (a.a : 52) konstaterar vidare att pratshowens 

popularitet baserar sig på ett behov av autenticitet. Man vill titta på program som är 

realistiska.  

 

Enligt Nuolijärvi & Tiittula (2000: 88) är typiska drag för pratshow att den 

koncentrerar sig på en person, är underhållande och har en studiopublik. Tolson 

(1991: 178) konstaterar att pratshowens uppgift är att underhålla och informera. 

Tyngdpunkten vid pratshowen ligger på berömda gäster och de samtal man för med 

dem (Hietala 1996: 52). Programledaren spelar också en central roll. Han eller hon 

ger sin prägel åt programmet (Nuolijärvi & Tiittula 2000: 88). Rose (1985: 340f.) 

konstaterar att pratshowens popularitet baserar sig just på programledaren eftersom 

den inte innehåller en särskild intrig eller aktion. Till programledarens uppgifter hör 

att fördela ordet och hålla samtalet i gång genom att ta upp nya samtalsämnen 

(Nuolijärvi & Tiittula 2000: 100).  

 

Pratshowen Bettina S bygger just på programledaren Bettina Sågbom-Ek. Hon är 

den som leder samtalet genom att ställa frågor. Hon ställer frågor för att byta 

samtalsämne eller få mera information om någonting. Detta avsnitt av Bettina S är 

inte en vanlig pratshow där man sitter i studion och har publik. Här är Bettina och 

hennes två gäster i Hollywood. Det finns ingen publik om man inte räknar med TV-

tittarna. Samtalet mellan Bettina och gästerna framstår dels som samtal mellan 

bekanta och dels som en intervju. De pratar alltså som om de känner varandra men 

samtidigt ställer Bettina frågor för att få fram vad hon vill.   

 

Det spontana talet som pratshowen bygger på har särdrag som många andra TV-

genrer inte har eftersom de baserar sig på manuskript och talet är planerat. Spontant 

tal innehåller ”störningar”, t.ex. brott och korrigeringar. Men såsom Tiittula (1992: 

68) framhäver är de störningar bara ur skriftspråkets synvinkel. De förekommer 

eftersom man inte kan planera tal i förhand; tal och planering sker samtidigt. 
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(Tiittula a.a.: 68.) Tal innehåller enligt Tiittula (a.a.: 69) också anakoluter, dvs. brott 

eller förändringar i strukturen som gör att uttrycket har strukturellt oförenliga 

ingredienser. Förklaringen till dessa störningar är enligt Tiittula (a.a.: 70) att talaren 

har något som han vill säga men vet ännu inte hur han syntaktiskt ska uttrycka det 

eller att en påbörjad syntaktisk struktur inte passar till det han vill säga. Han måste 

alltså börja på nytt eller förändra strukturen.  

 

3.4 Sammanfattning 

 

De tre genrerna jag analyserar i min avhandling är ganska olika till sin karaktär. 

Barnprogrammet är en tecknad serie utan förankring i verkligheten. Den baserar sig 

på manuskript. Dokumentären och pratshowen sker i stället i den verkliga världen, 

dokumentären i den historiska världen och pratshowen i nutiden. De innehåller 

spontant talspråk, den ena rikssvenska och den andra finlandssvenska. Vid dessa 

genrer kan de typiska ”störningarna” i talspråket ses tydligt, speciellt vid Bettina S. 

De innehåller brott och korrigeringar som barnprogrammet inte har.  

 

Yrke: kung är ett typiskt exempel på en monolog och Bettina S på en dialog. Sune 

och hans värld är också en dialog men personerna som deltar i samtalet är flera. I 

pratshowen medverkar bara tre personer. I dokumentären bildar det vad en person 

säger en helhet. I barnprogrammet är en scen en helhet. Helheten i pratshowen 

formas i stället av varje samtal.    

 

Jag antar att dokumentären och pratshowen innehåller mest utelämningar av 

talspråkliga drag. Också antalet utelämningar av informativa fragment kan vara 

större än i barnprogram eftersom talet i de två förstnämna genrer är spontant och 

kan innehålla informativa fraser eller talarens bikommentarer där han avviker från 

ämnet. 

 

I kapitel 4 analyserar jag dessa tre programtyper separat och undersöker vilka slags 

utelämningar de innehåller. Jag ska också visa skillnader och likheter i 

utelämningar mellan dessa tre genrer.    
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4. ANALYS AV UNDERSÖKNINGSMATERIAL 

 

I detta kapitel analyserar jag undersökningsmaterialet. Jag analyserar först 

barnprogrammet, sedan dokumentären och sist pratshowen. Jag vill börja från det 

minst spontana materialet, det som baserar sig på manuskript. Dokumentären kan 

också ha en någon slags manuskript men talet i den är emellertid fritt. Talet i 

pratshowen är oplanerat och innehåller typiska talspråksdragen. Fast talsituationen i 

dokumentären och pratshowen inte motsvarar varandra - dokumentären innehåller 

monologer och pratshowen en dialog - kan man ändå se olikheter och likheter 

mellan dem. På samma gång ser man hur rikssvenskt och finlandssvenskt tal skiljer 

sig från varandra.   

 

4.1 Analys av Sune och hans värld 

 

Jag inleder min analysdel med att analysera Sune och hans värld. Jag har delat 

analysdelen i tre utgående från Koljonens kategorisering (se kap. 2.4). Jag har 

emellertid kategoriserat adverbial och attribut noggrannare än Koljonen och tagit 

med också andra adverbial- och attributstyper som förekommer i materialen. Jag 

ska emellertid inte markera varje grupp ensamt utan använder ett kollektivt namn 

övriga adverbial och övriga attribut. Jag behandlar först fakultativa satsdelar, sedan 

talspråkliga drag och sist informativa fragment. Jag tar upp de viktigaste och 

intressantaste resultaten och analyserar dem med hjälp av exempel.  

 

4.1.1 Fakultativa satsdelar 

 

Denna grupp består i Koljonens undersökning bara av tidsadverbial, rumsadverbial, 

sättsadverbial, talarattitydsadverbial och adjektivattribut. Som konstaterat har jag 

tagit med också andra adverbial- och attributstyper som delmaterialet innehåller 

(gradadverbial, artikelattribut och substantivattribut) samt konjunktioner. Precis 

som Koljonen räknar jag s.k. diskurspartiklar (ju, väl, liksom osv.) som talspråkliga 

drag även om man i princip kunde se dem som talarattitydsadverbial (SAG 4: 82). 

Talarattitydsadverbial anger en attityd eller en kommentar till det övriga 

satsinnehållet eller till den språkhandling som satsen uttrycker. Attityden gäller i 
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många fall satsens sanningshalt, som talaren antingen reserverar sig emot eller 

framhäver som självklar. (SAG 4: 101f.) 

 

Tabell 2 visar vilka utelämningar av fakultativa satsdelar Sune och hans värld 

innehåller.  

 

Tabell 2. Utelämningar av fakultativa satsdelar i Sune och hans värld.   

 

FAKULTATIVA 
SATDELAR 

konjunktioner 
tidsadverbial 
rumsadverbial 
gradadverbial 
sättsadverbial 
talarattitydsadverbial 
övriga adverbial 
adjektivattribut 
övriga attribut 

15 
10 
7 
3 
- 
12 
5 
7 
6 

              summa                 64 

  

Som framgår av tabellen har konjunktioner utelämnats 15 gånger i textningen av 

Sune och hans värld. Konjunktioner förenar satser och satsdelar men de har också 

diskursfunktioner som är typiska för talat språk. De vanligaste konjunktionerna i tal 

är multifunktionella och deras diskursfunktion är viktig för samtalets framskridande 

och samverkan. (Tiittula 1992: 57.)    

 

Konjunktioner är enligt SAG (2: 728) en sluten klass av formord som används för 

att samordna två och ibland flera led av ett visst slag till ett led av samma slag. De 

samordnade leden kan vara fraser, bisatser eller huvudsatser. I detta delmaterial 

förekommer konjunktionerna men och och som är de mest typiska konjunktionerna 

i talat språk (Tiittula 1992: 59). Båda konjunktioner i Sune och hans värld 

förekommer både mitt och i början av satser.   

 

Konjunktion men är vanligare än konjunktion och i materialet. Men är en adversativ 

konjunktion som anger att det som sägs i det senare samordningsledet är 

anmärkningsvärt i förhållande till det som sägs i det förra, samtidigt som båda 

ledens betydelser är giltiga i textsammanhanget (SAG 2: 729). I exempel 6 har 

översättaren delat svenskans mening med två samordnade huvudsatser till två 

separata satser i finskan. Hon har kanske gjort det därför att de båda delarna inte 
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ryms i textremsan på samma gång. För tydlighets skull är det bättre att dela den 

långa svenska meningen till två kortare satser. 

 
(6) - Utan skolan finns alla söta tjejer utspridda som flugor på en sommaräng men skolan 

funkar som en sådär elektrisk insektssmälla. 
 
 Kaikki söpöt tytöt lentävät silloin tiehensä kuin kärpäset kesäniityllä.  
 

Koulu toimii kuin sähköinen kärpäsloukku.  
 

I exempel 6 har dock koherens försvagats i den finska översättningen. I svenskan 

skapar ordet skola koherens. Det förekommer i båda svenska satserna men bara i 

den ena finska satsen. Översättarens lösning fungerar ändå eftersom det kommer 

fram från föregående replik att det är fråga om skola fast den finska översättningen 

har formulerats på ett annat sätt. Dessutom binder konjunktionen men dessa två 

svenska satser till en helhet som den inte gör i finskan. 

 

Det finns sex belägg på konjunktionen och i detta material. Den additiva 

konjunktionen och anger att båda samordningsleden är giltiga i förhållande till 

kontext (SAG2 1999: 729). Konjunktionen och binder samman antingen två satser 

eller två satsdelar. Så är fallet i det svenska talet i exempel 7.  

 
(7) - Du är farlig inte bara för dig själv utan även för andra patienter här på sjukhuset. Och 

det kan bli riktigt otrevligt här om det smäller. 
 
 Olet vaaraksi muillekin potilaille.  
 

Siitä voi syntyä rumaa jälkeä. 
 

Och i exempel 7 anger att diskursen fortsätter. I den finska textningen har 

översättaren på samma sätt som i svenskan använt två olika satser. Hon har 

emellertid lämnat bort ordet och som anknyter utsagan till föregående sats. Hon har 

också lämnat bort bisatsen om det smäller. Bisatsen är här också ett informativt 

element som behandlas senare i kapitel 4.1.3. Det fattas koherens i den finska 

textningen och satserna är inte en enhetlig enhet som de är i svenskan. Eftersom 

översättaren har utelämnat bisatsen är det svårt att förstå, speciellt när det är fråga 

om barn, vad pronomenet se ’det’ syftar på. Det skulle nämligen ha varit möjligt att 

översätta bisatsen.  

 



 26 

I exempel 8 har två huvudsatser, som i svenskan har förenats med konjunktion och, 

blivit två separata satser i finskan. Orden kär och kärleksfull skapar koherens 

mellan satserna. Man kan säga att den andra satsen är en följd av den föregående 

satsen, dvs. om Sirka blir kär i Sune blir Sune botad. 

 
 

(8) - Jag måste ligga på intensiven i flera dar så blir hon kär i mig och jag blir botad i 
hennes kärleksfulla vård. 

 
Minun pitää maata teholla, jotta hän rakastuu minuun.  

 
Hänen rakkautensa parantaa minut. 

