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1 INLEDNING 

Hur kan man få information om läsare och deras intryck av vad de läser? För att få svar 

på denna fråga fördjupar jag mig i denna pro gradu-avhandling i översättningen av en 

svensk tecknad serie vid namnet Rocky. Serierna räknas oftast till en underhållande 

genre – det är sällan man ser saktexter i serieform. Denna underhållande funktion torde 

påverka översättningen av tecknade serier. Om originaltextens funktion är att 

underhålla, bör översättaren sträva efter en underhållande översättning om hon vill 

behålla källtextens funktion. Detta kan kräva speciella översättningslösningar: det som 

är underhållande på källspråket och i källkulturen är inte alltid lika underhållande på 

målspråket och i målkulturen.  

Det finns översättningar av väldigt olika slag. Översättningar kan skilja sig 

från sina originaltexter, likaväl i fråga om layout och uppställning som stilnivå och 

språkmönster. Översättare har olika motiveringar för val av språkmönster och för val av 

specifika ord och uttryck på målspråket. I vissa fall finns det sådana element i 

originaltexten som anses vara oförståeliga eller allt för främmande för målkulturen och 

målspråket. I andra fall strävar man efter att nå en annan slags läsargrupp än läsarna av 

originalet. Alla dessa faktorer påverkar översättningsvalen på både allmänt plan och i 

specifika fall. Det som mest tycks påverka hurdan översättningen till sist och slut blir är 

översättningens syfte och målgrupp.  

Hur ska man gå tillväga när man vill forska i läsarintryck och översättning 

av en tecknad serie? Jag börjar med att presentera tecknaren Martin Kellerman och hans 

serie Rocky. Sedan redogör jag för den teoretiska bakgrunden och för de 

översättningsstrategier som jag tillämpar i de finska översättningarna. Efter det följer en 

analys av språket i Rocky-serien samt en beskrivning och analys av de tre Rocky-

översättningarna. Sedan följer en kvalitets- och receptionsundersökning av de tre 

översättningar som jag har gjort av den svenska serien. Undersökningen sker i form av 

enkätundersökning och den har genomförts med stöd av Finska kulturfonden. Enkäten 

har skickats till ett hundratal gymnasister i Helsingfors, Idensalmi, Tammerfors och 

Åbo.1 

                                                 

 

1 Tusen tack till deltagarna i undersökningen och till lärarna Juha Andersson, Auli Koponen, Tuija Ritola 
och Marja Salonen, som gav mig chansen att utföra undersökningen som del av deras 
modersmålsundervisning. 
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1.1 Syfte och hypotes 

Det är skillnad på hurdana översättningar läsarna prefererar. Skillnaderna kan till 

exempel bero på kön, ålder, bostadsort och person. Således måste det också finnas mer 

än ett adekvat sätt att översätta. Jag vill se på hur ungdomars eget språk korrelerar med 

den språkliga varietet de helst vill bli mötta av i en serietidning. 

Syftet med den teoretiska diskussionen är att redogöra för olika slags 

möjligheter för att översätta en kulturspecifik tecknad serie. Den teoretiska redogörelsen 

och de tre översättningarna leder till den empiriska delen av min pro gradu-avhandling: 

en kvalitets- och receptionsundersökning av översättningarna. Syftet med 

undersökningen är att kasta ljus på hur ungdomar upplever de olika alternativa 

översättningarna. Utgående från svaren ska jag analysera, om det finns några generella 

tendenser till hur folk läser översättningar och vad de lägger mest vikt på vid 

läsupplevelsen. I stället för att ge ett normativt svar på hur serien borde översättas vill 

jag undersöka vad läsare upplever som positivt och negativt vid de tre 

översättningsstrategier som jag använder: neutralisering, exotisering och domesticering. 

Genom undersökningen vill jag söka svar på en del forskningsfrågor. Vad 

anses som flytande språk i en tecknad serie på finska? Vad är det som påverkar ett 

läsarintryck? Är det det främmande som väcker intresse? Eller är det kanske det 

igenkännbara som väcker sympati? Eller är den neutrala texten allas favorittext där 

ingenting är så egendomligt eller iögonenfallande att den skulle skrämma bort läsaren. 

Till sist är jag också intresserad av hurdant språket i denna serie borde vara för att nå en 

så bred läsarkrets i Finland som möjligt. Även om jag inte får svar på alla ovanstående 

frågor, hoppas jag på att åtminstone kunna komma fram till nya synpunkter på och 

några tankeväckande svar kring reaktionerna på översättningar. 

 

Min hypotes är att läsare prefererar texter som är nära det egna sättet att 

tala eller skriva. Jag förmodar att det som på ett eller annat sätt känns främmande i 

översättningarna kommer också att vara det mest diskuterade i enkätsvaren. Den 

översättning som är anpassad till en mera neutral språklig nivå (Översättning A, se 

Bilaga 1) kan få kritik av ungdomar som använder ett mera ungdomligt språk. Den 

översättning som bevarar den svenska kontexten (Översättning B, se Bilaga 2) kommer 

möjligtvis att få kritik för främmande element. Den översättning som har blivit flyttad 

till Helsingfors (Översättning C, se Bilaga 3) kommer antagligen att kännas onaturlig 

för andra än helsingforsare, eftersom den både geografiskt och språkligt sett är anpassad 

till huvudstadsregionen.  
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1.2 Material och metod 

Jag har fördelat mitt material i två delar: undersökningsmaterial och 

översättningsmaterial. Som undersökningsmaterial har jag Martin Kellermans tecknade 

serie Rocky, eller rättare sagt de hittils utkomna serieböckerna som innehåller 

Kellermans Rocky-produktion fram till år 2003. Jag använder undersökningsmaterialet 

för en övergripande analys av Rocky-serien. De strippar2 som jag har översatt till tre 

finska versioner och som ingår i enkätundersökningen kallar jag för 

översättningsmaterial. Översättningsmaterialet består av fyra strippar i Rocky-serien. 

Stripparna kan också läsas på Internet på Rocky-hemsidan3. Stripparna är följande: 

Strip 1)  

 
Strip 2 på sida 24 i Rocky (Kellerman 1999). 

Strip 2)  

 
Strip 1 på sida 28 i Rocky (Kellerman 1999). 

                                                 
2 Stripp el. strip, ’bildrad i tecknad serie’ enligt SAOL (1998). 

 
3 Se Rocky-hemsidan på <http://www.rocky-digital.com>. 
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Strip 3)  

 
Strip 3 på sida 54 i Rocky (Kellerman 1999). 

 
Strip 4)  

 
Strip 3 på sida 18 i Rocky II (Kellerman 2000). 

 

Jag kallar stripparna framöver för strip 1, 2, 3 och 4 i ovannämnda ordning. Stripparna 

behandlas närmare i den språkliga analysen (se Kapitel 3). Översättningsproblem 

förekommer framför allt i samband med kulturbundna företeelser (se t ex Ritva 

Leppihalme 2000, 1997). Kirsi Toiviainen (1980:249) framhäver i den finska boken 

Soveltava kielitiede att det som vållar mest problem för översättaren är dialog, humor, 

ordlekar, kvickheter, slang, terminologi, samhälleliga institutioner och historiska 

skeden. Så gott som alla dessa problem förekommer i Rocky-serien och mer än hälften 

av dem finns redan i översättningsmaterialet på fyra strippar.  

Jag tillämpar tre forskningsmetoder i min avhandling. För det första gör 

jag en textanalys av undersökningsmaterialet. För det andra gör jag en 

översättningsanalys av de tre översättningarna. Som globala översättningsstrategier 

tillämpar jag neutralisering, exotisering och domesticering. Strategierna presenteras 

närmare i kapitel 2 (se 2.2 Översättningsstrategier) och de bygger framför allt på 

Christiane Nords, Gideon Tourys och Lawrence Venutis översättningsvetenskapliga 

teorier. För det tredje gör jag en enkätundersökning om läsarnas reaktioner på 

översättningarna. Som handbok för formuleringen av enkätformuläret använder jag Bill 

Gillhams handbok Developing a questionnaire (2000).  
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1.3 Martin Kellerman och Rocky 

Martin Kellerman är född och uppvuxen i Växjö. Som trettonåring flyttade han till 

Stockholm. Han satt igång med tecknade serier redan vid fjortonårsåldern och arbetade 

som serietecknare för Svenska MAD, Pyton och Ernie. Han har också varit med i 

redaktionen för tidskriften Galago. På våren 1998 började han rita en daglig strip om en 

hund vid namnet Rocky i gratistidningen Metro4. 

Vad som hände sedan i Martin Kellermans liv har mestadels haft med 

Rocky att göra. Kellermans serie lästes av ungefär 750 000 resenärer dagligen på 

tunnelbanan i Stockholm och spårvagnen i Göteborg. I september 1999 publicerades 

Rocky-stripparna av förlaget Galago5 som en serie i bokform. Samma år började Metro 

komma ut även i Malmö och sedan dess har tidningen haft mer än en miljon läsare. 

Förutom Metro har Rocky gått som serie i bland annat de svenska magasinen 91:an, 

Kamratposten och Cafe. 

Den sista dagliga Rocky-strippen på Metro kom ut den 13 maj 2000. En 

andra Rocky-seriebok publicerades i september 2000. Vid det laget hade Rocky fått så 

pass mycket publicitet att man gjorde en pjäs utgående från serien. Den 2 december 

2000 var det premiär för pjäsen på Stockholms Stadsteater Backstage. Pjäsen spelades 

ett år i Stockholm, och sedan fortsatte man med en Sverigeturné med Riks Gästspel6. 

Hösten 2002 spelades Rocky även i Finland på Svenska Teatern i Helsingfors7.  

Kellerman är väldigt omtyckt – i januari 2002 blev han röstad till 

månadens stockholmare8. Sedan mars 2002 har Rocky kommit ut månatligen på Dagens 

arbete9 . En tredje Rocky-seriebok kom ut i november 2002 och det fjärde Rocky-

albumet kom ut i maj 2003. Nu kan man läsa Rocky-serien dagligen i Aftonbladet. I dag 

är Martin Kellerman 30 år gammal. Han bor fortfarande i Stockholm och är fortfarande 

fullt sysselsatt med att teckna sitt populära alter ego i serien Rocky. 

I den tecknade serien Rocky är alla figurer djur som lever i människornas 

värld. Huvudfiguren Rocky är omkring 25 år gammal och bor i Stockholm. Händelserna 

                                                 
4 Mera om tidningen på Metro-hemsidan <http://www.metro.se/metro/aboutmetro.phtml>. 
5 Galago är ett svenskt förlag som ger ut tecknade serier. Deras mål är att föra fram nya, talangfulla 

tecknare och  författare. Mera om förlaget på hemsidan <http://www.ordfront.se/galago/om-
galago.html>. 

6 Mera på nättidningen Nummer <http://www.nr.nu/content/p28103.asp>.  
7 Mera om pjäsen på Svenska Teaterns hemsida <http://www.svenskateatern.fi/rocky/>. 
8 Mera på Stockholms stads hemsida <http://www.stockholm.se/templates/template_121.asp>. 

 
9 Rocky kom ut på Dagens arbete även i 2000. Dagens arbete på Internet <http://www.dagensarbete.se/>.  
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äger rum i Stockholm, figurerna befinner sig i stockholmska stadsdelar10, caféer11 och 

barer12 och de uppför sig som människor i fråga om livsstil, beteende och klädsel. 

Serien beskriver Rockys liv, hans förhoppningar och hans tidvisa frustreringar, den 

berättar om hans vänner och deras tidsfördriv. 

Rocky är i hög grad en självbiografisk serie. I Aftonbladets intervju 

beskriver Kellerman serien som ”en dramatiserad dagbok som spriddes i 

massupplaga”13. På nättidningen ROJ erkänner Kellerman att ”[a]llt som Rocky gör har 

jag upplevt på ett eller annat sätt”14. Detta förklarar å ena sidan seriens realism, å andra 

sidan dess fyndighet. Serien har också blivit översatt till norska av Dag F. Gravem. I 

Universitas’ recension av den norske Rocky står det:  

Oversetter Dag F. Gravem har gjort en strålende jobb med at erstatte svensk slang, 
stedsnavn og referanser med svært troverdige og morsomme norske motstykker.15 

I och med den norska översättningen har Rocky flyttat till Oslo, vilket talar för en 

domesticerande översättning (se 2.2.1). Dag F. Gravem är en norsk musiker. Han har en 

svensk flickvän16, vilket troligen har underlättat hans arbete. Först kunde man läsa 

Rocky i den norska serietidningen Pondus17 men i augusti 2003 började norska förlaget 

Bladkompaniet att get ut en ny serietidning som bär namnet Rocky. Kellermans serie är 

huvudserien i tidningen men den innehåller också andra likartade serier. Det är värt att 

märka att den rekommenderade läsargruppen för tidningen är 15 år och uppåt18. Rocky-

serietidningen utges en gång i månaden. Den norska Rocky-serien kan också läsas på 

den norska dagstidningen Dagbladet19. 

                                                 
10 Slussen, Mariatorget, Reimersholme, Zinkensdamm, Långholmen och Hornstull förekommer i en och 

samma strip (Kellerman 199:24). 
11 Till exempel Wayne’s Coffee (Kellerman 1999:42, 82). 
12 Bl a Rangus-Tangus (Kellerman 1999: 116), Sjögräs (1999: 84, 85, 114) och Tranan (1999: 40) nämns 

i serien. 
13 Se Aftonbladets hemsida <http://www.aftonbladet.se/puls/0009/29/rocky.html>.  
14 Se nättidningen ROJ på <http://www.roj.nu/nr2/artiklar/rockybody.html>. 
15 Läs recensionen på Universitas’ hemsida <http://universitas.uio.no/anmeldelser/2054.shtml>. 
16 Mera på <http://universitas.uio.no/kultur/2020.shtml>. 
17 Se Pondus på <http://www.start.no/pondus/>. 
18 Se reklam på <http://www.tegneserier.no/boble.asp?omtale=15&ID=40606> och 

<http://www.tegneserier.no/boble.asp?omtale=15&ID=40640>. 

 
19 Se Dagbladets hemsida <http://www.dagbladet.no/tegneserie/rocky/>. 
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2 TEORETISK BAKGRUND  

 
Den teoretiska ramen för min avhandling bygger på den definition av översättning som 

presenteras inom polysystemteorin. Polysystemteorin definieras på följande sätt i 

MonAKOs20 översättningsvetenskapliga termbank Monako Glossary21: 
[T]heory of the structure and behaviour of literary systems, which sees a culture's 
literature as consisting of a set of systems (i.e. a polysystem) of different kinds, some 
central, others peripheral; literary translations thus form a system within this 
polysystem. 
 

Jag utgår från den tankemodellen att översättning är ett system inom ett överordnande 

litterärt system som består av alla världens texter. Ingen text är en enskild enhet utan 

alla texter påverkar och påverkas av andra texter (se Gullin 2002:28, 32-35). Utöver 

textvärlden är översättningar en del av en utomlitterär verklighet som består och 

påverkas av författare, läsare, förlag, bokmarknaden o s v. Christina Gullin beskriver det 

litterära polysystemet på följande sätt: 
 Det litterära polysystemet är ett system, som inrymmer alla olika former av 
aktiviteter som går att hänföra till begreppet litteratur. […] Litteratur betraktas 
inte som något åtskilt från annan mänsklig aktivitet utan ses som en vital integrerad 
del av tillvaron. (Gullin 2002:33.) 
 

Inom polysystemteorin ses inte en översättning som någonting åtskilt som kan studeras 

helt separat, skilt från omvärlden (se även Leppihalme 2000:89). Därför tar jag hänsyn 

till utomspråkliga faktorer som kultur, läsarreception och publikationsform i min 

avhandling. Pirkko Lilius skriver: 

Det är forskare som bara kan försöka beskriva hur och varför översättaren gjort 
sina val av översättningsstrategi, men det är läsarna och kritikerna som avgör om 
översättningen är optimal som tidlös […]. (Lilius 2001:70.) 

Kvaliteten på en översättning är med andra ord inte ett varumärke som delas ut av 

någon objektiv instans. Christina Schäffner (1998:4) hävdar: “[Q]uality is not 

”objectively” given, but depends on the text user and his/her assessment criteria”.  

Med dessa aspekter som bakgrund vill jag presentera tre möjligheter att översätta en 

kulturspecifik tecknad serie. Översättningsmaterialet (se 1.2) består av tre olika 

versioner där tre övergripande översättningsstrategier har tillämpats: neutralisering, 

exotisering och domesticering. I det följande redogör jag för den 

översättningsvetenskapliga diskussionen kring ämnet och beskriver 

översättningsstrategierna. 