 

I exempel 8 har översättaren lyckats bevara koherensen i textningen. Substantivet 

vård har utelämnats därför att översättaren har förändrat satsens struktur. Hon har 

översatt adjektivet kärleksfull med substantivet rakkaus ’kärlek’ till finska. Satsens 

betydelse har förändrats lite men den har ingen betydelse för intrigen. Hon har gjort 

satserna kortare och tydligare vilket är bra för det är barn som tittar på programmet 

(se Klingberg 1977: 33 i kap. 3.3).  

 

(9) - Där är riktiga och ovanliga sjukdomar. 
 
  Siinä on vakavia, harvinaisia tauteja. 
 
 
I exempel 9 har översättaren lämnat bort konjunktionen och som binder samman två 

adjektiv. Man kan göra det i finskan om satsens delar är likvärdiga som det är fråga 

om här (Ikola 2001:196). Adjektiv riktiga och ovanliga fungerar som 

adjektivattribut till ordet sjukdomar. Översättaren har ersatt konjunktionen bara 

med kommatecken och sparat utrymme. Och skulle ändå ha fått plats men hon har 

velat lämna bort det.  

 

Adverbial utgör den största gruppen av fakultativa satsdelar som har lämnats bort i 

Sune och hans värld. Det finns totalt 38 adverbial som utelämnats. Största delen av 

utelämnade adverbial hör till gruppen talarattitydsadverbial (12 belägg). Den 

vanligaste är kanske som uttrycker tvekande (Vi kanske kan lära denna unga man 

en liten läxa.). Enligt SAG (4: 104) anger den också en gradering av sannolikhet.  

Som framkommit ovan är talarattitydsadverbial en special adverbialtyp, som hör till 

satsadverbialen, och på något sätt modifierar hela satsens utsaga. Sådana 
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satsadverbial som anger talarens omdöme om utsagan kallas talarattitydsadverbial. 

De kan enligt Andersson (1994: 85) vara modala eller kommenterande. De modala 

kan omskrivas med en överordnad sats: Sommaren kommer inte/nödvändigtvis att 

bli varm. De kommenterande kan på sätt och vis också omskrivas med en 

överordnad sats: Sommaren kommer [beklagligtvis/trevligt nog] att bli varm. Jfr: 

Sommaren kommer att bli varm, och det är beklagligt/trevligt. Skillnaden är således 

att de modala satsadverbialen så att säga modifierar sanningshalten i satsens utsaga, 

medan de kommenterande inte förändrar sanningshalten utan mer parentetiskt ger 

talarens omdöme om handlingen.  

   

Sune och hans värld innehåller 10 belägg på utelämningar av tidsadverbial. Den 

viktigaste orsaken till utelämning av tidsadverbial är att de inte tillför någon ny 

information, dvs. de är irrelevanta för tittaren får samma upplevelse utan 

tidsadverbial.  Så är det också i exempel 10. Översättaren har utelämnat 

tidsadverbialet den här helgen därför att det inte är relevant information. Viktigt är 

att Karin har kursen och därför inte kan ta hand om Rudolf.   

 

(10) - Rudolf gubben, jag vet att du vill att jag tar hand om dig när du blir sjuk men den 
här helgen har jag ju den där kursen. 

 
 Tiedän, että haluat minun hoitavan sinua, kun olet sairaana…  

mutta minulla on se kurssi. 
 

Det tidsadverbialet som är mest frekvent är nu (6 belägg). Enligt SAG (2: 408) kan 

tidsadverbial indelas i flera undergrupper: adverbial för tidfästning (i går, år 1992), 

adverbial för duration (i tre veckor, på tre dagar), adverbial för upprepning (flera 

gånger, tre gånger i veckan) och fokuserande tidsadverbial (fortfarande, ännu, 

redan). Tidsadverbialet nu hör till gruppen tidfästningsadverbial. Tidsadverbial nu 

är ganska neutralt som exempel 11 visar. 

 

(11) - Jag har mitt livs viktigaste dejt nu på lördag.  
 
 Minulla on tärkeät treffit lauantaina. 
    
 
Exemplet innehåller i själva verket två tidsadverbial, nu och på lördag. 

Översättaren har utelämnat tidsadverbialet nu eftersom det andra tidsadverbialet 
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utrycker den viktigare informationen, dvs. att dejten är på lördag. Nu i exemplet 11 

betyder bara att dejten är på lördag denna vecka och inte någon annan vecka. 

  

Rumsadverbial kan på samma sätt som tidsadverbial delas in i flera undergrupper: 

befintlighetsadverbial (på landet, långt inne), ursprungsadverbial (ur djupet, 

hemifrån), mål- och riktningsadverbial (till marken, ända fram), avstånds- och 

vägadverbial (tre kilometer, via stadskansliet) (Andersson 1994: 83). Mitt material 

innehåller 6 utelämnade rumsadverbial. Rumsadverbial utelämnas mestadels 

eftersom bilden kompenserar utelämningen. Detta är t.ex. fallet i exempel 12.  

 

(12) - Allt du behöver står här på bordet: hostmedicin, näsdukar, C-vitamin […] 
 

Tässä on kaikki tarvittava:  
yskänlääke, nenäliinat, C-vitamiini.  

 
 
I exemplet 12 kan rumsadverbialet på bordet utelämnas utan någon 

informationsförlust. Sunes mamma är på väg till kursen och räknar upp vad som 

står på bordet. Man kan se bordet och varorna på bordet i bilden så det är onödigt 

att översätta rumsadverbialet. Också rumsadverbialet här på sjukhuset i exempel 13 

kan riskfritt utelämnas därför att tittaren vet på grund av vad han tidigare har sett att 

man befinner sig på ett sjukhus. I filmen kan man se Sune ligga på sjukhuset. 

Dessutom talar sjuksköterskan om patienter vilket ännu förtydligar att man är på 

sjukhuset. 

 

(13) - Du är farlig inte bara för dig själv utan även för andra patienter här på sjukhuset. 
 
 Olet vaaraksi muillekin potilaille. 
 
  
I exempel 13 har översättaren skickligt förkortat den långa svenska satsen vid 

textningen. Hon har utelämnat svenskans konjunktioner inte bara – utan även (ei 

vain – vaan myös på finska) som anger ett motsatsförhållande. Den ena delen är 

negerande och den andra jakande. Översättaren har översatt bara den jakande delen. 

Man behöver inte översätta den nekande delen därför att man på grund av finskans 

enklitiska partikel –kin förstår att Sune är farlig också för sig själv. ISK (2004: 806) 

kallar denna partikel fokuspartikel som kan fästas både till nominala fraser och 

finitverb. Partikeln påverkar inte bara ordet som den fästs till utan också hela satsen.   
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Olika slags attribut som utelämnats i Sune och hans värld (13 belägg) utgör den 

tredje största gruppen av fakultativa satsdelar. Attribut är bestämningar till 

nominalfraser och kan vara av flera olika slag t.ex. artikelattribut (alla biljetter, 

denna stad), adverbattribut (vägen hem), infinitivattribut (konsten att skriva) 

(Andersson 1994: 89ff.). Materialet innehåller 13 utelämnade attribut av vilka 

adjektivattribut (7 belägg) och substantivattribut (5 belägg) är de mest frekventa. 

Största delen av adjektivattributen är egenskapsord som har utelämnats därför att 

deras betydelse framgår från bilden. Adjektivattribut liten förekommer tre gånger. 

Exempel 14 visar ett av beläggen.   

 
 
(14) - Vi har en mycket sjuk liten pojke här inne. 
 
 Meillä on täällä erittäin sairas poika. 
 
 
Adjektivattributet i exempel 14 kan utelämnas därför att tittaren vet att det handlar 

om en liten pojke. Översättaren har utelämnat också rumsadverbialet inne. Det 

tillför ingen ny information. Tittaren vet att man är inne i sjukhuset och inte t.ex. 

ute. 

 

Substantivattribut utgör en intressant grupp av utelämningar som Koljonen (1998) 

inte nämner i sin behandling av fakultativa satsdelar. Materialet innehåller 5 

substantivattribut men tre av dem fungerar som bestämningar inom ett ord, i 

exemplen är det alltså fråga om sammansatta ord. Jag är medveten om att dessa 

grammatiskt sett inte är substantivattribut men därför att det inte finns en passande 

grupp för dessa behandlar jag dem som substantivattribut. I själva verket finns det 

bara två substantivattribut, syster. Båda fungerar som epitet, dvs. som ett 

framförställt attribut. Exempel 15 visar ett av de två beläggen.    

 

(15) - Jag ville bara träffa syster Sirka. 
 
  Halusin vain tavata Sirkan. 
 
 
Attributen i exempel 15 kan betraktas som en titel eller yrkesbeteckning som 

vanligtvis står framför sitt substantiviska huvudord. Epiteten kan lätt utelämnas 

därför att bilden förmedlar informationen, dvs. tittaren ser och vet att det är fråga 

om en sjuksköterska. Det är inte heller vanligt i finskan att använda sådana titlar. 
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Exempel 16 och 17 visar två fall där det första ledet i ett sammansatt ord lämnats 

bort i textningen.  

 
 (16) - Jag kan, jag kan inte låta dig utsätta dig för livsfarliga karlbaciller.  
   
 En salli, että altistut vaarallisille  

miesten basilleille.  
 
 (17) - Jag vill egentligen bli konsertpianist.  
 
 Haluaisin pianistiksi. 
 

I exempel 16 är adjektivet farlig kärnordet. Bestämningen livs- före adjektivet ger 

ordet mer intensitet. Ordet farlig i sig har en negativ konnotation, dvs. bibetydelse, 

och när man tillägger bestämningen livs får ordet ännu negativare mening. I 

exempel 17 är huvudordet en substantiv, pianist. I detta fall ger bestämningen inte 

intensitet utan den bara definierar huvudordet. Bestämningen konsert uttrycker att 

Pär vill vara just konsertpianist. Man kan lämna bort bestämningen därför att den 

inte är väsentlig information. Det är bara ett snabbt svar till det som Sune säger.    

 

4.1.2 Talspråkliga drag 

 

Talspråkliga drag utgör den näst största gruppen av utelämningar i Sune och hans 

värld. Diskurspartiklar och tilltal dominerar. Tabell 3 visar en översikt av de 

talspråkliga drag som mitt material innehåller. 

 

Tabell 3. Utelämningar av talspråkliga drag i Sune och hans värld. 

 

 
TALSPRÅKLIGA DRAG 

                                    
upprepning 
tilltal 
hälsningar 
interjektioner 
korta turer 
kohesionsmarkörer 
artighetsfraser 
diskurspartiklar 
inledning till proposition 

 
8 
12 
1 
5 
- 
2 
2 
21 
4 

                  summa               55 

 

Sune och hans värld innehåller alla andra talspråkliga drag som Koljonen nämner 

utom korta turer. Med korta turer avser Koljonen (1998: 144) korta satser som 

uppstår när en samtalsdeltagare säger någonting före eller efter någon annan 
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samtalsdeltagare tar turen. Med hjälp av en sådan tur står samtalsdeltagarna i 

interaktion med varandra. I översättningen av replikbytet som -Look, can I have the 

key, please? – What key? – To my studio kan den mellersta turen utelämnats 

eftersom svaret implicerar att någonting har först blivit efterfrågat.  

 

Den största gruppen av talspråkliga drag utgörs av diskurspartiklar. Wirdenäs och 

Norrby (2001: 211) konstaterar att diskurspartiklar är småord som lexikalt är 

innehållstomma och som således kan tas bort utan att den referentiella betydelsen 

påverkas. Typiska exempel är t.ex. ju och liksom. Diskurspartiklar utrycker t.ex. 

talarens attityd till det som sägs, visar olika slags skiljelinjer i talet, förenar 

diskursens delar till varandra, underhåller och styr diskurs, visar tvekande, fungerar 

som uppmjukningar och ordets reserverare osv. (Tiittula 1992: 61, se också Saari 

1994: 65). Antalet diskurspartiklar är högt eftersom Sune och hans värld innehåller 

småord som väl och ju som Lindström (2006) kallar modalpartiklar. Jag har räknat 

dessa små partiklar som talspråkliga drag men grammatiskt kan de ses också som 

modala satsadverbial (SAG 4: 114ff.). Diskurspartiklar kan fungera som vokativer 

eller kontaktsignaler. Lindström (2006) kallar denna typ av partiklar för 

yttrandepartiklar. I exempel 18 används hör du som en kontaktsignal.  

 
(18) - Hör du, var är luren? 
 
   Missä puhelin on? 
 

Talaren i exempel 18 vill att samtalspartnern hör på hennes fråga. Man skulle ha 

översatt hör du med kuule i finskan som enligt Saari (1994: 70) är den motsvarande 

finska frasen. Men eftersom denna diskurspartikel är talspråk i båda språk har 

översättaren lämnat bort det.  

 

Exempel 19 är ett typiskt exempel på frågepåhäng. Sune och hans värld innehåller 

bara två frågepåhäng som har båda utelämnats. Frågepåhänget va används i 

sverigesvenskan (Saari 1994: 70, Saari 1992: 9).  

 

(19) - Du har väl knappast varit i Södra Afrika dom senaste dagarna, va? 

   
 Sinä tuskin olet käynyt viime päivinä  
 eteläisessä Afrikassa.  
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Exemplet 19 visar att den svenska satsen är en frågesats eftersom den innehåller 

frågepåhänget va. Vid textningen har frågepåhänget utelämnats och satsen blir en 

vanlig påståendesats. Enligt Nordenstam (1990: 246) har frågepåhänget va olika 

funktioner i tal. I exempel 19 frågar talaren om lyssnaren instämmer i hans 

påstående men han är inte osäker om sanningshalten i propositionen. Tiittula (1992: 

61) konstaterar att frågepåhänget söker lyssnarens bekräftelse. Översättaren skulle 

ha kunnat översätta frågepåhänget med vai mitä på finskan vilket betyder att talaren 

vet att Sune inte har varit i Afrika men vill ha en bekräftelse på det. Översättningen 

fungerar emellertid bra också utan frågepåhänget.  

 

Näst största grupperna utgörs av tilltal  och upprepning. Materialet innehåller 12 

utelämnade tilltalsord. De består mestadels av egennamn men det förekommer 

också substantiv, adjektiv och pronomen. I finskan är det ovanligt att använda 

motpartens namn i tilltal (Hakulinen 1995b: 181). Tilltalets uppgifter är att fästa den 

tilltalades uppmärksamhet eller upprätthålla den (Yli-Vakkuri 1989: 44). Detta är 

uppenbart också fallet i exempel 20 där Henke vill väcka sin pappas 

uppmärksamhet. 

 

(20) - Pappa, det här är Robby.    
    
 Tässä on Robby. 
 
 
I exempel 20 används substantivet pappa som tilltalsord. Barn brukar använda 

orden pappa och mamma när det är fråga om föräldrar. Man kan ibland använda 

bara egennamnet men det är inte vanligt i finskan. Exemplet kan också fattas som 

en presentation, dvs. Henke presenterar sin kompis Robby till sin pappa.  

 

Upprepning som utelämnats i detta delmaterial förekommer i tre olika positioner: 

upprepning i början av ett yttrande, upprepning i mitten av yttrande och 

omformulering. Exempel 21 visar en utelämning i början av en tur. I exempel 22 

har pronomenet hans utelämnats i mitten av ett yttrande. 

     

(21) - Jag menar, jag menar att jag är inte ens sjuk. 

 
                         Tarkoitan, että minä en ole sairas. 
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 (22) - ”Patienten haltar, hans hy antar en gulaktig ton och  
 hans andedräkt luktar rutten fisk.” 
 
 ”Potilas ontuu, iho on kellertävä,  
 ja hengitys haisee mädältä kalalta.” 
 
 

I exempel 21 upprepar talaren första satsen. Jag menar är också en inledning till en 

proposition, dvs. en anföringssats, den viktigaste informationen kommer först i 

bisatsen. En sådan upprepning kan enligt Tiittula (1992: 78) bero på att talaren 

planerar vad han ska säga. Det är onödigt att upprepa dem i skrift därför att de tar 

plats och inte tillför någon ny information till satsen. I exempel 22 upprepas 

pronomenet hans, som syftar på ordet patient, i mitten av satsen. På samma gång 

utelämnas ordet ton från den andra satsen som är huvudordet till adjektivattribut 

gulaktig. Översättaren har ersatt frasen en gulaktig ton med participet kellertävä i 

finskan vilket jag tycker är bra eftersom man sparar utrymme. Här kan man tänka 

att pronomen hans också har en sammanbindande funktion i svenskan. Den alltså 

binder samman de tre satserna som formar en mening.  

 

Exempel 23 visar en omformulering i den svenska repliken. 

      
(23) - Bra, toppen! 
 
 Loistavaa! 
 

Ordet bra i exempel 23 betyder nästan samma sak som toppen. Man kan alltså 

lämna bort det. De är inte synonymer vilket betyder att två ord är identiska till sin 

betydelse. Synonymer måste också kunna bytas med varandra i alla kontexter 

(Karlsson 2004: 219). Det finns en liten nyansskillnad mellan dessa två ord som 

båda uttrycker någonting positivt: bra är mer neutralt än toppen som till och med 

kan låta lite talspråkligt. Översättaren har valt att översätta just denna talspråkliga 

variant vilket jag tycker är bra eftersom det handlar om talspråk. 

 

4.1.3 Informativa fragment 

  

Som framgår av tabell 4 förekommer det bara få utelämningar av informativa 

fragment i textningen av Sune och hans värld. Alla (6 belägg) är informativa fraser. 
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 Tabell 4. Utelämningar av informativa fragment i Sune och hans värld. 

 

 
INFORMATIVA 
FRAGMENT 

 
informativa fraser 
talarens bikommentarer 

 
6 
- 

                summa              6 

 

I delmaterialet har talarens bikommentarer inte utelämnats en enda gång och de 

utelämnade informativa fraserna utgör bara 6 belägg. Fyra av dem är frågor. Frågor 

utelämnas vanligtvis inte eftersom då måste också svaret till frågan utelämnas. Om 

det gäller retoriska frågor som man inte väntar svar på kan de emellertid utelämnas. 

Frågorna som utelämnas i mitt material är sådana som inte har större betydelse till 

intrigen men som emellertid innehåller fakta. Översättaren har lyckats översätta 

dem utan att tittaren blir störd av att något viktigt har utelämnats. Exempel 24 visar 

däremot ett fall där en fråga har utelämnats och satsens betydelse förändras vid 

textning.  

 

(24) - Rudolf gubben, jag vet att du vill att jag tar hand om dig när du blir sjuk men den här 
helgen har jag ju den där kursen. Kommer du ihåg den? 

 
 - Nej! 
 
 Tiedän, että haluat minun hoitavan sinua, kun  
 olet sairaana…  
 
 mutta minulla on se kurssi. 
 
 - Ei! 
 

I exempel 24 har jag tagit en lite längre textbit för klarhetens skull. Den utelämnade 

frågan har markerats med fet stil. På bilden berättar Karin att hon har en kurs och 

frågar om Rudolf kommer ihåg den. Rudolf svarar nej. I själva verket är det 

nekande svaret svar på frågan som har utelämnats. Den finska textningen är alltså 

vilseledande. Tittaren tror att negationsordet nej är en kommentar till att Karin 

måste gå till kursen. Här är det bara fråga om att Rudolf inte kommer ihåg kursen. 

Översättaren skulle ha kunnat översätta frågan t.ex. bara med verbet muistatko som 

i finskan innefattar både verbet komma ihåg och subjektet du. Det skulle ha fått 

plats.  
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I exempel 25 har översättaren utelämnat den första frågan av två.   

 
(25)  - Jaha, med vem då? Kalle eller Fabian?  
   
 Kallen vai Fabianin kanssa? 
 

Den andra frågan i exempel 25 fungerar som en precisering till den föregående 

frågan och visar att den som frågar redan vet eller anar att pojken är antingen Kalle 

eller Fabian. Lösningen är bra eftersom översättaren ändå har lyckats få med den 

viktigaste informationen. Hon har använt prepositionen med ’kanssa’ vid textningen 

och sparat utrymme. 

 

4.1.4 Sammanfattning 

 

Resultaten av analys om Sune och hans värld visar att utelämning av fakultativa 

satsdelar dominerar. I Koljonens undersökning dominerar de talspråkliga drag som 

var också min andra hypotes. Denna skillnad kan bero på materialet, dvs. att Sune 

och hans värld egentligen är konstruerad dialog eller på de språkkombinationer som 

använts vid analysen (engelska-svenska och svenska-finska).  

 

Konjunktioner är ett fall som påverkar resultaten. Jag har räknat alla konjunktioner 

som fakultativa satsdelar. Enligt ISK (2004: 778) kan konjunktioner, oftast och, 

fungera också som en multifunktionell partikel (se också Tiittula 1992: 60). Den 

kan binda samman talarens på varandra följande turer, koppla turer till en tur av en 

annan talare eller koppla talsekvenser till varandra. Konjunktionen och har alltså en 

tydlig diskursstyrande funktion och kunde räknas som ett talspråkligt drag. Hur 

konjunktioner påverkar undersökningsresultaten kan ses ännu tydligare i analysen 

av Yrke: kung (se kap. 4.2.1).    

 

Utelämning av informativa fragment spelar ingen stor roll i Sune och hans värld. 

Översättaren har lyckats formulera undertexter så att inte någon stor 

informationsförlust uppkommer. Hon har också skickligt använt andra 

komprimeringsstrategier (se kap. 1.1).  
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4.2 Analys av Yrke: kung 

 

I detta kapitel analyserar jag dokumentären Yrke: kung på samma sätt som 

barnprogrammet Sune och hans värld. Jag har alltså delat analysen i tre delar. Jag 

börjar med att diskutera fakultativa satsdelar. Därefter behandlar jag talspråkliga 

drag och till slut informativa fragment. Genomgången är kontrastiv i förhållande till 

föregående avsnitt. Genom hela avsnittet diskuterar jag eventuella skillnader och 

likheter mellan Yrke: kung och Sune och hans värld.    

 

4.2.1 Fakultativa satsdelar  

 

Tabell 5 visar en översikt av utelämningarna i Yrke: kung. Antalet övriga adverbial 

är tre gånger högre än i Sune och hans värld. Detta delmaterial innehåller 

gradadverbial (lite och litegran), possessivattribut (Sveriges) och 

prepositionsattribut (med mycket bestämt syfte) samt två objekt som har utelämnats.     

 

Tabell 5. Utelämningar av fakultativa satsdelar i Yrke: kung. 

 

FAKULTATIVA 
SATDELAR 

konjunktioner 
tidsadverbial 
rumsadverbial 
sättsadverbial 
talarattitydsadverbial 
gradadverbial 
övriga adverbial 
adjektivattribut 
possessivattribut 
prepositionsattribut 
objekt 

51 
8 
5 
- 
14 
2 
16 
8 
1 
1 
2 

         summa                108 

 

Som framgår av tabell 5 utgör konjunktioner den allra största gruppen av fakultativa 

satsdelar som lämnats bort i Yrke: kung. Konjunktionen och förekommer frekvent, 

hela 33 gånger. Den är alltså fem gånger vanligare än i barnprogrammet. Detta kan 

bero delvis på att genrerna är olika, delvis på att Yrke: kung har spontan dialog 

medan Sune och hans värld har konstruerad dialog.  