                                                 
20 Förkortningen står för Studieenheten för flerspråkig fackkommunikation vid Helsingfors universitet. 

 



 
8

2.1 Funktionalitet plus lojalitet 

Den funktionella synen på översättning presenterar Christiane Nord i sin bok Text 

Analysis and Translation (1991). Hon utgår från skoposteorin som lanserades av Hans 

J. Vermeer på slutet av 1970-talet och vidareutvecklades av Vermeer tillsammans med 

Katharina Reiss på 1980-talet.22  

Enligt Christiane Nord (1991:25) finns det inga ordinära ekvivalenter i ett 

målspråk för lingvistiska och/eller kulturella enheter i ett källspråk – i praktiken är 

ekvivalenterna oftast extraordinära. Enligt den funktionella synen på översättning är 

ekvivalens mellan källtext och måltext någonting sekundärt i jämförelse med andra 

möjliga funktioner som t ex tydlighet eller naturlighet. Enligt skoposteorin bestäms 

översättningens skopos23 av funktionen som texten skall uppfylla i målkontexten. Då 

blir också till ytterlighet driven trogenhet av sekundär betydelse, om textens ändamål 

kräver en ändring i textens funktion. (Nord 1991:24.) 

Nord (1991:24) påminner om att det i varje översättning, vars syfte är att 

möjliggöra kommunikation över kulturella och språkliga skiljemurar, är åtminstone ett 

element som ändras varje gång. Detta element är läsaren. En person i målkulturen har 

oundvikligen ett annorlunda vetskap om världen,  ett annat sätt att leva, ett annat 

perspektiv på begivenheter och definitivt en annan slags läsupplevelse än en person som 

lever i källkulturen. Nord definierar översättning på följande sätt: 

Translation is the production of a functional target text maintaining a relationship 
with a given source text that is specified according to the intended or demanded 
function of the target text (translation skopos). Translation allows a communicative 
act to take place which because of linguistic and cultural barriers would not have 
been possible without it. (Nord 1991:28.) 

 
Nord påpekar att en översättare bör i sitt arbete kombinera det funktionella synsättet 

med lojalitet. Eftersom flera faktorer alltid påverkar översättandet – även om funktionen 

enligt Nord är den viktigaste – bör man gå in på djupet i källtexten. Översättning beror 

nämligen på huruvida måltextens syfte är förenlig med källtexten. Nord (s. 29) 

påminner om denna lojalitet som måste synas framför allt i sådana översättningar, där 

källtextens sändare (författaren) anges också vara översättningens sändare (tillsammans 

med översättaren). De flesta översättningar i vår tid är av denna typ: namnet på både 

                                                                                                                                               
21 The MonAKO glossary of Translation Studies terms. Se 

<http://www.ling.helsinki.fi/monako/termipankki/>.  
22 Katharina Reiss och Hans J. Vermeer beskriver skopos-teorin bl a i Grundlegung einer allgemeinen 

Translationstheorie (1984). 
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källspråksförfattaren och översättaren nämns i översättningen. En djupgående analys av 

källtexten är nödvändig för att man ska kunna definiera textens intentioner och 

bestämma om – och på vilket sätt – de är överförbara till måltexten. 

 Det finns otaliga faktorer som påverkar översättningen: källtextens status, 

attityder till käll- och målkulturen, översättarens ideologi, översättningens mål, dess 

funktion och till sist översättningsstrategin som alltid påverkas av de förstnämnda 

faktorerna (se t ex Paloposki 2002:27). Utgående från att en översättning kan ha olika 

funktioner har jag gjort tre översättningar av Martin Kellermans seriestrippar. Således 

ska jag inte yttra mig om, vilken av översättningarna möjligen är den mest ekvivalenta. 

Jag förklarar däremot, vilken funktion var och en av översättningarna kan tänkas 

uppfylla och vilka översättningsstrategier och språkliga medel jag använder för att 

uppnå dessa funktioner.  

2.2 Översättningsstrategier 

2.2.1 Globala strategier 

Lita Lundquist (1997) har lanserat termerna global översättningsstrategi och lokal 

översättningsstrategi. Med dessa termer beskriver hon skillnaden mellan överordnande 

och enstaka översättningsval (se även Paloposki 2002:52). Den globala strategin är en 

överordnande strategi för översättningen som enligt Lundquist (1997:30, 109) baserar 

sig på övervägandet av hur den översatta texten ska fungera i sin nya 

kommunikationssituation. Innan man väljer sin globala strategi måste man ha en 

överblick över texten som helhet. När man har bildat sig en översikt kan man utgående 

från målsituationen, de förmodade mottagarna och tidsperspektivet välja sin strategi.  

I det följande presenterar jag de globala översättningsstrategier som jag 

använder vid översättning av Martin Kellermans Rocky. Strategierna baserar sig på 

strategin neutralisering, lanserad av Gideon Toury (1995) och två motsatta strategier, 

exotisering och domesticering, båda lanserade av Lawrence Venuti (1995, 1998). 

Förenklat kan man beskriva strategierna på följande sätt: översättaren antingen flyttar 

texten till en neutral allmän mötesplats för författaren och läsaren (neutralisering), 

skickar läsaren till källkulturen (exotisering) eller hämtar författaren in i målkulturen 

                                                                                                                                               
23 Den engelska motsvarigheten Nord (1991:24) ger för skopos är ’purpose’. På svenska kan man kanske 

tänka sig använda ord som ’syfte’, ’mål’, ’funktion’, ’ändamål’, ’avsikt’ eller ’mening’.  
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(domesticering). I översättningsdelen (Kapitel 4) kommer jag med förslag till hur man 

enligt var och en av dessa strategier kan hitta lösningar till olika översättningsproblem.  

Neutralisering 

I sin bok Descriptive Translation Studies and Beyond (1995:267-274) presenterar 

Gideon Toury ett fenomen som han kallar för ”the law of growing standardisation”. 

Med detta menar Toury (1995:269) att översättare tenderar att ersätta uttryck i 

källtexten med simplifierande motsvarigheter i måltexten (se även Leppihalme 

2000:96). Då nöjer man sig med enklare motsvarigheter på målspråket, det vill säga 

översättningsval på en mera allmän nivå. Detta kan resultera i en stilmässigt platt och i 

sin uttryckskraft svag översättning jämfört med originalet. Olika forskare har kallat 

fenomenet med olika namn: standardisering, neutralisering, normalisering, 

naturalisering, simplifiering o s v. Framöver använder jag ordet neutralisering förutom i 

de sammanhang där jag direkt hänvisar till forskare som använder en annan term.  

Man kan diskutera om det över huvud taget är möjligt att helt undvika 

neutralisering i en översättning. Det är nämligen inte alltid möjligt att skapa exakt 

motsvarande uttryck på målspråket på exakt samma ställe som i källtexten. Vissa 

forskare framhäver att kompensering är en både fungerande och önskvärd lokal 

översättningsstrategi i sådana fall (se t ex Vehmas-Lehto 1999:41-42 och Toury 

1995:272-274). Termen compensation definieras i MonAKOs termbank24 på följande 

sätt: 
[W]ay of making up for inevitable losses of meaning or style or effect at a certain 
place in the translation, by adding or adjusting something at a different place; 
considered as a strategy or as motivation for using strategies. 

 
Det vill säga att det man har förlorat (eller blivit tvungen att neutralisera) på ett ställe i 

översättningen, kan man gottgöra genom att göra någonting extra på ett annat ställe (se 

även Newmark 1998:90). Då förblir antalet markörer detsamma i källtexten och 

måltexten, även om de är annorlunda placerade i texten. Det är sannolikt att rutinerade 

översättare ofta använder kompensering helt omedvetet som översättningsverktyg. Hur 

man än översätter är det viktigt att motivera sina val och konsekvent följa sina principer. 

Birgitta Englund Dimitrova (200125, 1997) har också forskat i översättning 

av dialekt och diskuterat fenomenet neutralisering, även om hon inte använder själva 

begreppet i sin analys. Enligt Dimitrova (1997:62) tenderar översättningar att vara mera 

                                                 
24 Se <http://www.ling.helsinki.fi/monako/termipankki/>.  
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standardiserade än originaltexter i fråga om språkbruk (se även Venuti 1998:22 och 

Paloposki 2002:61-63). Hon hävdar (2001:14) att det ofta sker en ändring i den 

språkliga nivån i samband med översättningen. Översättningar har en tendens att flytta 

sig till höger i följande kontinuum i förhållande till originaltexten: 

Tabell 1: Modell av nivåändring i samband med översättning 

varietet med specifikt 
regionalt ursprung  

varietet med allmänt regionalt 
ursprung eller ”lantligt” ursprung  

varietet med specifikt 
socialt ursprung  

markerat talspråk  neutralt språk  markerat skriftspråk 
Källa: Birgitta Englund Dimitrova (2001:14). 

Dimitrova (2001:14) nämner också två andra tendenser vid översättning av dialektala 

inslag i skönlitteratur. För det första skriver hon att särskilda markörer för en specifik 

språklig varietet är vanligtvis färre i översättningen än i originalet. För det andra är det 

framför allt de lexikala markörerna som överförs till målspråket medan de ortografiska 

markörerna utelämnas. I analysen av originalet och översättningarna diskuterar jag hur 

de förhåller sig till Dimitrovas modell av nivåändring.  

 Vissa forskare tycks se på neutralisering som någonting annat än en seriös 

översättningsstrategi (se t ex Venuti 1998). I stället för att använda ordet ’strategi’ 

använder till exempel Dimitrova (2001) uttrycket tendens eller översättarens lösning för 

fenomenet standardisering. Outi Paloposki skriver om simplifiering: 

Simplification […] is surely not a deliberately chosen strategy, but an outcome of 
something else, be it the cognitive processes involved or the fact that the target 
culture lacks fine-grained descriptions for source-text phenomena (realia) and 
therefore resort to hyperonyms. (Paloposki 2002:62.) 

Faktum är att man tappar bort någonting i en neutraliserande översättning. Fenomenet är 

dock så pass utbrett i översättningar att man kan börja tala om neutraliserande 

översättningsstrategier. Även om neutralisering inte alltid följer Christiane Nords krav 

på lojalitet i samband med funktionalitet vid översättning, är den en relativt smärtfri 

strategi – både för läsaren och för översättaren. 

                                                                                                                                               

 

25 Dimitrovas artikel baserar sig på ett föredrag givet i samband med symposiet ”Talat språk i 
översättning och tolkning” hösten 1998. 
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Exotisering  

Lawrence Venuti har skrivit mycket om översättning, dess etik och historia. Han har 

också lanserat termerna foreignization och domestication som baserar sig på 

Schleiermachers syn på översättning. De svenska termer som används för Venutis 

kategorisering är exotisering och domesticering. I sin bok The Translator’s Invisibility: 

A History of Translation (1995:19-20) introducerar Venuti dessa termer och förklarar 

deras användning. Med foreign menar Venuti (s. 20) källtexten och allt ”främmande” 

som tillhör den. När översättaren använder sig av den exotiserande strategin strävar hon 

efter att konsekvent bevara det främmande elementet i sin översättning, både genom 

inomspråkliga och utomspråkliga medel (se även Venuti 1998:156).  

I sin nyare bok The Scandals of Translation (1998) har Venuti övergått till 

termen minorisering (minoritizing) i stället för exotisering. I minorisering är man enligt 

Venuti (1998:14) helt beroende av hur situationen, stilen, tidsperioden och genren i 

källtexten är relaterad till måltexten. Han anser (ibid.) att en bra översättning är 

minoriserande. Den möjliggör en heterogen diskurs där man betonar minoritetstextens 

(källspråket) lingvistiska och kulturella skillnader genom majoritetsspråket 

(målspråket). Med andra ord: om det är nödvändigt för förståelsen av texten, förklarar 

man vissa fenomen i källspråkskulturen och gör dem förståeliga för läsarna i 

målspråkskulturen.  

 Enligt Venuti (1998:11) är en bra översättning också förklarande 

(demystifying) och den bör göra texten förståelig. Han (ibid.) talar för sådana 

förklaringar som baserar sig på målkulturen så lite som möjligt. Översättningen ska 

nämligen manifestera den främmande textens främlingskap med målspråkliga medel: 

den ska ge tips om källkulturen med hjälp av målspråkliga uttryck. Det måste dock 

framhävas att Venutis utgångspunkt är väldigt annorlunda än den nordiska 

översättningskontexten: han har fördjupat sig i översättning mellan engelska och 

minoritetsspråk. Denna aspekt är bra att komma ihåg när man bekantar sig med hans 

syn på översättning. 
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Domesticering 

Med domestic menar Venuti (1995:20) alla de drag som hör till målkulturen och 

målspråket. När översättaren använder sig av den exotiserande strategin ersätter hon 

främmande medel med sådana ord och uttryck som är kända i och egna för målkulturen 

(domestic). Genom en domesticerande översättningsstrategi kan översättaren framhäva 

målkontexten. Huvudfunktionen med den domesticerande strategin är att göra texten i 

översättningen flytande och förståelig (Venuti 1995:21). Venuti (ibid.) anser att man i 

princip inte borde göra översättningen mera flytande genom att neutralisera den eller 

genom att flytta den i måltextläsarens omgivning (domesticering). Han (1998:11) vill 

nämligen genom översättningsverksamheten förstärka minoritetsspråken och 

minoritetskulturerna i förhållande till majoritetsspråken och majoritetskulturerna.  

Venuti (1995:23) vill vara med om att skapa en översättningsteori och 

praktik som bekämpar dominerande målspråkliga värden och i stället understryker de 

lingvistiska och kulturella skillnaderna i den främmande texten. Utgående från 

vetskapen om Venutis språkliga och kulturella situation är detta helt förståeligt, men när 

vi diskuterar översättning mellan svenska och finska är ”kampen” mellan majoritets- 

och minoritetsspråk inte så aktuellt: i globalt perspektiv är de båda minoritetsspråk. 

Även om man kan diskutera Venutis värderingar om vad som gör en översättning god, 

behöver man inte tacka nej till de användbara metoder han i termerna exotisering och 

domesticering har skapat.  

Outi Paloposki (2002) har i sin doktorsavhandling fördjupat sig i 

översättningar av utländsk skönlitteratur till finska under perioden 1809-1850. I sitt 

forskningsmaterial (2002:51, 52, 159) har hon en text som är ett exempel på extrem 

domesticering. Texten är den första översättningen av William Shakespeares Macbeth 

till finska som skrevs i 1834. Den är gjord av J. F. Lagervall och den heter Ruunulinna. 

Lagervall berättar inte förrän i efterskriften att boken baserar sig på Shakespeares text 

(Lagervall 1834:119). Lagervall har bytt ut en del av personerna och händelserna i 

Ruunulinna äger rum i Finland. Själva händelserna och “den röda tråden“ är dock 

desamma som i Macbeth. Lagervall skriver i efterskriften: 
Aine eelläkäypään murhekuvaukseen on jo ammoin käsitetty Englannin kielellä 
Shakespearilta ja kerrattu ikään kuin se olisi tapahtunut Skottlannissa, […] Missä 
se sitten olisi tapahtunut? Kotimaassamme. […] se on vaikuttanut minua 
toimittamaan tätä meijän omalla kielellä, ojentain sitä sen jälkeen kuin minä olen 
luullut asian vaativan […] (Lagervall 1834:119.) 

  
Man kan även fråga sig om det inte i detta fall är fråga om adaptation hellre än 

översättning. Även om texten var en adaptation gör det inte exemplet Ruunulinna 
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mindre värt: i texten kan man se klart och tydligt, hur domesticering inom översättning 

kan fungera och hur långt man kan (men kanske inte borde) gå. Översättning är i många 

avseenden utbyte mellan kulturer. I vilken mån – och åt vilket håll – detta utbyte sker, 

beror i första hand på uppdragsgivaren och i andra hand på översättaren.  

2.2.2 Lokala strategier 

Lundquist förklarar (1997:37, 111) att lokala översättningsstrategier är de val man gör vid 

Översättning av mindre översättningsenheter. Dessa översättningsstrategier är speciellt 

viktiga när översättaren stöter på lokala översättningsproblem. Ritva Leppihalme 

(2000:89-105) har i sin artikel ”Kulttuurisidonnaisuus kaunokirjallisuuden käntämisessä” 

gett exempel på två lokala översättningsproblem: det ena är realia (s. 93-94) och det 

andra är heteroglossi (s. 94-98). I översättningsmaterialet finns exempel på båda.  

Översättning av kulturbundna element 

Realia betyder enligt Leppihalme (2000:93) ord och uttryck som hänvisar till den 

utomspråkliga världen. I denna avhandling använder jag begreppet realia för alla 

kulturbundna element i en text. Realia kan till exempel vara namn, traditioner eller 

historiska begivenheter som är utmärkande för en viss språkgrupp, en viss nation eller 

ett visst samhälle. Ilpo Kempas (1993:92-101) har gjort en kategorisering av 

översättningsval vid översättning av kulturbundna element i regional litteratur, d v s i 

litteratur som är placerad i en viss geografisk omgivning. Kempas’ indelning omfattar 

sex punkter: 

1. Utelämning (s. 93). Att utelämna uttrycket helt och hållet. 

2. Överordnande uttryck (s. 94). Att använda ett övergripande uttryck. 

3. Översättningslån (s. 95). Att skapa ett förståeligt uttryck på målspråket 
utgående från det källspråkliga uttrycket. Strategin kallas även för kalkering. 

4. Kulturell anpassning (s. 97). Att använda det motsvarande kulturella 
fenomenet i målspråkskulturen.  

5. Ändring av innehållet (s. 98). Att använda ett helt annat uttryck än det som 
finns i originalet. 

6. Förklarande översättning (s. 99). Att förklara och/eller explicitgöra det 
källspråkliga begreppet. 
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Även om punkt 5 kan räknas som översättningsfel kommer jag att behöva den i 

beskrivningen av översättningarna. Kempas’ kategorisering täcker dock inte alla 

strategier som jag har använt i översättningsfasen. För att beskriva de lokala strategierna 

som jag har tillämpat i Rocky-översättningarna behöver jag två ytterligare punkter i 

denna indelning:  

7. Direkt överföring. Att behålla originaluttrycket i översättningen. 

8. Direkt översättning. Att använda det finska uttrycket bl a i fråga om namn 
(främst ortnamn). 

Realian i översättningsmaterialet utgörs för det mesta av stockholmska stadsdelar. I 

analysen av översättningarna (se 4 Översättning av Rocky) ger jag exempel på lokala 

översättningsval utgående från Kempas’ kategorisering. 

Översättning av flerspråkighet 

Den ryske litteraturforskaren Mihail Bachtin har lanserat termen heteroglossi, som han 

redogör för bl a i sin essäsamling Dialogic imagination. Four essays. (1981). I en av 

essäerna, ”Discourse in the novel”, beskriver Bahtin (1981:301-331) heteroglossin och 

dess användning i romaner. Termen betyder flerspråkighet i ordets bredaste betydelse. 

Den kan hänvisa till två olika språk eller till dialekter, stilar och nivåer inom ett och 

samma språk. Den kan hänvisa till skillnaden mellan flera personers språk, till 

variationen i den enskilde talarens språkbruk eller till de ”röster” som författaren skapar i 

ett litterärt verk. 

 I sin essäsamling visar Bahtin genom flera exempel hur flerspråkighet kan 

framgå av och skapas med olika litterära medel. Bahtin (s. 301-302) framhäver 

heteroglossins relevans speciellt i den komiska och parodierande litteraturen. Den torde 

därför ha betydelse även för tecknade serier. Som redan tidigare nämnts, är tecknade 

serier oftast underhållande, vilket gör flerspråkigheten särskilt eftersträvansvärd för 

språket i dem. Bahtin beskriver rikheten vid flerspråkighet: 

This varied play with the boundaries of speech types, languages and belief systems is 
one most fundamental aspects of comic style.  (Bahtin 1981:308.) 

Enlight Bahtin är heteroglossi nyckeln till stilen i det litterära verket. Han (s. 309) skriver 

ytterligare: ”It is precisely the diversity of speech, and not the unite of a normative shared 

language, that is the ground of style”. Applicerat på översättning skulle detta betyda att 

måltexten får en annan stil än källtexten om heteroglossin i originalet neutraliseras till en 

standardspråklig varietet i översättningen.  
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Inom skönlitteratur avses med heteroglossi den variation som finns mellan de fiktiva 

personernas sätt att tala med ”egen röst” (se Leppihalme 2000:94 och Lilius 2001:61-69). 

Rösten som talar genom en viss figur i texten är inte författarens egen, även om den är 

skapad av författaren. Enligt Leppihalme (2000:94) kan denna slags flerspråkighet skapas 

till exempel med hjälp av dialekter och andra språkliga varieteter eller genom tilltal och 

svordomar. Detta  påverkar översättningen på ett väsentligt sätt: hur låter figurernas eget 

språk i översättningen? Eller ska de över huvud taget ha en röst? I denna avhandling 

använder jag uttrycket flerspråkighet för de olika röster som hörs i Martin Kellermans 

serie och i dess översättningar.  

 

2.2.3 Sammanfattning 

Lundquist (1997:37) framhäver att de globala och lokala strategierna ska stämma 

överens med varandra. Därför är det viktigt att tänka noga igenom den globala strategin 

innan man börjar översätta en text. Man skulle kunna beskriva förhållandet mellan 

lokala och globala strategier så att de lokala översättningsstrategierna är följder av den 

globala strategin. Den globala strategin betyder för översättaren det samma som genren 

för författaren; den formar ramarna för arbetet och ger anvisningar om vilka språkliga 

medel man kan använda inom dessa ramar. Översättaren kan använda flera lokala 

översättningsstrategier utan att översättningen blir ologisk, men den globala strategin 

måste dock förbli densamma genom hela texten.  

Valet av globala och lokala strategier beror på flera olika faktorer. 

Källtexten påverkar naturligtvis strategivalet. Bibelöversättare har nästan alltid strävat 

efter ett exotiserande och ordagrant resultat. När källtexten är realistisk och baserar sig 

på verkliga händelser är det omotiverat att domesticera berättelsen till målkulturen. 

Barnböcker däremot anpassas väldigt ofta till målspråket. Riitta Oittinen, som är 

specialist på barnlitteratur och dess översättning, anser adaptation till målkulturen vara 

ett välbegrundat val när det gäller barnlitteratur: 
Thus adaptations may be made - not solely out of disrespect for children and their 
literature, but out of  love for children and their literature, in order to keep their 
literature alive by speaking their own language. (Oittinen 1993:92.)  
                                                                                                                                               

Även om serietidningen Rocky inte är riktad till barn, måste man komma ihåg att de 

flesta ungdomars allmänbildning fortfarande är på lägre nivå än vuxnas. Detta kommer 

möjligen att visa sig i samband med uppfattningar om den exotiserande översättningen i 

enkätundersökningen. 
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Eugene Nida (1986:36) föreslår att läsarnas reaktioner när de läser en text på målspråket 

borde vara de samma som källspråksläsarnas reaktioner när de läser originalet. Här 

kommer vi tillbaka till frågan om textens funktion vid valet av översättningsstrategi. Jag 

har översatt urvalet av Rocky-stripparna enligt tre helt olika översättningsprinciper. 

Skillnaderna i översättningarna manifesterar skillnader i texternas funktion och deras 

tilltänkta målgrupper. 

3 ANALYS AV ROCKY-SERIEN 

I detta kapitel vill jag genom en analys av Rocky skapa en bild av språkmönstret i 

serien. Som jag nämnde i samband med översättningsstrategierna (se 2.2.1) ska 

översättaren ha bildat sig ett helhetsintryck av originalet innan strategivalet kan göras 

och översättaren kan sätta igång med sitt jobb.  

I en handbok i stilistik redogör Birger Liljestrand (1993) för stilteori, olika 

texttyper och olika sätt att analysera en text. Liljestrand (1993:44) skriver att det första 

man gör när man bedömer en text är att man placerar texten på en ungefärlig skala av 

tal- och skriftspråklighet. Efter att ha läst Rocky-serien hade jag det intrycket att serien 

är skriven i ledig stil med talspråksmarkörer. Liljestrand (s. 26) presenterar olika slags 

kategorier av stilintryck. Man kan till exempel tala om stilnivå, genre eller funktion. 

Rocky-seriens genre är tecknad serie och serien är underhållande till sin funktion. Med 

stilnivå kan man avse uttryckets placering på stilskalan enligt principen högt-normalt-

lågt eller talspråkligt-högtidligt (se Liljestrand 1993:26, 32). Senare i detta kapitel 

kommer jag att diskutera stilnivån av vissa ord och uttryck som Kellerman använder i 

Rocky. 

I stället för termen stilart använder Liljestrand (1993:22) begreppet 

språkmönster. Han motiverar detta med uppkomsten av så många nya texttyper och 

språkmönster: det blir mera funktionellt att tala om språkmönster som är ett mindre 

begränsande begrepp och kan tillämpas på många slags texter. Enligt Liljestrands 

definition använder jag termen språkmönster för den överordnande beskrivningen av 

språket i Rocky. Språkmönstret består av element som texttyp, stilnivå, genre, funktion 

osv. I en stilistisk analys kan man fördjupa sig i olika element i skriven text: 

fonologiska element, morfologiska element, lexikala element, syntaktiska element, 

meningsbyggnad och textstycke (se Liljestrand 1993:35). Jag har valt att koncentrera 
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mig på morfologiska och lexikala element i serietidningen Rocky genom att analysera 

stavning, val av ordformer och ordförrådet (se 3.2). Innan jag presenterar min analys ska 

jag diskutera nutidens svenska talspråk rent allmänt. 

3.1 Svenskt talspråk och tecknade serier 

Enligt Liljestrand (1993:21) har talspråket trängt in i skriftspråket under de senaste 

decennierna och accepteras därmed på ett helt nytt sätt. Eftersom Rocky är en tecknad 

serie där texten i huvudsak består av talimitation skapar språket i pratbubblorna en 

illusion av talat språk. Birgitta Englund Dimitrova (1997:51) påminner om att tal i 

fiktion inte är en fullständig eller verklighetstrogen återgivning av reell tal (se även 

Widmark 2000:121-123). Hon skriver: 
Författaren skapar och använder sig selektivt av olika markörer. […] En alternativ, 
av översättaren skapad ortografi, gör att läsaren associerar till alternativa 
varieteter. Denna effekt uppnås inte i första hand genom att stavningen blir så 
ljudenlig som möjligt, utan genom att en kontrast skapas gentemot den eller de 
kodifierade stavningsvarianten/-varianterna. (Englund Dimitrova 2001:13.) 

Illusionen av tal skapas med ett urval språkliga markörer som är typiska för talat språk 

(se Dimitrova 2001:13). Talspråksmarkörer kan skapas genom olika medel (ordformer, 

ordval, meningsbyggnad, tilltal osv.) för att ge läsaren ett intryck av talat språk och 

därmed i skrift skapa illusionen av en talsituation.  

 I denna avhandling använder jag termen standardspråk i den betydelse 

som Birgitta Englund Dimitrova (2001:10) definierar så här: ”en skriven, kodifierad och 

accepterad språkform”. De språkformer som inte uppfyller standardspråkets definition 

kallar jag för dialekter enligt följande definition: ”en språklig varietet som talas 

antingen inom ett visst geografiskt område eller av en grupp av talare med vissa sociala 

karakteristika” (se Dimitrova 2001:10). Denna definition täcker både dialekter och 

sociolekter och därmed även slang. 

Pratbubblorna kallas för repliker och de är seriespråkets huvudsakliga 

texttyp (se Toivonen 2001:35). Illusionen av talat språk skapas redan genom bilden där 

man kan se en talsituation mellan två eller flera figurer. Utöver talåtergivning i 

pratbubblor består texten i tecknade serier också av tankebubblor. Tankebubblorna 

räknas också som repliker även om de i verkligheten inte är muntliga yttranden (se 

Toivonen 2000:37). Andra texttyper som förekommer i serien är ljudmarkeringar och 

detaljtexter (annonsskyltar, texter på tröjor o d) och de förekommer i bilderna utanför 

pratbubblorna. En annan vanlig texttyp i tecknade serier är berättande text (se Toivonen 
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2000:35) men den används ytterst lite i Rocky. Framöver i denna avhandling använder 

jag termen seriespråk för tal- och tankeåtergivningen i Rocky-serien.  

Den tecknade serien är speciell som språkligt medium eftersom den 

kombinerar skrift och bild. Till skillnad från tv och film saknar tecknade serier ljud och 

rörelse. I skönlitteratur finns det möjlighet för metatext i dialogerna, vilket inte är fallet i 

tecknade serier. Därför är seriespråket så oerhört beroende av det som syns på bilden. I 

tecknade serier fylls metatextens funktion genom andra medel. I stället för metatext kan 

man i tecknade serier beskriva ljudstyrka, ljudförlängning, betoning och andra inslag 

genom sättet att skriva (se Toivonen 2001:289-310). Ord och uttryck kan t ex skrivas 

med versaler, understrykas eller skrivas med fet stil. Man kan också använda olika slags 

pratbubblor (se Toivonen 2001:37-38). Det har Kellerman gjort i Strip 3 i 

översättningsmaterialet: han har ritat en pratbubbla med streckad linje när Rockys bror 

viskar sitt yttrande. 

Enligt Liljestrand (1993:42) är ord och former i skriven text vanligtvis 

riksspråkliga: de avslöjar inte skribentens geografiska ursprung. Texten kan också vara 

återgivning av regionalt språk. Då kan läsaren igenkänna vissa regionala ordval eller 

böjningsformer. När man övergår till ett geografiskt mera begränsat och regionalt 

utpräglat skrivsätt, börjar texten närma sig dialekt. Syftet med regionala markörer är 

oftast att ge lokalfärg åt texten. Liljestrand (s. 44) understryker att en text också kan 

vara skriven på allmän talspråklig nivå. Talspråkliga markörer i en text kan således vara 

överregionala och presentera drag som används i hela språkområdet. Den slags 

omarkerad talspråksvariant kallas för rikstalspråk eller talat riksspråk. 

I den följande analysen ger jag exempel på de avvikelser från 

standardspråket och från rikstalspråket Kellerman har gjort i ortografin och i samband 

med ordval i Rocky-serien. I analysen diskuterar jag framför allt aspekter som har 

relevans för översättningen av serien.  

3.2 Språkmönster 

 

Bilden är en minst lika viktig del av en tecknad serie som språket. Det finns även 

tecknade serier som inte alls innehåller text. Bilden innehåller utomspråkliga markörer 

som berättar en hel del om stilnivån och stämningen i en tecknad serie. En utomspråklig 

markör i Rocky är att figurerna i serien är djur som lever som människor i människornas 

värld. Att seriefigurerna är djur ökar lustigheten och står i kontrast med den realistiska 
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omgivningen. Kalle Anka och flera andra serier är placerade i en fiktiv värld (läs mera 

om Ankeborg och kulturell anpassning i Toivonen 2000:336-372). I motsats till Kalle 

Ankas fantasivärld, Ankeborg, lever Rocky och hans vänner i Stockholm. Därför syns 

realismen också i språket: Kellerman använder både stockholmska benämningar och 

uttryck, eftersom historien är placerad i en verklig språklig värld. Med andra ord kan man 

säga att det stockholmska elementet syns både i språkets innehåll och form.  

3.2.1 Kulturbundna element 

Realian i materialet består för det mesta av namn på stockholmska stadsdelar: Hornstull, 

Långholmen, Mariatorget, Reimersholme, Slussen och Zinkensdamm (Strip 1). Dessutom 

nämns staden Stockholm, förkortningarna  DN (Dagens nyheter) och KTH (Kungliga 

Tekniska högskolan) och cigarettmärket Blå Blend (Strip 1, 2 och 4). Utöver dessa kan 

begreppet nollning räknas som realia.  

Nollning i strip 4 kan enligt Norstedts svenska slangordbok (Kotsinas 

1998) förknippas med droger. Om man är bekant med studentlivet i Sverige inser man 

att nollning i Rocky-strippen betyder det som har sin närmaste motsvarighet i den finska 

gulnäbbsintagningen (’fuksiaiset’ på finska). På svenska är det mera formella uttrycket 

för nollning mottagning. Nollning förekommer också på andra studieinstanser i Sverige 

än bara på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. I motsats till den finska 

gulnäbbsintagningen sker nollning inte bara i högskolor utan även i gymnasier: de äldre 

studenterna arrangerar en slags initiationsrit för de nya gymnasisterna. Nedan ett par 

citat om mottagningen på KTH:  
 

Studentkåren vid KTH har utvärderat mottagningen av nya studenter ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Fula visor och nakna bastubad är exempel på aktiviteter 
som kåren avråder från vid den så kallade nollningen. (Ur KTH-nytt 2000-04-25.)  
 
Nollningen är en ceremoni som inviger den nya studenten på KTH. Den är till för att 
man ska lära känna nya kompisar, lära sig hitta på KTH men framför allt för att 
äldre teknologer skall få driva med de s.k. nollorna. (Information om datasektionen på 
KTH.) 

 

Sultanen av Brunei nämns också (Strip 3), men eftersom sultanen inte har någonting med 

Sverige att göra, kan man inte räkna med uttrycket i de svenska kulturspecifika 

företeelserna. Sultanen torde vara lika bekant (eller främmande) för finländare som för 

svenskar. Därför översätts Sultanen av Brunei direkt till finska i alla tre översättningar (se 

Bilaga 1, 2 och 3). Utöver det nämns ett magasin med namnet Kissbomben i materialet 

(Strip 3). Kissbomben finns inte i verkligheten och därför kan inte ett sådant fiktivt 
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element räknas som realia. Samma översättningsval gäller dock även för det fiktiva 

elementet. Översättaren kan översätta namnet direkt till Pissapommi, använda ett 

överordnande uttryck som törkylehti eller ändra namnet till en finsk realia, t ex 

Pahkasika.  