 

En annan tydlig skillnad kan ses i beläggen på utelämnade konjunktioner men. Den 

var frekvent i Sune och hans värld men Yrke: kung innehåller inte en enda 
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konjunktion men. Dokumentären Yrke: kung innehåller i stället mera omväxlande 

utelämnade konjunktioner än barnprogrammet, t.ex. så, när och utan.  

 

Konjunktionen och utelämnas vid textning eftersom översättaren måste dela långa 

meningar i kortare bitar. Hon kan inte översätta allt vad en person säger genom att 

förbinda flera satser med en konjunktion. Textblocket måste vara tydligt och lättläst 

för att tittaren ska kunna följa med. Gottlieb (2004: 45) konstaterar att varje 

undertext borde vara en enhetlig helhet. Om den svenska meningen är delad t.ex. i 

två tvåradiga repliker måste den konstrueras på det sättet att tittaren kommer ihåg 

vad som står i den första repliken när han läser den andra repliken. Därför är det 

lättare för tittaren om översättaren kan konstruera en helhet som står i en replik. Ett 

typiskt fall visas i exempel 26.  

 

(26)   - Politiken styr så mycket annat och ska vi till detta dessutom ha en politiskt vald 
president? 

 
 Politiikka hallitsee  

kaikkea muuta.  
 

Pitäisikö meillä sen lisäksi  
vielä olla presidentti?  

 
 

I exempel 26 har översättaren utelämnat konjunktionen och som binder samman två 

huvudsatser. Hon har delat den långa svenska meningen i två separata satser vid 

textningen. Hon har skapat två tvåradiga repliker som båda är enhetliga helheter.   

 

Adverbialen utgör en intressant grupp i Yrke: kung. Det finns fler varierande 

adverbial i dokumentären än i barnprogrammet. I sekvenser av svenskt tal där man 

talar om politik förekommer utelämning av adverbial som demokratiskt och 

politiskt i textning. Kungens tal innehåller ofta adverbial som riktigt och faktiskt 

som har utelämnats (Jag skämdes för att jag inte visste om hurdan han var, hur han 

var som person men jag visste faktiskt inte heller hur han hade omkommit heller 

faktiskt.). Det förekommer däremot inte så många tids- och rumsadverbial. Det 

finns två belägg på tidsadverbialet nu som är så frekvent i barnprogrammet. 

Rumsadverbial har utelämnats av två orsaker: rumsadverbialet innehåller inte någon 

viktig information eller bilden kompenserar utelämningen som i exempel 27.  
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(27) - Här har vi kör- och ridhästarna, fjorton stycken i ett stall. 
   

Täällä on neljätoista  
vaunu- ja ratsuhevosta.  

 
 
I exempel 27 har översättaren inte översatt precisering i ett stall som står i slutet av 

den svenska satsen. Hon har utelämnat det eftersom bilden kompenserar 

utelämningen. Immonen (2005: 171) konstaterar att bilden kompletterar undertexter 

och gör dem förståeliga vilka de inte nödvändigtvis skulle vara utan bildens stöd. Så 

är det också i exempel 27 där undertexten skulle förbli oklar utan bild. Tittaren ser 

stallet i bakgrunden och talaren visar till och med med handen på stallet. Talaren 

håller en liten paus före han säger rumsadverbialet. Därför att rumsadverbialet här 

’täällä’ står i början av satsen är det omöjligt att missförstå att det är fråga om ett 

stall. Översättaren har också satt räkneordet fjorton före substantivet kör- och 

ridhästarna i textningen och kunnat utelämna substantivet stycken som hör samman 

med räkneordet.       

 

Talarattitydsadverbial, dvs. sådana satsadverbial som anger talarens omdöme om 

utsagan, har utelämnats 14 gånger. De utgör den näst största gruppen av adverbial. 

Tendensen är motsatt den i Koljonens (1998: 124f) undersökning där bara en 

procent av utelämnade adverbial var talarattitydsadverbial. Hon (a.a.: 125) 

konstaterar att man inte gärna vill utelämna adverbial som uttrycker talarens attityd 

eller åsikt om någonting eftersom de kan ha en betydande roll för intrigen. I Yrke: 

kung har sådana talarattitydsadverbial emellertid utelämnats. Exempel 28 och 29 

visar typiska exempel på kommenterande talarattitydsadverbial som har utelämnats 

vid textning.  

 

(28) - Jag förde det på tal vid nåt tillfälle och då svarade kungen att han var ju väl 
medveten om det och skrattade både förtjust och lite generad kanske […] 

    
Otin sen kerran puheeksi, ja  
kuningas sanoi tienneensä siitä.  

 
Hän naurahti ilahtuneesti  –  

 
 
(29) - […] och var förstås väldigt glad och tacksam över att det kunde fungera på det här 

outtalade men ändå den tysta kan man säga överenskommelse som fanns.  
 
 Hän oli iloinen ja kiitollinen  

tästä sanattomasta sopimuksestamme.  
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Kanske i exempel 28 och förstås i exempel 29 uttrycker talarens känslor, hur hon 

förhåller sig till det hon säger. Dessa två talarattitydsadverbial har motsatta 

funktioner: kanske uttrycker tvivel och förstås säkerhet. I dessa exempel talar 

Alexandra Charles, före detta ägare till nattklubben Alexandras, om kungen när han 

var ung och gick på nattklubbar. Kanske i exempel 28 uttrycker att Charles inte är 

helt säker om kungen var generad. Exempel 29 innehåller i själva verket två 

talarattitydsadverbial, förstås och väldigt. Båda är oöversatta. Förstås i exempel 29 

betyder att hon är säker på att kungen var glad och tacksam. Talarattitydsadverbialet 

förstås uttrycker så starkt talarens åsikt att jag tycker att det är bra att översättaren 

har lämnat bort det. Talaren kan faktiskt inte veta vad kungen tänker. Det andra 

adverbialet väldigt förstärker adjektiven glad och tacksam. Eftersom 

talarattitydsadverbialen har utelämnats har satserna blivit neutralare i textningen än 

i originalet.  

 

Materialet innehåller 10 attribut. Största delen, dvs. 8 belägg, är adjektivattribut, ett 

är possessiv- eller genitivattribut (Sveriges) och ett prepositionsattribut (med mycket 

bestämt syfte). Det finns två ställen där adjektivattribut nuvarande ’nykyinen’ har 

utelämnats. Exempel 30 är den ena av dem. 

 
(30) - 1973 när den nuvarande kungen var kronprins togs det en bild på Öland med en 

mycket vacker flicka bredvid honom i bilen. 
 
 Vuonna 1973, kun  

kuningas oli kruunuprinssi, -  
 

hänestä otettiin valokuva  
kun kyydissä oli kaunis neito.  

 

Huvudordet till adjektivattributet nuvarande är substantivet kung. Adjektivattribut 

är onödigt eftersom tittaren vet att man talar om den nuvarande kungen. 

Dokumentären berättar ju om Carl XVI Gustav och inte om någon annan kung. 

Översättaren kan alltså på grund av kontexten och tittarens tidigare information 

lämna bort adjektivattributet. Översättaren har också utelämnat rumsadverbialet på 

Öland och adverbialet mycket. Rumsadverbialet innehåller ingen relevant 

information och adverbialet fungerar som en bestämning till en vacker flicka. Båda 

har utelämnats på grund av utrymmesbrist.   
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Den största skillnaden mellan Sune och hans värld och Yrke: kung är antalet 

konjunktioner som dokumentären har tre gånger fler av än barnprogrammet. 

Konjunktionen och är typisk i spontant tal och den används för att binda samman 

delar av långa yttranden som är typiska för tal. Vid textning utelämnas största delen 

av konjunktioner eftersom yttranden måste delas i kortare enheter för att tittaren ska 

kunna följa med i undertexterna. 

 

4.2.2 Talspråkliga drag 

 

Tabell 6 visar utelämningar av talspråkliga drag i Yrke: kung.  

 

Tabell 6. Utelämningar av talspråkliga drag i Yrke: kung. 

 

 
TALSPRÅKLIGA DRAG 

                                    
upprepning 
tilltal 
hälsningar 
interjektioner 
korta turer 
kohesionsmarkörer 
artighetsfraser 
diskurspartiklar 
inledning till proposition 

 
26 
- 
- 
- 
- 
2 
- 
16 
14 

                  summa                58 

 
 

Utelämning av upprepning dominerar vid talspråkliga drag. Diskurspartiklar utgör 

den näst största gruppen. Gruppen inledning till proposition är nästan lika stor som 

gruppen diskurspartiklar. Beaktansvärt är att materialet inte innehåller några andra 

talspråkliga drag, dvs. tilltal, hälsningar, interjektioner, korta turer eller 

artighetsfraser. Detta beror på programmets natur. Yrke: kung är en dokumentär 

som innehåller monologer. Detta betyder att det inte kan finnas tilltal, hälsningar 

eller korta turer som är typiska för dialoger. Programmets natur innebär också att 

det inte finns några interjektioner. Interjektioner fungerar ofta som utrop, som korta 

instämmanden i ett samtal eller som svar på frågor (Andersson 1994: 51). 

 

Upprepning har många funktioner i tal. Den hjälper talaren forma tal på ett effektivt 

sätt men också producera flytande tal medan han formulerar det han vill säga. 

Genom upprepning görs diskursen semantiskt mindre kompakt vilket hjälper 
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lyssnaren att förstå budskapet. Lyssnaren mottar informationen i samma tempo som 

talaren producerar den. Han behöver alltså inte tillägna sig informationen så snabbt. 

Upprepning har också en förbindande funktion: den skapar kohesion. Upprepning 

av ord, meningar och fraser binder diskurser med varandra och visar hur diskursens 

delar hänger ihop. (Tannen 1989: 48ff.)  

 

Största delen av upprepningen i detta material beror på talets ”störningar” som jag 

presenterade i kapitel 3.4. Sune och hans värld innehöll inte detta slags upprepning 

eftersom dialogen i programmet inte var autentisk utan konstruerad. Det fanns 

några fall där fraser eller ord i början av satsen upprepades eftersom talaren ville 

betona det han sade. Här betyder upprepning i början av satsen att talaren tänker 

vad han eller hon ska säga eller håller på att formulera uttrycket (se Tiittula 1992: 

70), t.ex. Han fick god… fick god motion tillsammans med kungafamiljen i somras. 

I dessa fall finns det alltid en liten paus mellan de upprepade orden och man kan 

höra tvekan i talarens röst. Upprepning har utelämnats också när talaren börjar säga 

någonting men vill då konstruera uttrycket på ett annat sätt och börjar det på nytt, 

t.ex. Nej, jag tycker nog att… att när han blev, när dom blev två, när han gifte sig 

med Silvia  […] .  

 

I mitt material förekommer också upprepning där det upprepade ordet har nämnts 

tidigare i samma persons tal och därför är bekant för tittaren och kan utelämnas. 

Detta är fallet i exempel 31.  

 
(31) - Här fattar Akademien till exempel beslut om inval av nya ledamöter när någon har 

lämnat kretsen. Det är ett beslut som måste godkännas av kungen för att vara giltigt . 
Det står mycket tydligt i stadgarna att valet av ny ledamot måste vinna Akademiens 
beskyddares nådighet som det står där för att vara behörigt.  

   
Täällä valitaan uudet jäsenet  
vanhojen tilalle.  

 
Valinta edellyttää  
aina kuninkaan hyväksyntää.  