3.2.2 Flerspråkighet 

Förutom det ungdomliga språket som består av talspråksmarkörer i ortografi och 

ordförråd skapar Kellerman också andra former av flerspråkighet i sin serie. I flera fall 

använder Kellerman markörer som beskriver avvikelse från det svenska standarduttalet 

för att beskriva främmande element i språket. I Strip 5 möter Rocky på 

Roskildefestivalen en finsk flicka som talar svenska med stark finsk brytning:  

Strip 5) 

 
(Kellerman 1999:124.) 

Seriespråket i Strip 5 visar att flickan har åtminstone problem med att uttala de mjuka 

konsonanterna b, d och g och vokalen u. Genom dessa ortografiska markörer beskriver 

Kellerman det finska elementet så som svenskarna upplever det. 

 Ett annat exempel av samma slag visas i Strip 6. Där beskrivs Rockys 

besök till Norge där han gör PR för den norska översättningen av Rocky (se Kellerman 

2002:67-69). I strippen skriver Kellerman ett språk som ser ut som norska: 

Strip 6) 

 
(Kellerman 2002:69.) 
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Den som behärskar norska ser genast att språket inte är felfritt men de norska 

markörerna är klara för alla. Den tydligaste markören är att den svenska vokalen ä har 

ersatts med den norska motsvarigheten æ. Flera ord ser norska ut även om de inte skrivs 

så på norska. Det personliga pronomenet jag har till exempel blivit både æ och æg även 

om det på norska heter jeg (bokmål) eller eg (nynorska). Det samma har skett med 

följande ord: 

Tabell 2: Förmenta norska markörer i Strip 6 
Ortografi i Rocky Ordet på bokmål Ordet på nynorska 
æ er er 
gjer gir gir, dock även gjer eller gjever 
dedicere dedikere dedikere 
hetar heter heiter 
kanj kan kan 
bindastræk bindestrek bindestrek 
Källa: Bokmålsordboka26 och Nynorskordboka27 på Internet. 

Förutom överflödigt bruk av den norska bokstaven æ har Kellerman valt att ”krydda” 

språket med förväxling av vokalerna e och a och användning av konsonanten j för att 

göra det mera norskt. Förutom uttalet är det norska personnamn som Kellerman 

använder till att skapa humor med i denna strip.  

Engelska markörer förekommer i Rocky på flera nivåer. Stundom lånar 

figurerna i Rocky hela satser och meningar på engelska från film, reklam och musik (se 

t ex Kellerman 1999:9, 32, 40). Dels använder figurerna engelska ord och uttryck 

inblandade i svenskan. Exempel på detta är Word!; Here we go…; Hear! Hear! och 

Pow! Pow! Pow! (Kellerman 1999:10, 27, 30). Dels används försvenskade lånord som 

fejka och stajlad (Kellerman 1999:19, 85). En helt speciell heteroglossi skapas vid 

återgivning av tal på engelska, vilket Kellerman visar med dylika ortografiska markörer 

som i samband med finskan och norrmannens språk.  

                                                 
26 Se Bokmålsordboka på <http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek/>. 

 
27 Se Nynorskordboka på <http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek/>. 
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Ett exempel på användning av uttalsmarkörer i engelsk talåtergivning påträffas i Strip 7 

där figurerna hyr ut Monty Python på video: 

Strip 7) 

 
(Kellerman 1999:35.) 

I den andra och fjärde rutan i Strip 7 återger Kellerman engelska med uttalsmarkörer. 

Det svenska uttalet beskrivs först och främst med ändring av vokaler: ä i stället för a 

och ö eller ü i stället för u.  

 En annan form av flerspråkighet skapar Kellerman när figurerna i serien är 

alkoholpåverkade. Man skulle kunna kalla denna typ av flerspråkighet för fyllotal. 

Fyllotal förekommer inte bara hos vissa figurer utan alltid när Kellerman vill visa att 

någon är starkt berusad (se även Strip 5). Den mest frekventa ”fyllomarkören” i Rocky-

språket är sch i stället för s. Strip 8 visar ett exempel på hur Kellerman imiterar en starkt 

berusad persons tal: 

Strip 8) 

 
 (Kellerman 1999:82.) 

Utöver sch-markören använder Kellerman förlängning av vokal för att beskriva Sloggys 

tal under alkoholpåverkan. Dessutom rapar Sloggy mitt i sin mening och det markeras 

med ett ”burp” med små streck före och efter ordet.  

 



 
24

Ortografiska markörer 

Enligt Liljestrand (1993:38) kan talspråklig stavning ge texten en ledig och förtrolig 

karaktär. Talspråkliga element kan uppstå utgående från både fonologiska och 

morfologiska aspekter. De morfologiska och fonologiska avvikelserna från 

standardvarianterna presenteras båda genom ortografiska element i skrift. I det svenska 

språket bygger de flesta avvikelserna på fonologiska ändringar: man börjar skriva ord så 

som de uttalas (se t ex Widmark 2001).  

Talspråkliga varianter av personliga pronomen, som mej i stället för mig, 

och vissa verbformer, som säja i stället för säga, är exempel på talspråklig stavning (se 

Liljestrand 1993:38, 40, 151 och Englund Dimitrova 1997:52). Kellerman använder 

både standardvarianter och vardagliga varianter i talimitationen i Rocky. Han använder 

standardvarianter för personliga pronomen (t ex Kellerman 2000:6) och i samband med 

verb som säga (t ex Kellerman 2000:10). I vissa fall använder Kellerman såväl den 

standardspråkliga som den talspråkliga varianten som t ex vid användning av både vad 

och va (Kellerman 1999:6, 10). I Svenska Akademiens Ordlista (1998) nämns de mest 

utbredda talspråkliga varianterna brevid standardformerna. De ord som ”på något sätt 

avviker från huvudfåran av riksspråksord” (1998:XXIII) har i SAOL markerats med 

bruklighetsbeteckningar som till exempel vardaglig och nedsättande. Enligt SAOL 

(1998) är dom en vardaglig variant av ordet de men ska betecknas som standardspråklig 

form tillsammans med varianten skall. I Rocky använder Kellerman de talspråkliga 

varianterna dom och ska (se t ex Kellerman 2000:6, 7).  

I samband med två svordomar i strip 2 (se 1.2) har det skett en 

sammansmältning av två ord. I det första exemplet har småorden ’fy’ och ’fan’ fogats 

ihop. I det andra fallet har den sista bokstaven i första ordet fallit bort: ’vad’ och ’fan’ 

har blivit till vafan. Uttrycket vafan används frekvent genom hela Kellermans Rocky-

produktion (se t ex 1999:7, 8, 9). Utöver svordomar förekommer även längre 

ordsammansättningar som t ex vadårå (1999:22), vahetere (2000:14). 

Strip 3 (se 1.2) börjar med Rockys frustrerade utrop: ”Men va äää de 

hääär?” På standardspråk skulle det heta: ”Men vad är det här?” ’Vad’ och ’det’ har 

tappat bort den sista bokstaven, ’är’ och ’här’ har däremot fått två extra vokaler. Denna 

ortografiska ändring markerar uttalssättet: Rocky uttalar denna sats med speciell 

betoning och tänjer ut orden för att visa hur frustrerad han är. Denna slags uttänjning 

används ofta av Kellerman (se t ex 1999:26, 27, 36, 37). 
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Kellerman har i flera fall förkortat obetonade småord som i tal ofta nästan försvinner. 

Detta är fallet i Strip 4 (se 1.2), där Gonzo börjar en replik med: ”Åsså […]”. Detta är 

en inledande markör till följande yttrande, och uttrycket är en sammansättning av orden 

’och’ och ’så’. Ett annat exempel på dylik talspråklig stavning är användning av asså 

(Kellerman 2000:11) i stället för alltså. Kortformer av ord är likaså exempel på 

talspråklig stil (Liljestrand 1993:40). Kellerman (se t ex 2000:6) använder sådana 

kortformer som nån och sen i stället för någon och sedan. Denna slags kortformer 

nämns i Svenska Akademiens Ordlista (1998) som vardagliga varianter av det 

standardspråkliga uttrycket. 

Kellerman använder inte utpräglat talspråk i sin serie, även om det finns 

anspelningar på talspråk på flera språkliga nivåer. Det finns dock en strip där han 

härmar det typiskt ungdomliga sättet att tala på ett välfunnet sätt. I Strip 9 ser vi hur 

figuren Tommy ändrar sitt sätt att tala beroende på vem han talar med: 

Strip 9) 

 
(Kellerman 2000:14.) 

Här är det fråga om en 16-årig flicka som Rockys kompis Tommy nyligen har träffat. 

Det intressanta är att hennes sätt att tala påverkar Tommy. I denna strip förekommer 

några väldigt typiska svenska talspråksmarkörer: 

Tabell 3: Talspråksmarkörer i Strip 9 
typ talspråksmarkör 
vahetere förkortning för ’vad heter det’ 
jaba förkortning för ’jag (var/tänkte/sade) bara’ 
liksom talspråksmarkör 
a p’sis förkortning för ’ja, precis’ 
 
Ord och uttryck som dessa syns inte ofta i andra texter än i samband med 

talspråksforskning. Intressant är att Kellerman har gjort en sådan strip där det är 

motiverat att skriva på ett så speciellt sätt. Det lustiga i strippen är ju framför allt 

talimitationen. Nivån av talspråklighet i denna strip visar att Kellerman skulle kunna 

låta sina huvudfigurer tala extremt utpräglat talspråk om han ville. Han har dock valt att 
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ge plats åt olika nivåer av heteroglossi genom att nöja sig med en förhållandevis 

återhållsam återgivning av det stockholmska talspråket. 

Lexikala markörer 

I detta avsnitt är syftet att definiera formalitetsgraden av vissa ord i Rocky som jag anser 

vara talspråkliga. I Tabell 4 jämför jag vad två olika ordböcker konstaterar om dessa 

ord. Ett nyttigt uppslagsverk när det gäller svenskt talspråk och därmed 

formalitetsgraden i Rocky-serien, är Norstedts svenska slangordbok (1998) som är 

utarbetad av Ulla-Britt Kotsinas. Den andra ordboken som jag har använt i denna 

jämförelse är Svenska Akademiens Ordlista över svenska språket (1998). De ord som 

betecknas som vardagliga kan enligt SAOL (1998:XXIII) vara all slags informellt språk 

från talspråkliga varianter till kraftuttryck och gruppspråksord.  

De femton ord som ligger till vänster i Tabell 4 nedan är plockade ur 

översättningsmaterialet (Strip 1-4) och representerar enligt min mening slang eller ledigt 

talspråk.28 I mitten av tabellen står kommentarer till dessa ord hämtade ur Svenska 

Akademiens Ordlista. Till höger i tabellen står förklaringar till dessa ord hämtade ur 

Norstedts svenska slangordbok. 

Tabell 4: Talspråkliga uttryck i översättningsmaterialet 
Rocky Svenska Akademiens Ordlista Norstedts svenska slangordbok 
 
adjektiv 
snuskig smutsig, osnygg; oanständig (ingen 

stilvärdering) 
äcklig, ful, vulgär 

spattig tokig, virrig o d <vardaglig>  hispig, nervös, tokig, dålig 
okej (ingen stilvärdering) bra, utmärkt, trevlig 
interjektioner   
tjena - hej 
substantiv 
brorsa <vardaglig> broder 
grej sak, don; händelse <vardaglig> företeelse, sak, angelägenhet 
snubbe mansperson; figur, typ <vardaglig> man, kille, typ 
spänn krona <vardaglig> krona 
stash - - 
nörd enkelspårig och löjeväckande person, 

tönt <nedsättande>  
tönt, fjant, inskränkt person; fantast, 
fackidiot, -älskare (datanörd); dum, 
korkad person 

verb 
få sparken bli avskedad <vardaglig> bli avskedad 
hänga med - följa med 
plugga läsa för att inlära <vardaglig> läsa, studera 
sticka sticka iväg <vardaglig> gå, ge sig iväg, försvinna, springa, åka 
tjacka köpa <vardaglig> köpa, stjäla, snatta, ta 
Källa: Kellerman (1999), Kellerman (2000), SAOL (1998) och Kotsinas (1998). 
 

                                                 

 
28 Sammanlagt förekommer det 16 sådana uttryck i materialet eftersom ordet snubbe används två gånger. 
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Förekomsten av de talspråkliga uttrycken och stilvärderingarna i SAOL och 

slangordboken sammanfattas i Tabell 5: 

Tabell 5: Talspråkliga uttryck i översättningsmaterialet – sammanfattning 
Talspråkliga uttryck SAOL  Norstedts svenska slangordbok  
15 12 av 15  80 % 14 av 15 93 % 
vardaglig stil 10 av 12 83 % 14 av 14 100 % 
standardvariant 2 av 12 17 % - 0 % 
Inte med i ordboken 3 av 15 20 % 1 av 15 7 % 

Tolv av dessa femton ord (80 %) finns med i SAOL. Till två av dessa tolv (snuskig och 

okej) finns det ingen stilvärdering i SAOL. I nio av beläggen finns beteckningen 

”vardaglig”. I ett ord (nörd) är beteckningen ”nedsättande”, vilket också betyder att 

ordet används i vardagliga sammanhang. Detta resulterar i att 83 % av de ord som finns 

i ordboken representerar enligt SAOL informellt språk och 17 % av dem representerar 

standardspråk. 

Nästan alla ord, 93 %, är med i Norstedts svenska slangordbok. Även om 

det inte står stilvärderingar till orden i slangordboken, kan man anse det som ett bevis på 

vardaglig stil om ordet finns i slangordboken. Det enda belägget i Tabell 4 som det inte 

finns någon förklaring till i slangordboken är ordet stash. Det engelska uttrycket stash i 

strip 3 betyder pengar. Lånordet är troligen så nytt i svenskan att det inte har hunnit med i 

slangordboken som kom ut 1998. Det är ett exempel på hur snabbt slang förnyas och hur 

många nya ord och betydelser ständigt tas i bruk.  

Ett sätt att definiera skillnaden mellan slang och talspråkliga uttryck är 

tidsperspektivet och den geografiska, sociala och domänutbredningen. Ju flera personer i 

olika delar av landet och i olika situationer börjar använda ett visst ord som uppfattas 

eller har uppfattats som slang, desto mindre blir ordets slangkonnotation. Ju längre man 

använder ett visst ord som uppfattas eller har uppfattats som slang, desto mindre 

slangaktigt anses ordet. Om ett slangord överlever en längre tid, kan dess 

förekomstområde således utvidgas och så småningom tappar ordet sin slangaktighet och 

blir en del av det allmänt accepterade sättet att tala. Exempel på sådana ord i Tabell 4 är 

okej, grej och plugga. Lånorden stash och nörd har däremot inte på samma sätt hunnit bli 

allmänt utbredda.  

 

Birger Liljestrand (1993:151) påpekar att i text används väldigt talspråkliga 

ord och slangord normalt enbart i (skönlitterär) dialog. Det finns ett stort antal ord på 

väldigt vardagligt plan, som käka, kolla och flukta på, som sällan används i skrift. Rocky 

består så gott som enbart av dialog och därför känns det naturligt att Kellerman har 

använt vardagliga uttryck i seriespråket. Dessutom sker nästan all dialog vänner emellan, 

vilket också torde tala för ett informellt språk.  
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Fula ord 

I introduktionen till Nordstetds svenska slangordbok redogör Ulla-Britt Kotsinas 

(1998:IX) för slang-begreppet och vad man använder det till. Hon skriver att slang ofta 

innehåller ordelement som syftar på t ex kroppsliga uttömningar eller sjukdomar och 

mentala brister. Det finns också många tabubelagda områden (bl a sexuallivet) som 

slang ger ord för. Detta kan vara ett skäl till att slang ofta anses vara fult i sin helhet. 

Kotsinas skriver: 
Men alla slangord är inte fula. En del är ganska neutrala ord för exempelvis 
aktiviteter som köpa och sälja, äta och dricka, gå och springa. Andra ord har en 
galghumoristisk och ibland självironisk träffsäkerhet, som en klackspark åt en 
ibland hård verklighet. (Kotsinas 1998:IX.) 

Om vi ser på de så kallade slangorden (d v s de ord som finns med i slangordboken) i 

översättningsmaterialet (se Tabell 4), är det bara ett ord (nörd) som kan anses vara 

värdeladdat. De andra beläggen är faktiskt bara en aning livligare varianter av ord som 

betecknar helt vardagliga och till sitt innehåll neutrala begivenheter. Det finns dock två 

kraftuttryck i materialet, nämligen fyfan och vafan i strip 2. Svordomar brukar väcka 

känslor, oftast negativa, och det finns vissa skäl för det. Dessutom tycks det vara så att 

svordomar upplevs starkare i skrift (visuellt) än i tal (auditivt). 