   
Säännöissä sanotaan selvästi,  
että uuden jäsenen valinta –  

 
edellyttää ”suojelijamme  
armollista hyväksyntää”.  
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I exempel 31 skapar upprepning kohesion i diskursen. Där upprepas ordet 

Akademien men också bisatsen som det står där och synonyma bisatser för att vara 

giltigt och för att vara behörigt. Översättaren har utelämnat substantivet Akademien 

och Akademiens eftersom det förekommer tidigare i samma mening. Hon har 

använt passiv i stället för aktiv i den första repliken och kunnat utelämna 

substantivet Akademien. Det andra substantivet kan också utelämnas eftersom det 

nämns tidigare att kungen är Akademiens beskyddare. Bisatsen som det står där 

syftar på substantivet i stadgarna som står i början av satsen. Översättaren har 

lämnat bort den eftersom den inte förmedlar någon ny information och bara 

upprepar det som tittaren redan vet. De synonyma bisatserna för att vara giltigt och 

för att vara behörigt har i stället båda utelämnats fast det inte har nämnts tidigare att 

beslutet är giltigt bara om kungen bekräftar det. Dessa två bisatser skulle alltså 

kunna räknas som utelämningar av informativa fraser. Man kan emellertid läsa 

mellan raderna om giltigheten så informationsförlusten är inte stor.     

 

Diskurspartiklar utgör den näst största gruppen. Antalet är stort av samma skäl som 

vid barnprogrammet: materialet innehåller modalpartiklar som ju och väl.  

Utelämnade partiklar ju förekommer 9 gånger i Sune och hans värld och 13 gånger 

i Yrke: kung. I stället förekommer partikeln väl bara en gång i dokumentären och 

fyra gånger i barnprogrammet. Dokumentären innehåller också en partikel nog. 

Enligt SAG (4: 117) används nog för att ange att innehållet i en deklarativ 

huvudsats av talaren själv bedöms som sannolikt: Så det var nog många som tyckte 

att han var ute för mycket, javisst (Yrke: kung). Partikeln ju står framför allt i 

deklarativ huvudsats med påståendefunktion: Och det här symboliseras ju också 

när riksdagen invigs varje år (Yrke: kung) (SAG 4: 114). Partikeln väl anger talaren 

att han försöksvis antar det som sägs i en deklarativ huvudsats med 

påståendefunktion (SAG 4: 116): Du har väl knappast varit i Södra Afrika dom 

senaste dagarna, va? (Sune och hans värld).  

 

Den tredje gruppen värd att nämna utgörs av inledningar till proposition som 

betyder samma som en anföringssats i en direkt anföring. Inledningar till 

proposition har utelämnats så gott som alltid. Koljonen (1998: 161) konstaterar att 

de inledande fraserna är olika till sin natur men gemensamt för dem alla är att 

propositionen, dvs. den viktigare informationen, den egentliga nyheten kommer 
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först efter dessa inledare. Syntaktiskt sett är det huvudsatsen som utelämnas. 

Bisatsen som innehåller kärnbetydelsen står kvar i textningen. Hon (a.a.: 161) 

konstaterar vidare att inledningsfraserna av typen jag tror, jag tänker har också en 

annan funktion i yttrandet: med en sådan inledningsfras kan man undvika en alltför 

stor direkthet i en utsaga.  

 

Barnprogrammet och dokumentären innehåller helt olika inledningar till 

propositioner. I barnprogrammet är de hellre inledningar till det talaren ska säga, 

alltså till den viktigaste informationen i satsen (Jag har en känsla att när du 

kommer hem så är maten slut ändå.) I dokumentären uttrycker inledningar talarens 

inställning till det han säger; inledningen visar att det är fråga om talarens åsikt. I 

mitt material används inledande verb som tycka, tro, veta och betyda. De alla 

presenterar olika säkerhetsgrader, dvs. hur säker talaren är på det han säger. Ett 

exempel på detta ges i exempel 32 nedan. 

 

(32) - Och står någonting i partiprogrammet så tycker jag också att man ska driva det och 
eftersom vi inte driver det så tycker jag att vi ska ta bort det kravet från 
partiprogrammet.  

 
 Siihenhän pitäisi pyrkiä, jos  

puolueohjelmassa niin sanotaan, -  
 

ja koska ei pyritä,  
vaatimus tulisi poistaa. 

  
 

I exempel 32 visar verbet tycka att det som sägs är talarens åsikt. I textningen har 

dessa markörer strukits. Den långa svenska meningen innehåller också upprepning 

som har utelämnats. Det andra pronomenet det har utelämnats såsom också 

substantivet från partiprogrammet i slutet av meningen.   

 

4.2.3 Informativa fragment 

 

Tabell 7 nedan visar utelämningar av informativa satser i dokumentären Yrke: kung. 

Som framgår av tabellen 7 innehåller Yrke: kung 6 belägg på utelämnade 

informativa fraser och 8 belägg på bikommentarer. 
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Tabell 7. Utelämningar av informativa fragment i Yrke: kung.  

 

 
INFORMATIVA 
FRAGMENT 

 
informativa fraser 
talarens bikommentarer 
 

 
6 
8 

               summa                14 

 

Antalet utelämnade informativa fraser är samma som i Sune och hans värld. Den 

tydligaste skillnaden mellan barnprogrammet och dokumentären kan ses i 

utelämningen av talarens bikommentarer: barnprogrammet hade inte en enda 

bikommentar som hade utelämnats. Skillnaden kan förklaras genom de olika genres 

karaktär; barnprogrammet är en konstruerad dialog som inte innehåller några 

onödiga ingredienser, dvs. bikommentarer.  

 

Informativa fragment som har utelämnats innehåller ingen viktig information. Fyra 

av dem är bisatser och två innehåller bara tilläggsinformation som inte är viktig för 

intrigen. Därför tycker jag att det är lite vilseledande att använda termen informativ 

fras. Exempel 33 visar ett fall där informativ tilläggsinformation har utelämnats. 

 

(33) - Kungen skall då, det är den enda meningen med Torekov-kompromissen, inte utöva 
något faktiskt inflytande på Sveriges politik. 

 
Torekov-kompromissin mukaan  
kuninkaalla ei ole poliittista valtaa.  

  
 
Satsen mitt i meningen fungerar som precisering till hela meningen. Översättaren 

har lämnat bort en del av preciseringen som anger att enligt kompromissen kan 

kungen inte ha politisk makt i Sverige. Exemplet 33 är också en anakolut, dvs. två 

satser har smält samman och hela meningen har två fullständiga satser: kungen skall 

då inte utöva någon faktisk inflytande på Sveriges politik och det är den enda 

meningen med Torekov-kompromissen. Det uppkommer lite informationsförlust 

eftersom satserna är självständiga enheter. Men den viktigaste informationen är 

ändå att kungen inte har politisk makt. Översättaren har också utelämnat 

adjektivattributet faktiskt och genitivattributet Sveriges. Hon har lyckats göra en 

tydlig och lättläst undertext som hjälper tittaren har lätt att följa.  
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Enligt Koljonen (1998: 165f.) består talarens bikommentarer av talarens subjektiva 

anmärkningar till samtalsämnet. De kan uttrycka talarens känslor, attityder eller 

åsikter om olika saker. I exempel 34 talar kungen om sin barndom. Exemplet 

uttrycker kungens känslor om hur han upplevde sin pappas död och att han till och 

med kallade sina vänners föräldrar för pappa. 

 

(34) - Och då kände jag att det här var nåt konstigt måste säga att jag upplevde själv att 

det inte stämde men det var så spontant från min sida. 

 
Tajusin, ettei se ollut ihan oikein,  
mutta se tuli luonnostaan.  

 

I exempel 34 har den första bisatsen utelämnats. Den är bara en bikommentar. Den 

utelämnade satsen hänvisar till föregående replik där kungen talar om att han 

kallade sina vänners föräldrar för pappa. Utelämningen har ingen betydelse för 

intrigen eftersom det viktigaste kommer fram i textningen. Det är eftersom den 

utelämnade bisatsen kan fattas som en omformulering som utrycker samma sak på 

ett olikt sätt. Exemplet är också ett bra exempel på ett yttrande. Exemplet 34 

innehåller satser som är förenade med konjunktionen att. De hänger inte ihop och i 

själva verket innehåller yttrandet två separata satser.   

 

I exempel 35 är det inte fråga om talarens känslor utan snarare om talarens 

bikommentar som sägs snabbt och inte har något informativt värde.  

 

(35) - Till hovstallets uppgifter hör att genomföra transporter med bil också för den 
kungliga familjen och då har vi ett antal chaufförer och femtontal bilar som genomför 
dessa transporter. 

 
Hovitallin tehtäviin kuuluvat myös  
kuninkaallisten autokuljetukset.  

 
Käytössämme on useita kuljettajia  
ja noin 15 ajoneuvoa.  

 

I exempel 35 har bisatsen som för dessa transporter utelämnats. Bisatsen kan också 

fattas som upprepning eftersom det står tidigare i samma replik att genomföra 

transporter med bil. Det är onödigt att översätta bisatsen eftersom det är en 

självklarhet för tittaren och inte skulle rymmas i samma replik. Exempel 35 visar 

hur översättaren har gjort två fungerande helheter av den långa svenska meningen 

där två huvudsatser är förenade med konjunktionen och.  
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4.2.4 Sammanfattning 

 

De fakultativa satsdelarna dominerar på samma sätt som i Sune och hans värld. 

Detta kan ses ännu tydligare i Yrke: kung. Orsaken är samma som i 

barnprogrammet: konjunktioner, speciellt konjunktionen och. I Yrke: kung där man 

på många ställen hellre talar om yttranden använder talaren konjunktioner för att 

binda samman satser. Här kan konjunktionen och ännu tydligare än i Sune och hans 

värld ses som en diskurspartikel. Antalet talarattitydsadverbial är också hög på 

grund av programtypen. I Yrke: kung är det mestadels talarens åsikter om olika 

saker som presenteras. 

 

De talspråkliga dragen utgör den intressantaste gruppen av utelämningar. Gruppen 

ser helt annorlunda ut än i Sune och hans värld. Detta beror igen på genren. 

Eftersom dokumentären innehåller bara monologer kan det inte finnas t.ex. 

hälsningar eller korta turer som är typiska för dialoger. Upprepning utgör den 

största gruppen inom talspråkliga drag. Inledningar till proposition har också 

utelämnats tre gånger mer än i Sune och hans värld. Orsaken är beroende av 

talarattitydsadverbial, dvs. det är talarens egna åsikter som presenteras.  

 

Som jag konstaterade tidigare är det lite vilseledande att använda termen informativt 

fragment eftersom jag tycker att översättaren inte har lämnat bort en enda sats eller 

fras som tydligt har en informativ funktion och skulle förorsaka informationsförlust 

eller förvirring. Resultaten från analysen av både Sune och hans värld och Yrke: 

kung stöder alltså den andra hypotesen i min avhandling, att utelämning av 

fragment inte innebär någon större informationsförlust (se avsn. 1.1), stämmer. 
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4.3 Analys av Bettina S 

 

Det sista delmaterialet Bettina S analyseras på samma sätt som de två första 

materialen. Jag visar typiska exempel på utelämningar i varje kategori som 

materialet innehåller och diskuterar eventuella skillnader och likheter mellan Sune 

och hans värld, Yrke: kung och Bettina S. Genomgången är kontrastiv.  

 

4.3.1 Fakultativa satsdelar 

 

Tabell 8 visar utelämningar av fakultativa satsdelar i pratshowen Bettina S.  

 

Tabell 8. Utelämningar av fakultativa satsdelar i Bettina S. 