Lars-Gunnar Andersson (1985) skriver i sin bok om fult språk att det 

faktiskt inte finns någonting fult i själva språket, utan att det är i människornas tankar, 

där någonting uppfattas som fult eller oanständigt. Andersson (1985:47) skriver att ”de 

fula orden upprör eller berör våra känslor på ett eller annat sätt”. Oftast är de 

upprörande dragen sådana drag i språket som vi själva inte är vana vid och därför anser 

vi dem vara dåligt språk. Således är det främmande element som dialekter, lånord och 

slang som i synnerhet brukar väcka starka känslor.  

Den franska lingvisten Ferdinand Saussure skapade en tankemodell som 

baserar sig på idéen att ett ord består av två delar: uttrycket (formen) och innehållet 

(betydelsen). Enligt den principen har Lars-Gunnar Andersson delat fula ord in i tre 

olika grupper. Fula ord kan vara: 

1) talspråkliga eller slangaktiga varianter av ett riksspråkligt uttryck29 (innehållet är 
neutralt men uttrycket anses vara fult),  

2) riksspråkliga ord som av olika skäl uppfattas som fula, negativa, orena eller som 
även är tabubelagda30 (innehållet anses som fult även om uttrycket är neutralt),  

3) talspråkliga eller slangaktiga ord med känsloväckande betydelse31 (både innehållet 
och uttrycket anses vara fult). (Se Andersson 1985:47-49.) 

                                                 
29 T ex när man använder ordet käk istället för mat. 

 
30 Detta gäller ord som avföring och utvecklingsstörd. 
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Ordet fan hör till den andra gruppen: ordet är standardspråkligt men betydelsen kan 

anses likaväl skrämmande som fult och som en benämning på djävulen är det – eller har 

i alla fall varit – tabubelagt. Exempeluttrycken fyfan och vafan hör till den tredje 

gruppen eftersom ortografin på orden följer sättet att uttala och kan även på grund av 

det anses vara fult.  

Ovannämnda svordomar är löst knutna till de satser som följer efter 

svordomarna och har på det sättet integrerats i det grammatiska systemet (Andersson 

1985:102, 103). I Fult språk förklarar Andersson (s. 102) att svordomar inte enbart 

används för att uttrycka olika slags känslor, till exempel fyfan, som uttrycker avsky. 

Kraftuttryck kan också ingå ”som vanliga ord i vanliga meningar i många stilarter i 

språket” (ibid.). Detta är fallet med vafan, som inte uttrycker starka känslor utan ligger 

snarare i texten som en variant för det likaså vardagliga yttrandet än sen då. M a o kan 

man säga att svordomar tillhör det språkmönster som Kellerman har skapat i Rocky. 

3.3 Seriens målgrupp 

Eftersom Rocky först kom ut på gratistidningen Metro, skulle man kunna tänka sig att 

målgruppen var den omfångsrika läsekretsen av denna tidning. Denna läsekrets, 

kollektivtrafiksresenärerna, är en väldigt heterogen grupp i fråga om likaväl ålder som 

utbildning och social klass.32 Min uppfattning är dock att serien har hittat sin ivrigaste 

läsekrets bland ungdomar.  

En intressant detalj som talar för denna uppfattning gäller små Rocky-

pocketböcker som publicerades strax efter de två första Rocky-serierna. Det har kommit 

ut tre pocketböcker med följande titlar: Lovesick, My so called friends och The big 

payback33. Varje bok har ett visst tema och de består av strippar som är plockade ur det 

tidigare publicerade materialet. Pocketböckerna såldes inte bara på bokhandlar utan 

även på Mega Skivakademien34 i Stockholms centrum. Mega Skivakademien är en 

enorm skivaffär på Sergels torg. Den ligger mellan sådana ungdomars favoritställen som 

H&M, JC och Burger King. De som mest köper cd-skivor, videofilmer och dvd-filmer 

är framför allt ungdomar.  

                                                                                                                                               
31 Exempel av dylika ord är skit och bög.  
32 Privatbilismen är troligen mera populär inom de högre sociala klasserna. Ändå måste man komma ihåg 

att det finns flera som använder kollektivtrafiken (och kommer till att läsa Metro) även om de 
ekonomiskt sett hade möjlighet att köra bil. 

33 Se Rocky-hemsidan <http://www.rocky-digital.com/prylar/default.asp>. 
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Språket och diskussionsämnena (musik, tv, det motsatta könet, festande) i Kellermans 

serie är ungdomsrelaterade. Detta talar för att serien riktar sig till ungdomar. Däremot är 

temana i serien inte barninriktade – serien innehåller ämnen som sex, alkohol och 

droger. Att serien i Norge rekommenderas för läsare från 15 år och uppåt talar också för 

att Rocky inte är en barnserie.35 Man kan alltså konstatera att Rocky-seriens målgrupp är 

ungdomar och unga vuxna mellan 15 och 30 år.  

3.4 Sammanfattning  

Serietidningen Rocky innehåller både morfologiska och lexikala talspråksmarkörer. 

Ortografin i seriespråket följer i stort sett standardspråkets normer men det finns nog med 

språkliga markörer i texten som skapar illusionen av talat språk. Ordförrådet i Rocky är i 

princip standardspråkligt men Kellerman har också använt talspråkliga och även 

slangaktiga uttryck och formuleringar i sin serie. Språket i serien innehåller även 

främmande (för det mesta engelska) inslag, svordomar och andra element som gör att 

språkmönstret avviker från neutralt språk.  Martin Kellerman skapar flerspråkigheten i 

Rocky bl a genom att använda talspråkliga markörer, främmande inslag och lånord i 

skrift. Han skapar en konstrast mellan seriespråket och standardspråket. Han ger 

huvudfigurerna en ungdomlig, stockholmsk röst genom ortografiska ändringar och ordval 

som avviker från standarduttrycken.  

Utgående från analysen av undersökningsmaterialet kan man konstatera att 

texten i Rocky är skriven i ledig stil med talspråkliga drag. Utgående endast från språket 

skulle man kunna placera Rocky i sektionen markerat talspråk eftersom de flesta 

talspråksmarkörerna inte är geografiskt bestämda utan hör till det svenska rikstalspråket. 

För att kunna bestämma den varietet i Birgitta Englund Dimitrovas modell (se 2.2.1) 

som bäst skulle beskriva Rocky-serien måste man dock att ta hänsyn till två faktorer 

utöver språket. Den första utomspråkliga faktorn är ålder. Eftersom bilderna och 

historien visar att serien berättar om unga vuxna skulle man kunna kalla språket för en 

varietet med specifikt socialt ursprung. Den andra utomspråkliga faktorn är lokalisering. 

Eftersom händelserna i serien är placerade i Stockholm och eftersom lokaliteten är en 

ytterst väsentlig del av historien är det motiverat att kalla språket i serien som helhet för 

                                                                                                                                               
34 Se skivaffärens hemsida <http://www.mega.se/>. 

 

35 Se <http://www.tegneserier.no/boble.asp?omtale=15&ID=40606> och 
<http://www.tegneserier.no/boble.asp?omtale=15&ID=40640>. 
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varietet med specifikt regionalt ursprung. Vid analysen av Rocky-översättningarna 

diskuterar jag vad som har skett med den språkliga varieteten i de olika 

översättningarna. 

4 ÖVERSÄTTNING AV ROCKY 

I detta kapitel redogör jag för de översättningsval som jag har gjort vid tre olika 

översättningar av fyra strippar i Martin Kellemans Rocky (se 1.2). Inledningsvis ger jag 

en översikt av finskt talspråk, översättning av dialekt och tecknade serier.  

4.1 Finskt talspråk 

Inom den finskspråkiga litteraturen har talspråkligheten blivit mera acceptabelt under de 

senaste 50 åren. Användning av talat språk i litteraturen är alltså ett förhållandevis nytt 

fenomen i finskan (se Mussalo 2003, Hakulinen 2002, Berg & Routarinne 2002 och 

Tiittula 2001). I stort sett kan man säga att revolutionen började kring 1950-talet. Seppo 

Mussalo (2003:9) ger ett exempel ur Mikael Waltaris roman Mikael Karvajalka från 

1948. I romanen presenterar figurernas tal ett vårdat och grammatiskt sett komplicerat 

standardspråk även om de är i olika åldrar, av olika kön och från olika samhällsklasser. I 

och med Väinö Linnas Tuntematon sotilas blev det politiskt korrekt att skriva så kallad 

seriös litteratur på dialekt (se Paunonen 2000:41). Pentti Saarikoskis översättning av J. 

D. Salingers Catcher in the Rye (1961) var banbrytande inom återgivning av talspråk 

och slang på finska (se Paunonen 2000:41 och Lilius 2001:57-58).  

Intresset för talspråk har ökat och blivit ett aktuellt ämne inom 

språkforskning. Under de senaste åren har flera språkforskare i Finland fördjupat sig i 

talad finska (bl a Liisa Tiittula, Pirkko Nuolijärvi, Heikki Paunonen) och flera pro gradu 

-arbeten har skrivits om talspråksmarkörer i skriftspråket (Henna Makkonen-Craig, 

Minna Juvonen m fl). Allt flera litterära verk översätts eller överförs till dialekter, 

härmed även slang (t ex tecknade serier som Kalle Anka och Asterix och äldre texter 

som Katekesen, julevangeliet och Aleksis Kivis Seitsemän veljestä).  
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Liisa Tiittula (2001:8-10) har skrivit om illusionen av talat språk i litteraturen. Om 

talimitation i litteratur skriver hon:  
 [S]krift kan aldrig kopiera tal som sådant, utan författaren eller översättaren  

måste använda skriftens egna, typiska medel för att skapa illusionen av talat  
språk.36 (Tiittula 2001:8; min översättning.) 

Därför mister man i skrift de drag som i tal hör till tid och ljud: intonation, tryck, tonfall, 

rytm, tempo, pauser och talarens livlighet eller sävlighet (Se Tiittula 2001:8). Tiittula 

(ibid.) beskriver också de non-verbala aspekter vid tal som inte kan synliggöras i 

skriftlig dialog: gester, miner, hållning och avståndet mellan personerna. Även om dessa 

non-verbala drag inte syns i skönlitterära texter, syns de i tecknade serier. Å ena sidan 

kan ett mera neutralt språk fungera i en tecknad serie, eftersom bilden redan visar 

figurernas sinnesstämning. Å andra sidan kan bilden ställa krav på språket: texten borde 

vara på samma stilnivå som bilden, hänga ihop med den och passa in i stämningen. 

Talspråk på finska skiljer sig från t ex svenskt talspråk eftersom uttalet 

markeras förhållandevis noggrant i finskans fonembaserade skriftsystem (se Tiittula 

2001:8). Så som i engelska och tyska, tillåter det svenska skrivsättet däremot flera 

uttalsvarianter: ordet jag kan uttalas som ja eller jai utan att det behöver synas i 

ortografin (se Widmark 2000:122). I det finska skriftspråket uttalas däremot minä aldrig 

som mä, mää, mie eller mnää när det läses högt. Därför baserar sig ändringarna i det 

finska talspråket mer på morfologiska än på fonologiska aspekter.  

Enligt Nuolijärvi (1990:292-294) neutraliseras de finska dialekterna på 

grund av urbaniseringen. Vi lever i en urbaniserad värld där en studerande i Helsingfors 

möter flera människor under en dag än hennes farfars far gjorde i hela sitt liv. Även de 

som bor på landsbygden är dagligen i kontakt med omvärlden genom massmedia. 

Denna urbanisering har påverkat språket på flera sätt (se Nuolijärvi 1990:293, 294). Å 

ena sidan kan man säga att språket neutraliseras eftersom regionala språkvarieteter 

kommer närmare varandra men å andra sidan uppkommer det nya regionala varieteter 

som till exempel förortsslang (se även Widmark 2000:13). Enligt Nuolijärvi (1990:293) 

kan man se en klar tendens att de utmärkande dialektdragen används mindre frekvent 

och att de möjligtvis kommer att försvinna helt och hållet. Samtidigt som dialekterna 

har blivit mindre relevanta på sociolekternas kostnad har det utvecklats ett slags 

standardtalspråk som används i hela landet (se t ex Nuolijärvi 1990:292-294). 

                                                 

 

36 ”[K]irjoitus ei koskaan voi jäljentää puhetta sellaisenaan, vaan kirjailijan tai kääntäjän on käytettävä 
kirjoituksen omia, sille tyypillisiä keinoja halutessaan luoda puheen illuusion.” (Tiittula 2001:8.) 
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Heikki Paunonen (2000:14-44) har skrivit en utförlig språklig och historisk redogörelse 

för helsingforsslangen i den nya slangordboken Tsennaaks stadii, bonjaaks slangii. 

Paunonen skriver om den finska slangen:  
Samtidigt som slang sedan 1950-talet har förfinskats i sitt ordförråd och sin 
ljudstruktur har den också närmat sig det allmänna talspråket i Helsingfors. De 
särdrag som skiljer slang från standardspråket hör också till det allmänna 
talspråket i Helsingfors och Södra Finland. (Paunonen 2000:25; min översättning.) 

Paunonen (ibid.) hävdar även att avståndet mellan slang och rikstalspråk har blivit 

mindre. Han (2000:36) skriver att delar av den nutida slangvokabulären har blivit 

allmänfinsk eftersom massmedia sprider de nya uttrycken blixtsnabbt ut över hela 

landet. Därför skulle man även i viss mån kunna tala om en slags ”riksslang” som inte 

längre är geografiskt bestämd utan gemensam för alla ungdomar i Finland. 

I stället för gammaldags dialekter påverkas vi mera av social och 

situationsbetingad språklig variation. Det som nuförtiden styr vårt språkbruk är enligt 

Nuolijärvi (1990:292-294) en sammanblandning av dialektbakgrund, yrkesinnehåll, 

utbildning, ålder och kön (se även Paunonen 1995:184). Utifrån dessa tendenser skulle 

man kunna anta att regionala aspekter håller på att bli mindre relevanta även i fråga om 

språktycke. Om detta är fallet, torde ungdomars attityder även till den 

helsingforsbaserade slangen vara positiva oberoende av varifrån i Finlande de kommer. 

För att illustrera de vanligaste talspråksmarkörerna i finskt rikstalspråk har 

jag samlat dem i Tabell 6, där jag visar den rikstalspråkliga varianten och 

standardformen sida vid sida. Tabellen baserar sig på Laila Leihikoinens 

sammanställning av typiska drag i vardagligt talspråk (Lehikoinen 1995:152-154). Jag 

har också använt mig av Minna Juvonens (2000) och Liisa Tiittulas (2001) 

klassificeringar av talspråksmarkörer och därför ser grupperingen lite annorlunda ut än 

Lehikoinens.  
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Till vänster i Tabell 6 förklaras markörerna, i mellanspalten står exempel på de 

talspråkliga markörerna och till höger i tabellen visas standardformerna:  

Tabell 6: Frekventa talspråksmarkörer i finska 
Finskt rikstalspråk – markör  Talspråklig form Standardform 

–i saknas i diftonger som slutar med –i sekasin, sellasessa sekaisin, sellaisessa 
Sista vokalen i ordet saknas (loppuheitto) et, mut, siks, yks, viis että, mutta, siksi, yksi, viisi 
-n i slutet av ordet saknas ku kuin 
Ändelsen –t i verbens participform 
(aktivformen av 2. particip) saknas 

päässy, vaihtanu päässyt, vaihtanut 

Vokalsammansättningar med a och ä ersätts 
med lång vokal 

haluutko haluatko 

–d– saknas meiän, nähä meidän, nähdä 
–ts– ersätts med –t– kato katso 
Frågepartikel saknas eller personändelsen 
ersätts med frågepartikel  

haluutsä haluatko sinä 

Kortform av verb oon, ootte, meet olen, olette, menet 
Kortform av personligt pronomen  mä, sä, mulle, sun minä, sinä, minulle, sinun 
Kortform av personligt pronomen tää, toi tämä, tuo 
Användning av pronomenet det för personer se, ne hän, he 
Attributen i verbet 3. infinitiv illativ saknas heitteleen heittelemään 
Inkongruent verbändelse pänttäs, harjoitellaan (he) pänttäsivät, (me) 

harjoittelemme 
Possessiv suffix saknas mun oma 

meidän keittiö 
(minun) omani 
meidän keittiömme 

Utgående från Lehikoinen (1995:151-154). Exemplen är från Översättning B (Bilaga 2) och 
Översättning C (Bilaga 3). 

Jag diskuterar dessa rikstalspråkliga markörer i samband med översättningsanalysen. 

4.2 Översättning och tecknade serier 

När man översätter en tecknad serie är det flera aspekter man måste ta hänsyn till 

eftersom man går tillväga på ett annorlunda sätt än vid översättning av till exempel 

skönlitteratur. Å ena sidan kan en tecknad serie möjliggöra en friare översättning, men å 

andra sidan kan den vålla svårigheter för översättaren. Vid översättning av Disney-serier 

är det tillåtet att översätta fritt eller till och med ändra på texten, om det passar ihop med 

bilderna och inte stör historien (se Toivonen 2001:13-22). Då kan översättaren göra 

valfria översättningsval i stället för nödvändiga val för att till exempel göra serien 

roligare.  