 

FAKULTATIVA 
SATDELAR 

konjunktioner 
tidsadverbial 
rumsadverbial 
sättsadverbial 
talarattitydsadverbial 
övriga adverbial 
adjektivattribut 

27 
8 
- 
- 
8 
7 
2 

           summa              52 

 

Tabellen 8 visar att Bettina S innehåller färre utelämnade fakultativa satsdelar än de 

övriga materialen (64 belägg i Sune och hans värld och 108 belägg i Yrke: kung). 

På grund av konjunktionerna (27 belägg) är antalet så högt. Tendensen är alltså 

densamma som i Sune och hans värld och Yrke: kung där utelämning av 

konjunktioner dominerar. Tidsadverbial har utelämnats 8 gånger och 

talarattitydsadverbial 8 gånger, de utgör den största gruppen av utelämnade 

adverbial. Rumsadverbial och sättsadverbial har inte utelämnats eftersom materialet 

inte innehåller många rums- och sättsadverbial eller eftersom de har en viktig 

funktion i satsen och inte kan utelämnas. Till gruppen övriga adverbial räknas 

gradadverbial. Utelämning av gradadverbialet lite är vanligast (5 belägg). 

Adjektivattribut har utelämnats bara 2 gånger. I jämförelse med barnprogrammet 

och dokumentären är variationen av adverbial- och attributstyper lägre i 

pratshowen.    
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Utelämning av konjunktionen men förekommer mest frekvent i detta delmaterial 

och utgör hälften av alla utelämnade konjunktioner (14 belägg). Konjunktionen men 

uppträder nästan enbart i Bettinas tal där den har två funktioner: hon vill byta eller 

sluta samtalsämnet eller fråga någonting. I exempel 36 är det fråga om det 

sistnämna. 

 
(36) - Men ni har bott här i sju år nu. 
 
 Olette asuneet täällä  

seitsemän vuotta.  
 

- Jo. 
 

Totta. 
  
 
Som exempel 36 visar använder Bettina men i början av satsen när hon vill fråga 

någonting. Exemplet 36 är syntaktiskt en påståendesats eftersom ordföljden är rak. 

Den har ändå en frågande funktion. Bettina påstår och vet antagligen att Irina och 

Peter har bott i Hollywood i sju år men vill ha bekräftelse på sin påstående vilket 

hon sen också får. Det är emellertid lika vanligt för Bettina att använda men i början 

av en frågesats som i exempel 37. 

 
(37) - Men den där kejkan igår, har du återhämtat dig och sådär? 
 - Jo, riktigt bra tack. 
 
 Olet toipunut eilisestä. 
 Oikein hyvin kiitos. 
 

Exempel 37 visar att frågesatsen som Bettina ställer har blivit en påståendesats i 

textningen. Översättaren har översatt Irinas svar med oikein hyvin kiitos som inte 

fungerar. Påståendet och svaret i textningen formar inte en helhet tillsammans. Här 

borde översättaren absolut ha översatt också dialogpartikeln jo för att textningen 

skulle ha fungerat bättre. Vad som är bra i textningen är att översättaren har översatt 

svenskan den där kejkan igår bara med eilisestä på finska. Substativet keikka 

’kejkan’, som är ett slangord, behöver inte nämnas eftersom tittaren vet att Irina 

hade en konsert igår.     

 
 
Utelämning av konjunktionen och är näst frekvent i materialet (8 gånger). På 

samma sätt som i Yrke: kung är variationen av utelämnade konjunktioner större i 

detta material än i Sune och hans värld där och och men var de mest typiska 
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konjunktionerna. Detta material innehåller konjunktioner som för att, så och då 

vilka är likadana som i Yrke: kung. Dessa konjunktioner verkar alltså vara vanliga i 

spontant tal. Största delen av konjunktionerna förekommer i början av yttrandet och 

är sådana som lätt kunde räknas som diskursstyrande partiklar. Men jag följer 

principen att räkna alla som fakultativa satsdelar.  

 

Bettina S innehåller bara tre olika slags adverbial: tidsadverbial, 

talarattitydsadverbial och gradadverbial. Tidsadverbialet nu (6 belägg) utgör också 

här den största gruppen av utelämnade tidsadverbial (Irina har nu ganska mycket 

jobb här). Man kunde alltså säga att nu är ett av de vanligaste tidsadverbialen i talat 

språk. Talarattitydsadverbial är en annan grupp som frekvent förekommer i alla 

materialen. I Bettina S finns 8 utelämnade talarattitydsadverbial. Antalet belägg är 

lägre än i de andra materialen. Typiska exempel är ganska, faktiskt och riktigt som 

inte så starkt anger talarens attityder eller åsikter och är därför lättare att utelämna 

än t.ex. i dokumentären (Vi hajkar ganska mycket därborta på bergen; Det här 

sommaren var riktigt  bra). Detta delmaterial innehåller alltså liknande 

talarattitydsadverbial som Yrke: kung. Gradadverbial utgör största gruppen av 

övriga adverbial. Gradadverbial lite förekommer fem gånger och är det enda 

adverbialet i denna grupp som också förekommer i de andra materialen (Vi kan titta 

lite på vyer - Katsellaan näkymiä).  

 

Materialet innehåller bara två utelämnade adjektivattribut: liten och blommande. 

Adjektivattribut liten kan lätt utelämnas eftersom det inte har stor roll i satsen (Oho, 

en liten whisky on the rocks då). Adjektivattribut blommande i exempel 38 kan 

också lämnas bort men utelämningen vållar mer informationsförlust än i det andra 

exemplet.   

 
(38) - Och en blommande blomma i den här torrheten. 
 
 Oli myös yksi kukka  

tässä kuivuudessa. 
 

Bilden kompenserar inte utelämningen eftersom exemplet bara är en kommentar om 

vad de har sett på vägen uppe till berget. Översättaren har översatt satsen med oli 

myös yksi kukka tässä kuivuudessa vilket betyder att de har sett bara en blomma. 

Den svenska satsen låter i stället förstå att det möjligen finns också andra blommor 
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men bara en av dem är blommande. Men som konstaterat kan man lämna bort båda 

adjektivattribut utan att det stör tittaren.  

 

4.3.2 Talspråkliga drag 

 

Som jag antog i kapitel 3.4 innehåller Bettina S överlägset flest utelämningar av 

talspråkliga drag jämfört t.ex. med Sune och hans värld. Tabell 9 visar hur många 

belägg på varje drag som utelämnats.  

 

Tabell 9. Utelämningar av talspråkliga drag i Bettina S. 

 

 
TALSPRÅKLIGA DRAG 

                                    
upprepning 
tilltal 
hälsningar 
interjektioner 
korta turer 
kohesionsmarkörer 
artighetsfraser 
diskurspartiklar 
inledning till proposition 

 
17 
- 
8 
9 
7 
- 
1 
73 
2 

                summa               125 

 

Som framgår av tabellen utgör diskurspartiklar den största och intressantaste 

gruppen i utelämning av talspråkliga drag. Diskurspartiklar i Bettina S utgör en 

heterogen grupp av olika slags partiklar som har olika funktioner i tal. I materialet 

finns precis som i de övriga materialen modalpartiklar (ju). En typ av 

diskurspartiklar som endast förekommer i Bettina S är dialogpartiklar (jo, ja, nej). 

Enligt ISK (a.a.: 773) fungerar dialogpartiklar som en del av en dialog. De kan 

forma ett uttalande eller ord eller ensamma utföra en lingvistisk funktion. De är de 

minsta medel med vilka man kan väcka talpartners uppmärksamhet och visa 

deltagande i samtalet (se också Lindström 2006). Dialogpartiklar förekommer ofta i 

mitten av en annan persons tal men de kan förekomma också i början och i slutet av 

dialogen. De används som ett svar på en fråga och som en bekräftelse, som ett 

jakande svar, som en visare av likstämmighet och identifikation till det den andra 

säger och en bekräftelse att bakgrundsinformation har varit förståelig och tillräcklig.   
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Största delen av de utelämnade diskurspartiklarna (46 belägg) i Bettina S är 

dialogpartiklar som fungerar som ett svar på en fråga eller en markör att man 

lyssnar på vad den andra säger. Tendensen är att så gott som alla sådana 

diskurspartiklar har utelämnats. Fast antalet utelämningar verkar högt har det inget 

speciellt inflytande på diskursens ledighet. Vanliga diskurspartiklar som fungerar 

som ett svar eller en markör av lyssnandet i detta delmaterial är t.ex. jo, nej, nä, 

jasså och okej. I exempel 39 finns två repliker. I den första repliken påstår Bettina 

först någonting och då ställer hon en fråga. Den andra repliken är Irinas svar på 

frågan.  

 

(39) - Så det där som musiker är du lite sådär ganska ny ännu. – Jo.  
Är du nervös när du ska sjunga och spela? 

 
- Nä, det är lite tvärtom faktiskt för att det är allt eget material som man… 

 
Olet vielä aika uusi muusikkona.  
Jännittääkö laulaminen? 

 
Oikeastaan päinvastoin.  
Materiaali on omaa.  

 
 
Exempel 39 visar att jo, som fungerar som markör av att Irina lyssnar och är av 

samma åsikt som Bettina, och nä, som fungerar som ett svar på Bettinas fråga, har 

utelämnats. Den första repliken innehåller också andra partiklar som jag har räknat 

som diskurspartiklar, så5 i början av satsen och sådär i mitten av satsen. 

Översättaren har lyckats göra två korta och tydliga repliker utan att det fattas 

kohesion. Hon har översatt bisatsen när du ska sjunga och spela med infinitiven 

laulaminen i finskan vilket fungerar bra. Hon har lämnat bort det andra verbet 

spela. Man har tidigare inte sagt något om att Irina spelar såg. Tittaren vet bara att 

hon sjunger eftersom Bettina och Peter var på hennes konsert. Bettina frågar senare 

i programmet om sågspelandet men översättaren har lämnat bort också dessa 

repliker. Jag ska behandla dem i samband med informativa fragment. Det blir alltså 

lite informationsförlust.  

 

I Irinas svar, den andra repliken, behöver svaret nä inte översättas eftersom det 

kommer fram från den finska undertexten att svaret är nekande. Översättaren har 

                                                 
5 så i exempel 39 kunde räknas också som kohesionsmarkör. Kategorisering av talspråkliga drag är 
svårt eftersom kategorierna överlappar varandra. Jag ska diskutera ämnet noggrannare i avsnitt 5.  
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lämnat bort konjunktionen för att ’sillä’ och format två separata satser i textningen. 

Lösningen är bra eftersom man sparar utrymme på det sättet.  

 

Jämfört med Sune och hans värld och Yrke: kung innehåller Bettina S alltså helt 

olika slags diskurspartiklar. I de andra delmaterialen förekommer främst 

modalpartiklar som ju och väl. Bettina S innehåller bara 5 modalpartiklar ju. 

Skillnaden kan igen förklaras med att genrerna är olika. I dokumentären kan det 

naturligtvis inte finnas sådana diskurspartiklar som i exempel 39 eftersom den är en 

monolog. En annan tydlig skillnad är användning av partikeln nå som kan 

kategoriseras som yttrandepartikel (Lindström 2006). Denna yttrandepartikel är 

enligt Saari (1992: 9) typisk i finlandssvenskan vilket förklarar varför den inte 

förekommer i Sune och hans värld eller i Yrke: kung. I pratshowen används ofta 

partikeln nå i början av satsen. Saari (a.a.: 9) konstaterar att partikeln nå ofta 

markerar en anknytning till något man tidigare nämnt och kan leda både frågor och 

svar. I Bettina S leder den alltid ett svar såsom i exempel 40.  