 Det finns flera genrer inom tecknade serier och därför kan man inte göra 

heltäckande generaliseringar om hur seriespråket ser ut (se Toivonen 2001:55, 62). Pia 

Toivonen (2001:55) anser att målgruppen i stort sett bestämmer hurdant språket i en 

tecknad serie ser ut. Jämfört med andra texttyper är det begränsade utrymmet och 

samspelet mellan bild och text sådana element som speciellt påverkar seriespråket och 
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dess översättning (Toivonen 2001:102-103). Även om AV-översättning brottas med 

samma begränsningar, består den av två element som tecknade serier saknar: bilden rör 

sig och originalspråket hörs.  

Talspråksmarkörer och dialektmarkörer kan användas i olika syften. De kan 

till exempel användas till att karakterisera personer i ett litterärt verk, till att skapa 

kontrast mot andra språkvarieteter i verket eller till att utmana den officiella 

språkvarieteten (se Dimitrova 2001:11 och Widmark 2000:119, 129). I en artikel om 

översättning av tal tar Seppo Mussalo (2003:9) fram tre sammanhang där talspråk och 

dess översättning framför allt framträder: dialog i skönlitteratur, AV-översättning och 

tecknade serier. Han skriver (ibid.) att språkmönstret i ett litterärt verk nu för tiden ofta 

används som medel för att berätta någonting om figurernas utbildning och språkbruk (Se 

även Dimitrova 2001:11). Detta mål syns klart i Kellermans Rocky.  

Mussalo (2003:9) påminner om att detta slags språkbruk, d v s att 

författaren skapar heteroglossi i texten, ställer helt speciella krav på översättaren. Men 

även om kraven ställs på översättaren, är uppdragsgivaren likaväl ansvarig för de 

strategier som används vid översättning av talat språk. Därför skulle jag vilja tillägga att i 

en dylik situation krävs en utförlig diskussion mellan översättaren och uppdragsgivaren  

(t ex förläggaren) innan översättningsprojektet sätts igång. Som Ritva Leppihalme 

(2000:97) skriver, skapar dialekter och sociolekter starka konnotationer som varierar från 

person till person. Därför kan översättaren inte enbart nöja sig med sin egen språk- och 

dialektkänsla vid val av en viss språklig stil eller dialekt i en översättning. Innan man 

börjar översätta en text, ska man ha det klart för sig vad textens skopos är (se 2.1). 

Textens syfte och målgrupp måste bestämmas i förväg för att översättaren inte hamnar i 

en situation där hon har gjort en i och för sig bra översättning som inte passar ihop med 

uppdragsgivarens åsikter.  

Översättningarna i denna avhandling (Bilaga 1-3) är gjorda i 

forskningssyfte och därför kan de verka en aning karikatyriska och överdrivna. Syftet 

med översättningarna var att skapa diskussion kring olika slags översättningsprinciper 

och därför ville jag göra tre klart åtskiljbara översättningar som följer olika 

översättningsprinciper. Eftersom jag har själv gjort översättningarna kan jag bättre 

motivera översättningsvalen. I tillägg till det kan jag vara säker på att andra faktorer 

som tid, kultur eller översättarens personlighet inte kan vara skäl till skillnader i 

översättningarna. Texterna är alla översatta av samma person under samma tidsperiod: 

därför blir översättningsprincipen som påverkande faktor så tydlig och analyserbar som 

möjligt.  
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Jag ville undvika alla möjliga påtvingade associationer hos testpersonerna och därför 

valde jag att kalla översättningarna med en neutral bokstavsbenämning: A, B och C. 

Beskrivande namn som t ex ’standardöversättning’, ’stockholmsöversättning’ och 

’slangöversättning’ skulle möjligtvis ha haft en onödig inverkan på testpersonerna.  

4.3 Översättning A 

Den första av översättningarna, Översättning A (se Bilaga 1), har jag gjort enligt den 

neutraliserande (se 2.2.1) översättningsstrategin. Neutraliseringen syns såväl i 

översättningen av kulturbundna element som i språkmönstret.  

4.3.1 Kulturbundna element 

I Översättning A är händelserna placerade i en icke-definierad omgivning. All svensk 

realia har utelämnats eller ersatts med överordnande begrepp. Det enda som ger tips på 

att händelserna sker i Finland är att det står Otto. på bankomaten i översättningen av 

Strip 3. Tabell 7 visar hur kulturbundna element har blivit översatta i Översättning A:  

Tabell 7: Kulturbundna element i Översättning A 
Originalet Översättning A Strategi 
Strip 1     
Slussen (på bilden) - 1. utelämning 
Mariatorget (på bilden) - 1. utelämning 
Zinkensdamm (på bilden) - 1. utelämning 
Hornstull (på bilden) - 1. utelämning 
Stockholm kotopuoli 2. överbegrepp 
Reimersholme - 1. utelämning 
Långholmen uimaranta 2. överbegrepp 
Strip 2     
DN lehti 2. överbegrepp 
Strip 3     
bankomat pankkiautomaatti 8. direkt översättning 
Bankomat (på bilden) Otto. 4. kulturell anpassning 
Strip 4     
KTH:are teekkari 4. kulturell anpassning 
bli nollad sekoilla 5. ändring av innehållet 
högskolan korkeakoulu 8. direkt översättning 
nollninsgeneral vanhempi opiskelija 5. ändring av innehållet 
Blå Blend tupakka 2. överbegrepp 
Utgående från Kempas (1993:92-101). 

Tabell 7 presenterar de lokala översättningsstrategier som jag har använt enligt den 

kategorisering som gjordes i 2.2.2. Till vänster i tabellen har jag samlat de kulturbundna 
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elementen i översättningsmaterialet. I mitten står deras motsvarigheter i Översättning A 

och till höger står den strategi som har använts. I Översättning A är utelämning den 

mest använda strategin vid översättning av kulturbundna element och sedan följer 

användning av överbegrepp. De enda uttryck som har översatts direkt är bankomat och 

högskola som är allmänbegrepp även om de i detta sammanhang står för en bankomat i 

Stockholm respektive den Kungliga Tekniska högskolan. Innehållet har ändrats i 

samband med begreppet nollning. Bankomaten som syns på bilden och begreppet 

KTH:are har anpassats till den finska kulturen. 

4.3.2 Flerspråkighet  

Det speciella vid Översättning A är att heteroglossin saknas så gott som helt. Detta visar 

sig både i de ortografiska och i de lexikala markörerna. 

Ortografiska markörer 

Ingen av de typiska finska talspråksmarkörerna som presenterades i 4.1 används i denna 

översättning: alla ord- och böjningsformer är standardspråkliga. Utgående från detta kan 

man konstatera att Birgitta Englund Dimitrovas tes (se 2.2.1) bevisas i denna 

översättning: den innehåller färre talspråksmarkörer än originalet och den innehåller 

framför allt mindre ortografiska talspråksmarkörer än originalet. Dialogimitationen 

bygger således inte på några som helst talspråkliga ord- eller böjningsformer.  

Lexikala markörer 

I Tabell 8 kan man se hur den standardiserande strategin påverkar den lexikala nivån i 

Översättning A. I första spalten i tabellen står uttrycket på svenska och i andra spalten 

står motsvarande uttryck i Översättning A. På samma sätt som i analysen av originalet  

(se 3.2.2) har jag använt en standardordbok och en slangordbok för att definiera 

formalitetsgraden av de uttryck som används i översättningen. Jag har använt den 

moderna finskans basordförråd Suomen kielen perussanakirja (1990-1994) och den nya 

slangordboken Tsennaaks stadii, bonjaaks slangii. Stadin slangisanakirja (2000). I de 

fall där uttrycket representerar standardspråk (t ex sotkuinen) har jag inte tagit 

odförklaringen med i tabellen. Till de ord som i basordboken definieras som avvikande 

från standardspråket har jag tagit med ordbokens definition av ordets stilnivå  
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(t ex ’slang’). De lexikala talspråksmarkörerna i originalet har översatts på följande sätt 

i Översättning A:  

Tabell 8: Talspråkliga uttryck i originalet och deras motsvarigheter i Översättning A 
Rocky Översättning A Suomen kielen perussanakirja Stadin slangisanakirja 
    
adjektiv    
snuskig sotkuinen <standardsspråk> - 
bli spattig mennä pasmat sekaisin mennä suunnitelmat sekaisin 

<vardaglig> 
pasmat asiat, 
suunnitelmat, ajatukset 

det är okej ei se haittaa <standardsspråk> - 
    
interjektioner    
tjena moi tervehdys- ja hyvästelysana 

<slang> 
tervehdyksenä tavattaessa 
ja erottaessa 

    
substantiv    
brorsa veli <standardsspråk> - 
grej juttu <standardsspråk> asia, asiantila; vähän 

kaikkea tarkoittava 
yleissana 

snubbe (Strip 2) miekkonen mies <skämtsamt eller 
nedlåtande> 

mies 

snubbe (Strip 3) - - - 
spänn euro <standardsspråk> - 
stash raha <standardsspråk> - 
nörd nörtti - saamaton nahjus, nynny; 

yli-innokas koululainen; 
innokas tietokoneiden 
harastaja 

    
verb    
få sparken saada potkut erottaa joku <bildspråklig> potkut erottaminen, 

irtisanominen 
hänga med tulla  <standardsspråk> - 
plugga opiskella <standardsspråk> - 
sticka lähteä ( lähdetkös) <standardsspråk> - 
tjacka hakea <standardsspråk> - 
Källa: Suomen kielen perussanakirja (1990-1994) och Paunonen (2000). 

Fördelningen mellan ord med vardaglig stil och standarduttryck i Översättning A 

sammanfattas i Tabell 9: 

Tabell 9: Sammanfattning av talspråkliga uttryck i Översättning A 
Talspråkliga uttryck Basordboken  Slangordboken  
15 i Översättning A 14 av 15  93 % 6 av 15 40 % 
vardaglig stil 3 av 14 21 % 6 av 6 100 % 
standardvariant 11 av 14 79 % - 0 % 
Inte med i ordboken 1 av 15 7 % 9 av 15 60 % 
 

Femton av de sexton talspråkliga uttryck som fanns i originalet är med i Översättning A 

(snubbe i Strip 3 har lämnats bort). Av dessa 15 ord finns 14 med i basordboken. I 

slangordboken finns däremot endast 6 ord, vilket utgör 40 % av de uttryck som i 

originalet representerade vardaglig stil (93 % i originalet). Basordboken definierar 
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endast två av dessa ord, d v s 23 % (80 % i originalet), som slangord och ett ord som 

vardagligt.  

Ett exempel på neutralisering på lexikal nivå finns i strip 1. Där säger 

Rocky till Gonzo när han vill övertala honom till att spela basket: ”Du får tusen spänn!” 

Spänn är ett talspråkligt uttryck för ’krona’. I Översättning A är uttrycket översatt till 

sata euroa, ’ett hundra euro’. Euro är den standarspråkliga benämningen på den finska 

valutan. Således har en talspråksmarkör i samband med översättningen bytts ut till ett 

standardspråkligt uttryck.  

I enlighet med den neutraliserande strategin har även de ord som i 

originalet är talspråkliga eller slangaktiga blivit ersatta med standardformer på finska. 

Svordomarna i originalet har lämnats bort i Översättning A. I motsats till originalet har 

det kulturella elementet neutraliserats, ortografin följer konsekvent standardspråket och 

ordvalen är i hög grad standardspråkliga. Den språkliga varieteten markerat talspråk har 

bytt nivå till neutralt språk (se Birgitta Englund Dimitrovas kategorisering i 2.2.1). Om 

det inte var för de enstaka talspråkliga ordvalen skulle Översättning A närma sig den 

varietet som Englund Dimitrova kallar för markerat skriftspråk. 

Seriespråket i Översättning A har anpassats till en mindre ungdomlig nivå 

än originalet. Utifrån detta är målgruppen bredare än målgruppen av originalet: språkligt 

sett passar serien för läsare i alla åldrar. Därför skulle översättningen också kunna 

publiceras i en tidning med bred läsekrets, till exempel på Helsingin Sanomat som är 

den mest lästa tidningen i Finland. På grund av den geografiska obestämdheten skulle 

Översättning A kunna publiceras var som helst i Finland. 

4.4 Översättning B 

I Översättning B (se Bilaga 2) har jag använt den exotiserande översättningsstrategin. 

Exotisering i denna översättning syns framför allt i översättningen av kulturbundna 

element: i denna Översättning befinner sig läsaren fortfarande i Stockholm. I övrigt har 

språket återgetts på samma stilnivå som i källtexten. Seriespråket är skrivet i ledig stil, 

med både talspråkliga och standardspråkliga markörer.  
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4.4.1 Kulturbundna element 

Tabell 10 visar hur de kulturbundna elementen i Rocky har blivit översatta i 

Översättning B. Till vänster i tabellen har jag samlat de kulturbundna elementen i 

översättningsmaterialet. I mitten står deras motsvarigheter i Översättning B och till 

höger står den strategi som har använts. Som tabellen visar, har realia inte ändrats i 

denna översättning: 

Tabell 10: Kulturbundna element i Översättning B 
Originalet Översättning B Strategi 
Strip 1     
Slussen (på bilden) Slussen 7. direkt överföring 
Mariatorget (på bilden) Mariatorget 7. direkt överföring 
Zinkensdamm (på bilden) Zinkensdamm 7. direkt överföring 
Hornstull (på bilden) Hornstull 7. direkt överföring 
Stockholm Tukholma 8. direkt översättning 
Reimersholme Reimersholme 7. direkt överföring 
Långholmen Långholmen 7. direkt överföring 
Strip 2     
DN Dagens Nyheter dels 7. direkt överföring 

dels 6. förklaring 
Strip 3     
Bankomat automaatti 2. överbegrepp 
Bankomat Bankomat 7. direkt överföring 
Strip 4     
KTH:are tekniikanopiskelija 6. förklaring 
bli nollad sekoilla 5. ändring av innehållet 
(komma in på) högskolan päästä opiskelemaan 2. överbegrepp 
nollninsgeneral hupivastaava 5. ändring av innehållet 
Blå Blend Sininen Blend 3. översättningslån 
Utgående från Kempas (1993:92-101). 

 

Tabell 8 visar att bevarandet av originaluttryck är den mest tillämpade strategin i 

Översättning B. Flera uttryck har också förklarats i översättningen. I motsats till 

Översättning A har inga kulturspecifika företeelser utelämnats förutom att begreppet 

nollning har ändrats. Överbegrepp har använts i de sammanhang där situationen 

förklarar betydelsen. Eftersom namnet Bankomat syns på bilden står det automaatti i 

pratbubblan, och eftersom tekniska högskolan redan har nämnts kan man använda 

uttrycket opiskelu för att tala om studierna där.  

4.4.2 Flerspråkighet 

 

Målet med Översättning B var att bevara samma slags flerspråkighet som skapats i 

originalet. Den exotiserande strategin har använts vid val av ord- och böjningsformer 

och i samband med ordval. 
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Ortografiska markörer 

I dialogimitationen använder Kellerman både talspråksmarkörer och standardformer. 

Som det kom fram i analysen av Rocky (se 3.2.2), använder Kellerman både 

standardvarianter och talspråkliga varianter av ord som t ex vad och va. Därför har jag 

använt både talspråkliga former och standardformer i samband med de rikstalspråkliga 

markörerna som presenterades i 4.1 Finskt talspråk. I Tabell 11 har jag samlat de 

talspråkliga och standardvarianterna av talspråksmarkörerna i Översättning B. Till 

vänster i tabellen står talspråksmarkörerna. I mitten av tabellen står de talspråkliga 

varianterna och till höger i tabellen står standardvarianterna som används i Översättning 

B. 

Tabell 11: Talspråkliga markörer i Översättning B 
Finskt rikstalspråk – markörer  Talspråklig form Standardform 

–i saknas i diftonger som slutar med –i sekasin sellaisessa, saastaiset, 
tarkoituksen, harjoitellaan 

Sista vokalen i ordet saknas (loppuheitto) viis, pänttäs, hävis, mut haluaisi, että, siksi, lupasi  
-n i slutet av ordet saknas - kuin 
Ändelsen –t i verbens participform 
(aktivformen av 2. particip) saknas 

- ei päässyt, ei ollut vaihtanut 

Vokalsammansättningar med a och ä ersätts 
med lång vokal 

haluutko - 

–d– saknas lähetkö meidän, törkylehdessä 
–ts– ersätts med –t– - - 
Frågepartikel saknas eller personändelsen 
ersätts med frågepartikel  

- - 

Kortform av verb oon, oot, ootte, meet olen, olisi, ei ollut vaihtanut 
Kortform av personligt pronomen  mun, mulla, mulle, sun - 
Kortform av personligt pronomen tää - 
Användning av pronomenet det för personer - hän, he 
Attributen i verbet 3. infinitiv illativ saknas - heittelemään 
Inkongruent verbändelse pänttäs, loppui, hävis, 

harjoitellaan 
- 

Possessiv suffix saknas meidän tiskialtaan 
pohjalla, meidän keittiö 

omani, elämääni 

Utgående från Lehikoinen (1995:151-154). 
 
Tabell 11 illustrerar hur jämnt ordformerna i denna översättning fördelas på de 

talspråkliga och standardvarianterna. Som Heikki Paunonen (1995:183) nämner, är 

variation mellan talspråkliga och standardformer ett naturligt fenomen i talat språk även 

om det kan verka inkonsekvent när man analyserar det i skrift.  

Lexikala markörer 

I Tabell 12 visas hur den exotiserande strategin påverkar den lexikala nivån i 

översättningsmaterialet. I första spalten i tabellen står uttrycket på svenska och i andra 

spalten står motsvarande uttryck i Översättning B. På samma sätt som i samband med 
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Översättning A använder jag mig av den finska basordboken och slangordboken för att 

definiera formalitetsgraden av de lexikala talspråksmarkörerna i originalet. De lexikala 

talspråksmarkörerna i originalet har översatts på följande sätt i Översättning B:  

Tabel1 12: Talspråkliga uttryck i originalet och deras motsvarigheter i Översättning B 
Rocky Översättning B Suomen kielen perussanakirja Stadin slangisanakirja 
    
adjektiv    
snuskig saastainen (voimakkaan tunnepitoisena:) 

hyvin likainen, epäsiisti, 
törkyinen 

saastanen likainen 

bli spattig mennä pasmat sekaisin mennä suunnitelmat sekaisin 
<vardaglig> 

pasmat asiat, 
suunnitelmat, ajatukset 

det är okej ei se mitään - - 
    
interjektioner    
tjena moi tervehdys- ja hyvästelysana 

<slang> 
tervehdyksenä 
tavattaessa ja erottaessa 

    
substantiv    
brorsa veli <standardspråk> - 
grej juttu <standardsspråk> asia, asiantila; vähän 

kaikkea tarkoittava 
yleissana 

snubbe (Strip 2) jätkä poika, mies, kaveri, kundi, tyyppi 
<vardaglig> 

nuori mies, poika, 
kaveri 

snubbe (Strip 3) - - - 
(tusen) spänn satanen sadanmarkanraha 

<standardspråk>  
sadan markan seteli; 
sadan markan suuruinen 
summa <talspråk> 

stash - - - 
nörd nörtti - saamaton nahjus, nynny; 

yli-innokas koululainen; 
innokas tietokoneiden 
harrastaja 

    
verb    
få sparken saada potkut erottaa joku <bildspråklig> potkut erottaminen, 

irtisanominen 
hänga med tulla  <standardspråk> - 
plugga päntätä opetella suurin ponnistuksin, 

vaivalloisesti jotakin 
<standardspråk> 

- 

sticka mennä ( meet) <standardspråk> talspråklig 
stavning  

- 

tjacka hakea <standardspråk> - 
Källa: Suomen kielen perussanakirja (1990-1994) och Paunonen (2000). 

Fördelningen mellan ord med vardaglig stil och standarduttryck i Översättning B 

sammanfattas i Tabell 13: 

Tabell 13: Sammanfattning av talspråkliga uttryck i Översättning B 
Talspråkliga uttryck Basordboken  Slangordboken  
14 i Översättning B 12 av 14  86 % 8 av 14 57 % 
vardaglig stil 4 av 12 33 % 8 av 8 100 % 
standardvariant 8 av 12 67 % - 0 % 
Inte med i ordboken 2 av 14 14 % 6 av 14 43 % 
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Som Tabell 13 visar, finns 86 % av de talspåkliga orden med i basordboken (80 % i 

originalet) och 57 % av dem finns med i slangordboken (93 % i originalet). Endast 33 % 

av orden beskrivs som vardagliga i basordboken (83 % i originalet). I Översättning B 

har det skett en standardisering av lexikala markörer: de flesta talspråkliga ord och 

uttryck har ersatts med standarduttryck på finska. Detta beror på skillnaden mellan 

svenskt och finskt talspråk (se 4.1). Eftersom man på svenska och finska använder olika 

medel för att återge talspråk i skrift har det skett en viss ändring i användningen av 

talspråksmarkörer i denna översättning. Jag har använt färre talspråkliga ord eller 

slangord än i originalet men jag har däremot använt fler talspråkliga ortografiska 

markörer i översättningen. Utöver det har det skett en neutralisering vid översättning av 

svordomar (se Bilaga 2). Eftersom Översättning B är en exotiserande översättning har 

jag velat behålla det språkmönster som Kellerman skapat i originalet men jag har använt 

lite annorlunda medel. 

 Utågende från beskrivningen av språkmönstret i Översättning B kan man 

kalla det för en varietet med markerat talspråk enligt Birgitta Englund Dimitrovas 

kategorisering (se 2.2.1). Språkmönstret är det samma som språkmönstret i originalet 

(se 3.4). Utöver underhållning är funktionen med denna översättning att beskriva 

ungdomars liv i Stockholm. Texten har en allmänbildande funktion i och med att den 

beskriver svenska förhållanden och innehåller svenska namn och kulturspecifika 

företeelser. Målgruppen är den unga befolkningen i hela Finland.  

4.5 Översättning C 

Den tredje översättningen, Översättning C (se Bilaga 3), är översatt enligt 

domesticerande principer. Domesticeringen har påverkat både de geografiska och 

kulturella förhållandena och språkmönstret.  

4.5.1 Kulturbundna element 

Tabell 14 visar hur de kulturbundna elementen i Rocky har blivit översatta i 

Översättning C. Till vänster i tabellen står de kulturbundna elementen i 

översättningsmaterialet, i mitten står deras motsvarigheter i Översättning C och till 

höger står den strategi som har använts. 
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Tabell 14: Kulturbundna element i Översättning C 
Originalet Översättning C Strategi 
Strip 1     
Slussen (på bilden) Herttoniemi 4. kulturell anpassning 
Mariatorget (på bilden) Sörnäinen 4. kulturell anpassning 
Zinkensdamm (på bilden) Hakaniemi 4. kulturell anpassning 
Hornstull (på bilden) Kaisaniemi 4. kulturell anpassning 
Stockholm stadi  4. kulturell anpassning 
Reimersholme - 1. utelämning 
Långholmen Hietsu 4. kulturell anpassning 
Strip 2     
DN Hesari 4. kulturell anpassning 
Strip 3 Strip 3   
Bankomat Ottomaatti 4. kulturell anpassning 
Bankomat  Otto. 4. kulturell anpassning 
Strip 4     
KTH:are teekkari 4. kulturell anpassning 
bli nollad vetää perseet olalle 5. ändring av innehållet 
högskola TKK 4. kulturell anpassning 
nollninsgeneral bilevastaava 5. ändring av innehållet 
Blå Blend L&M 4. kulturell anpassning 
 Utgående från Kempas (1993:92-101).  

 

I Tabell 14 kan man se att kulturell anpassning är den mest använda lokala strategin vid 

översättning av kulturbundna element. I denna översättning har den svenska realian 

bytts ut mot finsk realia. En stadsdel har utelämnats för att spara utrymme i pratbubblan 

och begreppet nollning har även i denna översättning ersatts med allmän beskrivning av 

festande.  

4.5.2 Flerspråkighet 

Flerspråkigheten i Översättning C har påverkats av den domesticerande strategin. 

Talspråklig stavning och talspråkliga ordval i översättningen presenteras i det följande. 

Ortografiska markörer 

I Tabell 15 har jag samlat talspråksmarkörerna i Översättning C. Till vänster i tabellen 

står talspråksmarkörerna och till höger står exempel på dessa markörer i översättningen. 

Standardformerna av dessa talspråksmarkörer förekommer inte alls i denna 

översättning.  
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Tabell 15: Talspråkliga markörer i Översättning C 
Finskt rikstalspråk – markör  Talspråklig form 

–i saknas i diftonger som slutar med –i takas, loppu, tarkotus, punasta  
Sista vokalen i ordet saknas (loppuheitto) sit, et, mut, kans, loppuvuodeks, yks, sellasessa, visvaset 
-n i slutet av ordet saknas ku (kun), ku (kuin), pitääki 
Ändelsen –t i verbens participform  
(aktivformen av 2. particip) saknas 

pitäny, vaihtanu, päässy 

Vokalsammansättningar med a och ä  
ersätts med lång vokal 

huippumagee, sekoo, osumii 

–d– saknas meiän, nähä 
–ts– ersätts med –t– kato, katos 
Frågepartikel saknas eller  
personändelsen ersätts med frågepartikel  

tulitsä, haluutsä 

Kortform av verb tuu, tuut, oon 
Kortform av personligt pronomen  mä, mun, mulle, sä 
Kortform av demonstrativt pronomen tää, toi 
Användning av pronomenet det för personer se, ne 
Attributen i verbet 3. infinitiv illativ saknas heitteleen 
Inkongruent verbändelse loppu, hävis 
Possessiv suffix saknas meiän keittiössä, mun elämä 
Utgående från Lehikoinen (1995:151-154). 

I Översättning C är antalet talspråkliga ordformer stort. Jämfört med Översättning B 

innehåller Översättning C långt flera talspråkliga ord- och böjningsformer. De finska 

talspråksmarkörer som presenterades i kapitel 4.1 förekommer alla i Översättning C och 

standardformerna av dessa markörer saknas helt och hållet. 

Lexikala markörer 

Översättning C använder sig allra mest av ungdomligt språk och slang. I Tabell 16 ser vi 

hur den domesticerande strategin påverkar den lexikala nivån i översättningsmaterialet. 

I första spalten i tabellen står uttrycket på svenska och i andra spalten står motsvarande 

uttryck i Översättning C. På samma sätt som i samband med de två andra 

översättningarna använder jag mig av den finska basordboken och slangordboken för att 

definiera formalitetsgraden av de lexikala markörerna.  
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De lexikala talspråksmarkörerna i originalet har översatts på följande sätt i Översättning C:  

Tabell 16: Talspråkliga uttryck i originalet och deras motsvarigheter i Översättning C 
Rocky Översättning C Suomen kielen perussanakirja Stadin slangisanakirja 
    
adjektiv    
snuskig visvanen (endast i ursprunglig betydning) visva jähmeä neste, 

saasta  saasta lika 
bli spattig seota mennä sekaisin; järjestä, mielentilasta 

<vardaglig> 
mennä sekaisin, joutua 
mielenhäiriöön 

det är okej mitä väliä ”ei ole mitään väliä” olla yhdentekevää - 
    
interjektioner    
tjena kato   ’katso’ imp.muodossa voimakkaasti 

tähdentävänä, huomiota kiinnittävänä tai 
ihmettelynä tms. ilmauksena  

myös tervehdyksenä 

    
substantiv    
brorsa - - - 
grej läppä (endast i ursprunglig betydning) vitsi, juttu, huuli; tarina, 

kertomus 
snubbe jäbä 

 (i Strip 2 och 3) 
- (vanha) mies, ukko, äijä; 

poika, nuorimies 
(tusen) spänn huntti sata(markka)nen <vardaglig> sata markkaa; sadan 

markan seteli; satanen 
stash massi (endast i ursprunglig betydning) raha 
nörd nörtti - saamaton nahjus, nynny; 

yli-innokas koululainen; 
innokas tietokoneiden 
harastaja 

    
verb    
få sparken saada fudut saada potkut <slang> saada potkut (töistä) 
hänga med tulla  <standardspråk> - 
plugga päntätä opetella suurin ponnistuksin, 

vaivalloisesti jotakin <standardspråk> 
- 

sticka - - - 
tjacka hakea <standardspråk> - 
Källa: Suomen kielen perussanakirja (1990-1994) och Paunonen (2000). 

Fördelningen mellan ord med vardaglig stil och standarduttryck i Översättning C 

sammanfattas i Tabell 17: 

Tabell 17: Sammanfattning av talspråkliga uttryck i Översättning C 
Talspråkliga uttryck Basordboken  Slangordboken  
13 med i Översättning C 8 av 13  62 % 9 av 13 69 % 
vardaglig stil 3 av 8 38 % 9 av 9 100 % 
standardvariant 5 av 8 63 % - 0 % 
Inte med i ordboken 5 av 13 38 % 4 av 13 31 % 
 

I basordboken finns 62 % (80 % i originalet) av de talspråkliga uttrycken i originalet 

och i slangordboken finns 69 % (93 % i originalet). Endast 38 % av orden definieras i 

basordboken som talspråkliga (83 % i originalet). De fem ord som inte är med i 

basordboken kan dock definieras som slangord eftersom de finns med i slangordboken. 
 



 

 

47
Utöver de talspråkliga uttryck som finns i originalet innehåller Översättning C även 

andra talspråkliga uttryck. Dessa lexikala talspråksmarkörer och deras formalitetsgrad 

definieras i Tabell 18. 

Tabell 18: Övriga talspråkliga uttryck i Översättning C 
duuni työ, toimi, homma, työpaikka <vardaglig> työ, työpaikka, ansiotyö, työnteko 
tulla messiin mukaan, seuraan <slang> mukaan 
treenata harjoitella, harjoittaa <vardaglig> treenaa, treenailla harjoitella 
misu - tyttö, nainen 
bisse - olut 
magee  makea upea, tyylikäs, ihana, miellyttävä, 

mukava, mahtava tms. <slang> 
hieno, hyvä, mainio (äv. makee) 

kreisi hassu, hullu, mieletön <vardaglig> hullu, mieletön, hassu, hullunkurinen, 
mielettömän hauska (äv. greisi) 

salettiin 
 

 saletti varma, taattu <vardaglig> varmasti, todella 

mesta paikka, alue <slang> paikka, sija, alue 
hima koti <slang> koti 
jengi väki, kansa <slang> ihmisjoukko, väkijoukko, väki, ihmiset 

yleensä 
kelata (endast med i ursprunglig betydning) kelaa, kelailla miettiä, ajatella 
bileet kekkerit, kemut, hipat, bailut <slang> tanssit, juhlat, kotihipat (äv. pileet) 
aski rasia, kotelo, laatikko <vardaglig> laatikko, rasia <talspråklig> 
Källa: Suomen kielen perussanakirja (1990-1994) och Paunonen (2000). 
 

Övriga talspråkliga ord och deras stildefinition i ordböckerna illustreras i Tabell 19: 

Tabell 19: Sammanfattning av övriga talspråkliga uttryck i Översättning C 
Talspråkliga uttryck Basordboken  Slangordboken  
14 11 av 14  79 % 14 av 14 100 % 
vardaglig stil  11 av 11 100 % 14 av 14 100 % 
standardvariant 0  0 % - 0 % 
Inte med i ordboken 3 av 14 21 % 0  0 % 
 

De lexikala talspråksmarkörerna som har tillagts i Översättning C definieras alla som 

slangord enligt slangordboken. Alla ord som finns med i basordboken beskrivs som 

vardagligt språk. Som Tabell 18 visar definieras över hälften (55 %) av dessa ord i 

basordboken som slang i stället för vardagligt eller talspråk.  

 Översättning C tar läsaren till Helsingfors i stället för Stockholm. 

Stockholmska stadsdelar har blivit till stadsdelar i Helsingfors, bankomaten heter Otto. 

och Dagens Nyheter har ändrats till Hesari (Helsingin Sanomat). Språket är troget till 

den geografiska ändringen. Texten innehåller många regionala ord och normbrytande 

detaljer som kan förknippas med Helsingforstrakten. Utgående från Birgitta Englund 

Dimitrovas kategorisering kan man konstatera att denna översättning är en varietet med 

specifikt regionalt ursprung. Detta betyder att språkmönstret i Översättning C 

understryker den ungdomlighet och lokalitet som bilderna i serien beskriver. 

Seriespråket i Översättning C motsäger Dimitrovas tes om standardisering i 
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översättningar. För det första har den språkliga varieteten inte ändrats till en mera 

standardspråklig nivå, tvärtom. För det andra är talspråksmarkörerna flera i 

Översättning C än i originalet. För det tredje innehåller översättningen flera ortografiska 

talspråksmarkörer än originalet och de lexikala markörerna har blivit betydligt flera. 

Funktionen av Översättning C är framför allt underhållande.  

Utgående från det ungdomliga språkmönstret kan man anta att 

medelålders läsare och äldre läsare skulle ha svårt att förstå seriespråket i denna 

översättning. Därför är målgruppen för Översättning C ungdomar och unga vuxna.   

Denna översättning skulle kunna nå en stor läsekrets i Helsingforstrakten framför allt 

bland ungdomar. Den skulle kunna ges ut i gratistidningen Metro eller gratistidningen 

100, eftersom de kommer ut i huvudstadsregionen. Översättning C torde dessutom 

väcka känslor eftersom den skiljer sig så pass mycket från det finska standardspråket.  

P g a detta kan man anta att den underhållande funktionen fylls väl i denna översättning. 