 
(40)   - Och ni ska säkert hem och vila eller tänker ni bajla?  

- No, vi har lite bekanta här, vi stannar en stund och sen… 
 

Lähdette varmaan kotiin lepäämään  
vai lähdettekö bailaamaan? 

 
Jäämme tänne  
vähäksi aikaa tuttujen kanssa, - 

 

Upprepning utgör den näst största gruppen av utelämningar av talspråkliga drag. I 

dokumentären var upprepning det talspråkliga drag som oftast utelämnades och i 

barnprogrammet var det tredje största draget. Utelämningarna av upprepningar i 

Bettina S liknar dem i Yrke: kung. Detta beror på att bägge program innehåller 

autentiskt talspråk. Största delen (10 belägg) är fall där talaren upprepar ordet 

ordagrant, antingen i början eller i mitten av satsen. I exempel 41 förekommer 

upprepningen på båda ställen.  

 

(41) - Hon har…hon har en konsert på…på Hotel Cafe som hon har haft liksom redan tre 
konsert.  

 
 Hänellä on konsertti Hotel Cafessa, - 
 

jossa hän on konsertoinut  
jo kolmesti.  
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Exempel 41 visar att talaren tvekar. Tvekandet sker emellertid av en annan orsak än 

i Yrke: kung där tvekandet var ett tecken på att talaren tänker vad han ska säga eller 

håller på att formulera uttrycket. I Bettina S beror upprepningen dels på att talaren 

formulerar uttrycket men den största orsaken verkar vara att han försöker hitta ett 

grammatiskt korrekt sätt att uttrycka sig. Detta är särskilt tydligt i exempel 42. 

 
(42) -  Nej, faktumet är att jag har varit på den där andra sidan fönstren… fönstret.  
  

Itse asiassa olen ollut  
ikkunan toisella puolella.  

 
 
I exempel 42 använder talaren först bestämd pluralform av substantivet fönster 

’ikkuna’ men korrigerar den sedan till en bestämd singularform. Sådana 

korrigeringar förekommer mest i Peters tal och man märker att han inte är så van att 

tala svenska. Sådana korrigeringar syns givetvis inte i textningen.  

 

Antalet utelämnade interjektioner och hälsningar är relativt stort i Bettina S. 

Interjektion har utelämnats 9 och hälsningar 8 gånger. Enligt SAG (2: 747f.) 

uttrycker de flesta interjektioner talarens reaktion på något. Många interjektioner 

uttrycker på liknande sätt som en expressiv sats en känslomässig reaktion från 

talarens sida. Det är ofta samtalspartners yttrande som talaren reagerar på. Typiska 

interjektioner i Bettina S är ah, aha eller oho.  

 

Antalet hälsningar kan verka högt eftersom det är fråga om en pratshow. Detta 

beror på programmets uppbyggnad: först träffar Bettina Peter, därefter träffar de 

Irina och till slut träffas alla ännu en gång nästa dag. Det är naturligtvis artigt att 

hälsa när man träffas. Nästan alla hälsningar har utelämnats i textningen. 

Översättaren har kanske tänkt att det är onödigt att översätta dem eftersom 

hälsningar låter lika på svenska och finska. I exempel 43 har Bettinas hälsning hej 

utelämnats eftersom den snabbt förekommer mitt i Peters tal. Det skulle ha varit 

tidsmässigt omöjligt att sätta hälsningen i undertexten.    

 

(43) - Hejsan, Bettina. – Hej!   
- Vill du till Irinas konsert? 

 
Hei, Bettina. Haluatko  
Irinan konserttiin? 
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Korta turer har utelämnats 7 gånger. Enligt Koljonen (1998: 144) står 

samtalsdeltagare i interaktion med varandra med hjälp av en tur. En tur uppstår när 

en samtalsdeltagare säger någonting före eller efter någon annans tur. Största 

gruppen i Koljonens (a.a.: 145) undersökning består av korta turer som kan sägas 

söka något slags bekräftelse på det sagda. Så är det också i detta delmaterial. I 

exempel 44 har den andra turen, som fungerar som en bekräftelse eller 

instämmande, utelämnats.  

 
(44) - Okej. Vad ska vi nu då? 
 - Till Hotel Cafe.  

- Aha, där Irina uppträder.  
 - Jo, där är Irina jo. 
  
 Mikäs nyt on suuntana? 

Hotel Cafe. 
Irina esiintyy siellä.  

 
 
I exempel 44 vill Bettina veta vart de är på väg. Den tredje turen Aha, där Irina 

uppträder kan fattas som en fråga eftersom satsen har en frågande intonation. Det 

framgår från turen att Bettina söker något slags bekräftelse på det hon säger. 

Översättaren har översatt turen med Irina esiintyy siellä som är en vanlig 

påståendesats. Hon har emellertid inte översatt nästa turen Jo där är Irina jo som 

fungerar som ett något slags svar eller bekräftelse. Hon har kunnat utelämna den 

eftersom föregående tur är en påståendesats och man väntar inte ett svar på det. 

Översättningen fungerar ändå inte så bra. Översättaren skulle ha kunnat sätta ett 

frågetecken i slutet av meningen och översätta svaret med bara ordet niin eller 

aivan. 

 

4.3.3 Informativa fragment 

 

Tabell 10 visar utelämningar av informativa fragment i pratshowen Bettina S. Som 

man kan se innehåller detta material överlägset mest utelämningar av informativa 

fragment. Antalet utelämnade bikommentarer ligger på samma nivå som i 

dokumentären. 
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Tabell 10. Utelämningar av informativa fragment i Bettina S.  

 

 
INFORMATIVA 
FRAGMENT 

 
informativa fraser 
talarens bikommentarer 
 

 
15 
8 

                     summa          23 

 
Tabellen 10 visar att informativa fragment har utelämnats 15 gånger och talarens 

bikommentarer 8 gånger. Detta betyder att informativa fragment har utelämnats 

mest i detta delmaterial jämfört med de andra två. Utelämningar av informativa 

fraser är helt olika i Bettina S än i Yrke: kung där största delen var bisatser som 

innehåller tilläggsinformation och som inte har så stort informationsvärde. Största 

delen av utelämnade informativa fragment i Bettina S är sådana där översättaren har 

utelämnat mer än en tur, vanligen en fråga och ett svar eller ett påstående och ett 

instämmande. I exempel 45 har översättaren lämnat bort till och med tre turer: en 

fråga, ett svar och ett instämmande.   

 

(45) - Men att jag har prövat saker här som jag aldrig skulle kommit på att börja med i 
Finland.  

 - Som det här sågspelandet? 
 - No, Med det där har jag kommit på med när jag var sexton.  
 - Ja, ja.  
 
 
De två första turerna i exemplet 45 har tydligt en informativ funktion. Bettinas fråga 

Som det här sågspelandet anknyter klart till Irinas föregående replik som också står 

i exemplet 45. Översättaren har kanske tänkt att det inte är viktigt att översätta dessa 

delar fast det tidsmässigt skulle ha varit möjligt att översätta dem. Men som jag 

konstaterade tidigare (se exempel 39) har översättaren lämnat bort fragment som är 

förknippade med Irinas sågspelande. Dessa utelämningar utgör tillsammans en stor 

informationsförlust. Tittaren vet bara att Irina är skådespelare som sjunger men vet 

inte någonting om att han spelar också såg. Översättaren har utelämnat en intressant 

detalj som absolut borde ha översatts.   

 

Exempel 46 visar i stället ett fall där två frågor har utelämnats. Peter frågar 

någonting om Bettina som inte hör vad han säger och ställer en motfråga.  
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(46) - Har du sett Honey Baby? 
 - Vad sa du? 
 - Har du sett Honey Baby, den där filmen? 
  

I exempel 46 vållar utelämningar ingen informationsförlust eftersom Peter ställer 

frågan på nytt. Han tillsätter en precisering den där filmen i slutet av satsen 

eftersom han inte är säker på om Bettina vet att Honey Baby är en film.  

 

Fast alla utelämnade talarens bikommentarer är talarens åsikter om någonting som 

inte har något informationsvärde. De har ingen betydelse för intrigen och kan lätt 

utelämnas. Så är också fallet i exempel 47. 

 

(47) - Vi tar en liten promenad. Vi tyckte att vi skulle göra det. Gå lite högre upp och titta 
ner observatoriet i stället.  

 
 Voisimme tehdä pienen kävelyn.  
 

Mennään ylös  
ja katsotaan sieltä observatoriota.  

 
 
Översättaren har lämnat bort den mellersta satsen i exempel 47. Det är bra eftersom 

talaren har sagt det viktigaste i första och sista satsen. Den mellersta satsen är bara 

en tom kommentar. Den utelämnade satsen innehåller också en inledning till 

proposition vi tyckte att som detta delmaterial bara innehåller ett fåtal av.  

 

4.3.4 Sammanfattning  

 
Bettina S är det enda materialet där jag fick samma resultat som Koljonen (se avsn. 

2.4). Här dominerar alltså de talspråkliga dragen och det finns minst utelämnade 

informativa fragment fast antalet utelämnade informativa fragment är högre än i de 

andra delmaterialen.  

 

Det finns inte mycket variation i fråga om fakultativa satsdelar. Konjunktioner 

utgjorde också här den största utelämnade gruppen. Bettina S innehåller inte särskilt 

många adverbial och bara två adjektivattribut. I detta material spelar bilden inte stor 

roll, den kompenserar inte utelämningar på samma sätt som i Sune och hans värld.  
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Den intressantaste gruppen utgörs av utelämning av talspråkliga drag. Överlägset 

största gruppen av utelämningar är diskurspartiklar. Detta material har emellertid 

andra slags diskurspartiklar än barnprogrammet och dokumentären. Största delen är 

s.k. dialogpartiklar som fungerar t.ex. som svar eller korta instämmanden. Sådana 

dialogpartiklar är typiska i tal där samtalspartner står i interaktion med varandra. De 

är nödvändiga i ett lyckat samtal. Vad som också är intressant i Bettina S är det 

stora antalet hälsningar. Detta beror på programmets natur: Bettina och gäster är 

inte i studio och de träffas under två dagar. 

 

Antalet utelämnade informativa fragment är ganska stort. Materialet innehåller hela 

23 belägg på utelämningar av informativa fraser. Antalet är större än i de andra 

materialen. I Bettina S har översättaren utelämnat också fraser eller satser som är 

informativa till sin natur. Största delen av informativa fraser och alla talarens 

bikommentarer är emellertid sådana som lätt kan utelämnas.      
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5 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
 
Syftet med denna avhandling var att utreda vilka slags utelämningar audiovisuellt 

material innehåller och jämföra dem i tre olika typer av TV-program, en 

dokumentär, en pratshow och ett barnprogram. Som bakgrund hade jag Koljonens 

(1998, 1997 och 1995) undersökningar och kategorisering av utelämningstyperna 

som hon har delat in i fakultativa satsdelar, talspråkliga drag och informativa 

fragment. I avsnitt 3 visade jag att genrerna som jag undersöker är ganska olika: 

Sune och hans värld innehåller konstruerad dialog, Bettina S innehåller autentiskt 

tal, Bettina S är en dialog, Yrke: kung en monolog osv. Av resultaten framgick att 

materialen innehåller många likheter men också olikheter som är beroende av 

genren. I tabell 11 visar jag en sammanfattande översikt av alla utelämningar i mitt 

undersökningsmaterial. Jag ska ge både antalet belägg och procentantal så att jag 

kan jämföra resultat med Koljonen som har markerat sina resultat med procentantal.  

 

Tabell 11 visar att Bettina S innehåller flest utelämningar när man tittar på antal 

belägg (192 belägg). Yrke: kung har något färre utelämningar (180 belägg) och Sune 

och hans värld minst (126 belägg). Det lägsta antalet utelämningar i 

barnprogrammet indikerar att översättaren skickligt använt de andra 

komprimeringsstrategierna vilket är bra eftersom översättaren måste göra 

undertexter ännu mera lättlästa när det är fråga om barn. En annan orsak till det låga 

antalet utelämningar kan vara att man redan från början har valt att lämna bort vissa 

drag eftersom Sune och hans värld har konstruerad dialog.  

 

I alla program utgör de informativa fragmenten den minsta gruppen men både 

pratshowen och dokumentären innehåller fler utelämnade informativa fraser än 

barnprogrammet. Men som jag konstaterade i kapitel 4.2.4 har ingen utelämnad fras 

eller sats en tydlig informativ funktion i dokumentären. Det är bra att översättaren 

har lyckats bevara det viktigaste eftersom dokumentären baserar sig på fakta. Det 

förekommer alltså inte någon informationsförlust som fallet var i pratshowen. Där 

hade översättaren lämnat bort informativa fraser som skulle ha varit möjliga att 

översätta. Barnprogrammet innehåller inte heller utelämnade informativa fraser som 

tydligt är informativa till sin natur.  
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Tabell 11. Utelämningar i undersökningsmaterialet.  

 

  Sune och hans 
värld 

Yrke: kung Bettina S 

  belägg % belägg % belägg  % 

 
FAKULTATIVA 
SATSDELAR 

 
konjunktioner 
tidsadverbial 
rumsadverbial 
sättsadverbial 
talarattityds- 
adverbial 
övriga adverbial 
adjektivattribut 
övriga attribut 

 
15 
10 
7 
- 
 
12 
8 
7 
6 
 

 
11,9 
7,9 
5,6 
- 
 
9,5 
6,3 
5,6 
4,8 

 
51 
8 
5 
- 
 
14 
18 
8 
4 

 
28,3 
4,4 
2,8 
- 
 
7,8 
10,0 
4,4 
2,2 

 
27 
8 
- 
- 
 
8 
7 
2 
- 

 
14,1 
4,2 
- 
- 
 
4,2 
3,6 
1,0 
- 

 summa 65 51,6 108 59,9 52 27,1 

 
TALSPRÅKLIGA 
DRAG 

 
upprepning 
tilltal  
hälsningar 
interjektioner 
korta turer 
kohesionsmarkörer 
artighetsfraser 
diskurspartiklar 
inledning till 
proposition 
 

 
8 
12 
1 
5 
- 
2 
2 
21 
 
4 

 
6,3 
9,5 
0,8 
4,0 
- 
1,6 
1,6 
16,7 
 
3,2 

 
26 
- 
- 
- 
- 
2 
- 
16 
 
14 

 
14,4 
- 
- 
- 
- 
1,1 
- 
8,9 
 
7,8 

 
17 
- 
8 
9 
7 
- 
1 
73 
 
2 

 
8,9 
- 
4,2 
4,7 
3,6 
- 
0,5 
38,0 
 
1,0 

 summa 55 43,7 58 32,2 117 60,9 

 
INFORMATIVA 
FRAGMENT  

 
informativa fraser 
talarens 
bikommentarer 

 
6 
 
- 

 
4,8 
 
- 
 

 
6 
 
8 

 
3,3 
 
4,4 

 
15 
 
8 
 

 
7,8 
 
4,2 

 summa 6 4,8 14 7,7 23 12 

 totalt 126 100 180 100 192 100 

 

 

Som framgår av tabell 11 varierar antalet utelämningar av fakultativa satsdelar och 

talspråkliga drag. I Sune och hans värld och Yrke: kung dominerar de fakultativa 

satsdelarna: de utgör mer än 50 procent av alla utelämningar. Som jag har 

konstaterat tidigare är konjunktioner den enda orsaken till stort antal utelämnade 

fakultativa satsdelar. Annars skulle de talspråkliga dragen utgöra majoriteten av 

utelämningarna. På grund av undersökningen skulle man kunna säga att det är 

vanligt att använda konjunktioner, speciellt och, i fritt svenskt tal och lika vanligt att 

utelämna dem i textning. Antalet utelämnade konjunktioner i Yrke: kung är 

nämligen nästan 30 % av alla utelämningar och i Bettina S 14 %. I Bettina S 
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dominerar emellertid de talspråkliga dragen: hela 60 procent av utelämningarna hör 

till gruppen talspråkliga drag. Största enskilda gruppen inom denna grupp är 

diskurspartiklar: 38 procent av alla utelämningar i Bettina S är diskurspartiklar, t.ex. 

dialogpartiklar ja och nä. Dessa små partiklar har en tydlig funktion i samtalet: de 

fungerar som ett svar på en fråga eller som en markör att man lyssnar. I Sune och 

hans värld utgör diskurspartiklar också en relativt stor grupp (16,7 %) men detta 

material innehåller främst modalpartiklarna ju och väl som inte spelar en betydande 

roll i dialogen.    

 

Beaktansvärt är att sättsadverbial inte har lämnats bort vilket beror på att de inte 

heller förekommer i originaldialogen. Så många kohesionsmarkörer har inte heller 

utelämnats. Detta beror eventuellt på att jag har räknat in kohesionsskapande 

element också i andra utelämningsgrupper. Som jag konstaterade i kapitel 4.3.2 är 

det svårt att kategorisera talspråkliga drag eftersom kategorierna överlappar 

varandra. Exempelvis upprepning skapar kohesion i dialogen men jag har valt att 

räkna all upprepning som upprepning och inte som kohesionsmarkör. Som framgår 

av tabellen 11 innehåller Yrke: kung mycket upprepning. Där förekommer 

upprepade fraser och ord som skapar kohesion men kan utelämnas eftersom 

kohesion uppstår också på andra sätt. Också vissa yttrandepartiklar (så, då), som 

förekommer i Yrke: kung och Bettina S, kunde räknas som kohesionsmarkörer. Det 

är viktigt att översättarna har lyckats bevara kohesionen. Det skulle vara svårt för 

tittaren att följa undertexterna om översättaren skulle ha utelämnat alla 

kohesionsmarkörer.    

 

Jämfört med Koljonens undersökning (1998) står siffrorna för Bettina S närmast 

Koljonen. Det är emellertid svårt att jämföra undersökningar med varandra eftersom 

språkkombinationen och materialen är olika. Dessutom borde alla utelämningar 

kategoriseras på samma sätt för att undersökningarna ska vara jämförbara. Hon har 

räknat med bara de drag som mest frekvent förekommer i originaldialogen. I 

Koljonens undersökning dominerade de talspråkliga dragen (73,87%). I min 

undersökning är motsvarande procentandelar 43,7% i Sune och hans värld, 32,2% i 

Yrke: kung och 60,9% i Bettina S. Fakultativa satsdelar hade utelämnats till 15,04% 

som är den största skillnaden mellan Koljonens och min undersökning. I min 

undersökning är antalet utelämnade fakultativa satsdelar följande: 51,6% i 
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barnprogrammet, 59,9% i dokumentären och 27,1% i pratshowen. Antalet 

utelämnade informativa fragment var i Koljonens undersökning 11,09% och i min 

4,8%, 7,7% och 12%. En annan distribution beror till största delen på olika slags 

undersökningsmaterial eller olikt sätt att räkna utelämningar. Jag skulle ha nämligen 

fått nästan samma siffror som hon om jag hade räknat konjunktioner som 

talspråkliga drag. Hon hade som undersökningsmaterial engelskspråkiga 

underhållningsprogram och halvdokumentärer. Dessa två undersökningar, min och 

Koljonens, kan ändå inte jämföras så noggrant eftersom hon veterligen inte har 

räknat med konjunktioner och andra adverbial- och attributstyper. De är drag som i 

min undersökning avgör att de fakultativa satsdelarna dominerar i två av tre 

delmaterial. Det är också möjligt att Koljonens undersökningsmaterial inte 

innehåller t.ex. utelämnade konjunktioner.      

 

Som tabell 11 visar varierar utelämningar både i kategorierna och 

underkategorierna. Vilka element som lämnas bort beror på genren. Varje program 

har typiska drag som lämnas bort vid textningen. Sune och hans värld verkar vara 

det enda programmet där nästan alla utelämningstyper förekommer. Största 

enskilda gruppen utgörs av diskurspartiklar, närmare bestämt modalpartiklar. I 

Yrke: kung finns mindre variation i talspråkliga drag än i de andra. Detta beror på 

genren som är monolog och inte kan innehålla t.ex. hälsningar eller tilltal. 

Upprepning utgör största gruppen i talspråkliga drag. Bettina S innehåller inte så 

många adverbial- och attributstyper jämfört med de andra materialen. Antalet 

diskurspartiklar är högt vilket kan förklaras av genren. Bettina S innehåller till 

största delen dialogpartiklar som inte förekommer i de andra materialen. Man kan 

säga att i Sune och hans värld, som har konstruerad dialog, finns det inte en enskild 

grupp av utelämningar som klart skulle dominera. I Yrke: kung och Bettina S kan 

lättare ses tydliga skillnader eftersom de innehåller autentiskt tal där alla 

talspråkliga dragen finns kvar.   

    

Undersökningen visar att bilden är ett stort stöd både för tittaren och översättaren. 

Översättaren har kunnat utelämna tids- och rumsadverbial samt adjektivattribut 

eftersom bilden kompenserar för utelämningen. Detta är emellertid inte fallet i alla 

genrer. I Sune och hans värld och Yrke: kung har man kunnat lämna bort fakultativa 

satsdelar på grund av bilden men inte i Bettina S. Där förekom bara 8 utelämnade 
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tidsadverbial, det vanligaste var tidsadverbialet nu. Inga rumsadverbial hade 

utelämnats och bara två adjektivattribut där bilden inte kompenserade för 

utelämningen. Bilden spelar alltså inte så stor roll i pratshowen. Den viktigaste i 

denna typ av program är de samtal som man för med gästerna. Som jag 

konstaterade i kapitel 3.3 bygger pratshowen på programledaren. Om han eller hon 

är intressant och kan göra sitt jobb väl fyller programmet sin underhållande 

funktion.  

 

Undersökningen visar också att textningen alltid blir neutralare än källtexten på 

grund av utelämning av fakultativa satsdelar och talspråkliga drag. Det är självklart 

eftersom allt inte får plats i undertexter på grund av tids- och 

utrymmesrestriktionerna. Undertexter måste vara grammatiskt korrekta vilket gör 

att satsbyggnaden måste förändras både efter målspråkets normer och utrymmet i 

rutan. Detta hjälper översättaren eftersom hon kan lämna bort fragment som inte är 

vanliga i målspråket, t.ex. tilltal som inte är vanligt i finskan. Förändring i 

satsbyggnaden kan tydligt ses i Sune och hans värld där översättaren på några 

ställen drastiskt förenklat uttrycken och gjort dem passande för barn som ännu inte 

kan läsa flytande. I textning stryks också talspråkligheter som i alla mina 

undersökningsmaterial. Det är ett måste eftersom tal- och skriftspråk har annorlunda 

struktur och normer. Källtexten, dvs. originaldialogen, och måltexten, dvs. 

textningen, är dock likvärdiga om översättaren har lyckats komprimera texten utan 

större informationsförlust. Alla textningar i mina undersökningsmaterial är 

enhetliga helheter fast mycket har utelämnats. Man kan alltså säga att båda mina 

hypoteser, att det inte förekommer stor informationsförlust fast fragment måste 

utelämnas och att utelämning av talspråkliga drag dominerar, bekräftades.        
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