5 ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 

Den empiriska delen av min forskning utgör en kvalitets- och receptionsundersökning 

av översättningarna (se Bilaga 1-3) som presenterades i Kapitel 4. Undersökningen 

utfördes i enkätform bland finska gymnasister i samband med deras 

modersmålsundervisning. Enkätmaterialet består av sammanlagt 7 A4-sidor: först 

introduktion till frågeformuläret, sedan 4 Rocky-strippar och tre översättningar av 

stripparna och till sist ett frågeformulär på 16 frågor. Å ena sidan ville jag ha geografisk 

variation inom läsargruppen. Därför skickade jag enkätmaterialet till fyra städer i olika 

delar av landet. Genom geografisk variation ville jag få information om dialektpåverkan 

och skillnader i bostadsortens storlek, faktorer som troligen påverkar läsarnas syn på 

språket. Å andra sidan ville jag att testpersonerna skulle bilda en homogen grupp i fråga 

om ungefärlig ålder och livssituation. Därför utfördes undersökningen bland 

gymnasiestuderande. 

Enligt definitionen (se 3.3) är originalets målgrupp ungdomar och unga 

vuxna mellan 15 och 30 år. Därför skulle också översättningarna evalueras av personer 

som hör till målgruppen. I kvalitetsundersökningen deltog 102 gymnasister mellan 16 
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och 20 år från Helsingfors37, Idensalmi38, Tammerfors39 och Åbo40. Undersökningen 

utfördes under våren 2003 i Helsingfors, Tammerfors och Åbo och hösten 2003 i 

Idensalmi i en finsk modersmålsgrupp i varje gymnasium. Deltagarantalet var 34 i 

Helsingfors, 25 i Åbo, 22 i Tammerfors och 21 i Idensalmi. 

Valet av frågorna i frågeformuläret (se Bilaga 4) baserar sig på Bill 

Gillhams handbok Developing a questionnaire (2000). I boken redogör Gillham för 

både för- och nackdelar vid enkätundersökningar och olika typer av frågor. Han ger 

praktiska råd för de olika faserna i genomförandet av en rundfråga. Fördelar med 

enkätundersökningar jämfört med intervjuer är enligt Gillham (2000:6-8) bl a 

effektivitet, låga kostnader, anonymitet och neutralitet (ingen påverkan av intervjuaren). 

Svårigheten med enkätundersökningar tenderar att vara bristen på motivation och 

därmed ett lågt deltagarresultat (Gillham 2000:9). Jag klarade problemet genom att 

ordna undersökningen i gymnasier där gymnasisterna deltog i undersökningen som en 

del av sin modersmålsundervisning. Detta ledde till ett hundraprocentigt 

deltagarresultat: alla som var i skolan den dagen frågeformuläret delades ut deltog i 

undersökningen. Denna typ av deltagargrupp kallar Gillham (ibid.) för captive group.  

Motivationen verkade också vara bra, eftersom så gott som alla svarade 

även på de öppna frågorna, som i och för sig kräver mera tid och ingående läsning av 

översättningarna. Som nackdel i enkätundersökningar nämner Gillham (2000:10) också 

att missförstånd inte kan rättas i en enkätundersökning, eftersom deltagarna inte kan 

fråga direkt om de är osäkra på vad frågorna betyder. Jag strävade efter att formulera 

frågorna så tydligt och entydigt som möjligt för att undvika missförstånd.  

Faktum är också att folk talar lättare än de skriver (se Gillham 2000:13). 

Därför försökte jag bygga upp enkätformuläret på det sättet att det inte kändes allt för 

tungt och oöverskådligt. Samtidigt som det är lättare att tala än att skriva, tänker man 

troligen mera noga igenom sitt svar när man ska skriva ner det i stället för att säga det 

rakt ut.  På det sättet kan skrivna svar vara mera välformulerade och tydliga än muntliga 

utsagor i en intervju.  

                                                 
37 Deltagarna var gymnasister i Etu-Töölön lukio. 
38 Deltagarna var gymnasister i Iisalmen lyseo.  
39 Deltagarna var gymnasister i Kalevan lukio.  

 
40 Deltagarna var gymnasister i Kastun lukio.  
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5.1 Formulering av enkätformuläret 

Gillham delar in frågetyperna i en enkät i tre grupper (2000:26-27): 

• faktafrågor (questions of fact) 

• frågor om åsikter, övertygelser och uppfattningar (opinions, beliefs, judgements) 

• frågor om beteende (behaviour; what people do). 

I enkätformuläret har jag använt mig av de två förstnämnda; den tredje gruppen är inte 

relevant i detta sammanhang. Formulär med slutna frågor är lätta att analysera, men de 

kan begränsa svarsmöjligheterna om alternativen inte omfattar alla möjliga svar 

(Gillham 2000:2, 4-5). När svarsmöjligheterna är begränsade är det dock enligt Gillham 

(ibid.) klokast att använda slutna frågor. I mitt fall hade deltagarna bara tre 

översättningar att välja mellan (vare sig det var fråga om den mest omtyckta, roligaste 

eller mest främmande översättningen) och därför kunde jag tryggt använda slutna frågor 

i den frågetypen.  

Öppna frågor är däremot svårare och långsammare att analysera och därför 

används den frågetypen mera sällan (Gillham 2000:5). Öppna frågor fungerar ändå bäst 

när det är fråga om åsikter, övertygelser och uppfattningar. Även om Gillham (ibid.) 

anser öppna frågor som mera givande, poängterar han att man måste begränsa mängden 

till så få som möjligt och tänka noga igenom formuleringen av öppna frågor för att det 

ska vara mödan värt. För att kunna analysera svaren till öppna frågor föreslår Gillham 

(2000:63-65) kategorisering av svaren och därmed en innehållsanalys. Jag fick en slags 

automatisk kategorisering till de öppna frågorna genom att ställa en sluten fråga först, 

som sedan skulle förklaras med en öppen fråga (vilken av översättningarna är roligast – 

varför). Jämfört med likformiga ”kryssa för” –frågor får deltagaren genom öppna frågor 

en känsla av att forskaren är intresserad av hennes/hans personliga åsikt, vilket ofta ger 

ett positivt intryck av hela enkätformuläret och ökar svarsmotivationen (2000:34-35).  

Gillham (2000:39-41) varnar för en alltför lång enkät med alltför många 

frågor och ämnen. Det är enligt honom viktigt att begränsa både ämnet och utrymmet 

till så litet som möjligt, dock utan att innehållet eller layouten drabbas. Enkäten ska 

både se bra och intressant ut och fungera väl. Eftersom jag hade ett material på fyra A4 

sidor med text och bilder som deltagarna skulle läsa innan de fyllde i enkätformuläret, 

ville jag göra en så kompakt enkät som möjligt. Därför rymdes de 16 frågorna på två 

A4-sidor. Tanken var att undersökningen skulle ta högst 45 minuter (en lektion), varav 

läsningen av materialet kunde ta åtminstone hälften. Lärarna som hjälpte till med 
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genomföringen av undersökningen klagade inte över brist på tid efteråt. Därför antar jag 

att informanterna hade tillräckligt med tid.  

5.2 Frågeformuläret 

Frågeformuläret (se Bilaga 4) inleds med en kort presentation och beskrivning av 

undersökningen. Där presenteras forskningsmaterialet och målet med undersökningen. 

Enkätformuläret består av 16 frågor, varav sex är slutna, såkallade ”kryssa för” –frågor. 

Fem av frågorna är öppna frågor. Fyra av frågorna innehåller både en sluten del och en 

öppen del.  

De första frågorna (1-5) är så kallade bakgrundsfrågor. Meningen med 

dessa frågor var både att göra det lätt för deltagarna att komma i gång och att få fram 

information om deltagarna som kunde vara av relevans för analysen av resten av 

frågorna (se även Gillham 2000:26). Frågorna 1-3 gäller kön, ålder och hemort. 

Frågorna 4 och 5 är mera personliga, de handlar om deltagarnas framtidsplaner och 

intressen.  

Frågorna 6-15 kan anses vara de mest väsentliga i min undersökning – de 

gäller evalueringen av översättningarna. Frågorna 6-8 berör främmande ord i 

översättningarna. Målet med dessa frågor var att kartlägga hur bekanta eller främmande 

ordvalen i översättningarna är. Målet med frågorna 9-11 var att deltagarna skulle yttra 

sig neutralt om översättningarna, d v s att få en saklig beskrivning av varje översättning.  

Frågorna 12-15 gäller informanternas reception av översättningarna. I 

frågorna 12 och 13 frågas vilken av översättningarna informanterna mest tycker om och 

vilken översättning som känns mest främmande och sedan gällde det att motivera 

svaren. I frågorna 14 och 15 frågas vilken av översättningarna är roligast och vilken är 

närmaste det egna sättet att tala (utan motiveringar). Den sista frågan är en slags 

avrundningsfråga där deltagarna får säga någonting om originaltexten om de vill. 

Gillham (2000:34) rekommenderar en sådan avslappnande men personlig fråga till 

slutet; den lämnar deltagaren med en positiv känsla av undersökningen.  

 



 
52

5.2.1 Bakgrundsfrågorna  

Kön 

I undersökningen deltog som sagt 102 gymnasister från fyra städer i Finland: 

Helsingfors, Idensalmi, Tammerfors och Åbo. 59 av deltagarna var flickor och 43 

pojkar. I Figur 1 visas antalet deltagare indelade enligt ort och kön: 

Figur 1: Deltagare enligt ort och kön
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Även om majoriteten av deltagarna var flickor, var könsfördelningen inte alltför ojämn: 

58 % av deltagarna var flickor och 42 % pojkar. Detta följer den reella 

könsfördelningen i finska gymnasier: majoriteten av gymnasister är flickor nu för 

tiden.41 Samma tendens visar sig också i den finska universitetsvärlden: vid Helsingfors 

universitet är det mer än 60 % av studerandena som är kvinnor.42 I kapitel 6 ska jag se 

närmare på förhållandet mellan kön och reaktioner på översättningarna.  

                                                 
41 Se t ex Virtanen, A. (2002): Uudella koulutuksella uudelle vuosituhannelle - Suomen 1990-luvun 
koulutuspolitiikka på <http://www.minedu.fi/julkaisut/pdf/95koulpol90luv.pdf>. 

 
42 Se statistik över Helsingfors universitet på <http://notes.helsinki.fi/halvi/tilast02.nsf>. 
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Ålder 

När undersökningen utfördes var gymnasisterna för det mesta på andra eller tredje klass 

i gymnasiet, d v s 17 eller 18 år gamla. Figur 2 illustrerar åldersfördelningen:  

Figur 2: Födelseår
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Det nya finska gymnasiesystemet är inte längre klassbundet. Däremot får gymnasisterna 

själv välja hur snabbt de vill avlägga sin studentexamen och de kan själv skräddarsy 

sina egna scheman. Studierna liknar allt mera universitetsstudier på det sättet att 

studiegrupperna ändrar sig från ämne till ämne. Därför är studenterna i en grupp ofta i 

olika åldrar. Detta visade sig vara fallet även i denna studie: deltagarna är födda mellan 

1983-1987, vilket betyder en ålderskillnad på maximalt fem år. Eftersom majoriteten av 

deltagarna är födda 1985 och eftersom ålderskillnaderna i stort sett ändå är relativt små 

är det inte relevant att jämföra resultaten mellan de äldre och de yngre gymnasisterna.  

Stad och landsbygd 

När det är fråga om en klart ”stadsboaktig” tecknad serie kan hemorten påverka 

hållningen till serien. För att bevara deltagarnas anonymitet valde jag att inte fråga efter 

exakt hemort. Däremot fick deltagarna svara på en sluten fråga med två alternativ: ”Jag 

kommer från staden/landet”. Det visade sig att majoriteten av deltagarna kommer från 

staden: bara 16 % av deltagarna kommer från landet. Figur 3 visar hur många som 

kommer från staden respektive landet. 
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Figur 3: Jag kommer från...
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Det visade sig att förhållandet mellan staden och landet var mindre väsentligt i denna 

studie än vad jag hade antagit. Intressant är att stadsborna inte betonade sin tillhörighet 

till staden; förakt för landsbygden framkommer väldigt marginellt. Enbart två stadsbor 

nämnde skillnaden mellan staden och landet: en beskrev Översättning A som 

”landsbygdsbeskrivning och skriftspråk”43 och en annan som ”alltför lantis”44. 

Förhållandet (eller avståndet) mellan Helsingfors och andra städer kom däremot fram i 

flera fall. Placeringen av Översättning C i Helsingfors fick både beröm och kritik (se 

motiveringar för bäst, roligast och mest främmande översättning i frågorna 9-15). 

Planer efter gymnasiet 

Genom att kartlägga ungdomarnas framtidsplaner i frågorna 4 och 5 ville jag få reda på, 

om det fanns ungdomar som upplevde studier som omotiverande; om det alltså fanns ett 

samband mellan studieintresse och språkliga preferenser. Det visade sig att nästan alla 

deltagare har tänkt fortsätta sina studier efter gymnasiet. Bara en av deltagarna var säker 

på att han inte ville studera vidare efter gymnasiet. Tre flickor var osäkra på om de 

skulle fortsätta eller inte. 

En intressant fråga att undersöka skulle ha varit hur likasinnade eller 

annorlunda synpunkter gymnasister och yrkesskoleelever skulle ha haft om 

översättningarna. För att avgränsa antalet deltagare till en överskådlig grupp nöjde jag 

mig dock med att utföra undersökningen enbart bland gymnasister.  

 

                                                 
43 Maalaiskuvausta ja paljon kirjakieltä. 

 
44 Liian lande. 
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Figur 4 visar svaret på fråga 4: 

Figur 4: Ska du fortsätta dina studier 
efter gymnasiet?
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Yrkesintressen 

I fråga 5 svarade deltagarna på frågan om yrkesintressen. 14 av deltagarna hade svårt 

med att över huvud taget hitta på något som de skulle vara intresserade av. Ungdomarna 

var mest intresserade av ekonomi (8), teknik (8), språk (6), historia (5), medicin (4), 

naturvetenskap (4) och socialbranschen (3). Andra ämnen som intresserade var bl a 

film, konst i allmänt, reklam-, lärar- och resebranschen. Inget ämnesområde var markant 

mera populärt än de andra.  

5.2.2 Främmande ord  

I det stora hela var det ytterst få ord i översättningarna som gymnasisterna inte kände 

till. Fråga 6 gäller främmande ord i Översättning A. I översättningen fanns det två 

uttryck som några av informanterna inte kände till: Brunein sulttaani och pasmat. Tre 

läsare hade inte hört om sultanen av Brunei och en visste inte vad pasmat betyder. 

Sultanen förekommer i alla översättningar och pasmat också i Översättning B. 

I Översättning B fanns det sammanlagt 8 främmande uttryck: Blend, 

Långholmen, Reimersholme, spontaani, tempauksia, loukko och de tidigare nämnda 

Brunein sulttaani och pasmat. 11 av deltagarna hade svårigheter med att förstå ett eller 

flera av ovannämnda ord. Tre av orden hör till realia (Långholmen, Reimersholme, Blå 

Blend). 
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I Översättning C fanns det också 8 uttryck som var främmande för deltagarna. 12 av 

deltagarna upplevde följande ord som främmande: örks, fudut, visvanen, massi, kelaa, 

huntti, osumii samt den ovannämnda Sultanen av Brunei. Främmande uttryck var alltså 

lika många i Översättning B och C. Skillnaden mellan översättningarna är att de 

främmande orden i Översättning B består av realia och standardspråkliga uttryck 

(spontaani, tempaus, loukko) men i Översättning C är de främmande orden talspråkliga 

uttryck eller slangord (alla utom Sultanen av Brunei). 

16 av informanterna hade det svårt med att förstå vissa uttryck. Allt i allt 

fanns det 27 fall där deltagaren inte förstod ett visst ord i översättningen. Detta betyder 

att många som hade svårigheter i att förstå ett eller flera ord i en översättning hade 

problem med ord i de andra översättningarna också. Svaren visar att deltagarna fann 

minst främmande ord i Översättning A och ungefär lika mycket främmande ord i 

Översättning B (speciellt realia) och i Översättning C (talspråkliga ord). Eftersom bara 

16 % av deltagarna hittade främmande ord i översättningarna kan man konstatera att 

läsbarheten i översättningarna var bra och att orden i dem var förståeliga för 

majoriteteten (84 %) av deltagarna. 

5.2.3 Beskrivning av översättningarna  

Beskrivning av Översättning A 

I fråga 9 fick deltagarna fritt beskriva Översättning A. I Bilaga 5 har samlats alla 

informanters svar på frågan. Flera av svaren var helt sakliga men många tog en 

personlig ställning till översättningarna redan i de beskrivande frågorna (frågorna 9-11). 

37 av 102 deltagare ansåg Översättning A vara skriftspråklig, 16 menade att 

översättningen var normal/vanlig, 8 tyckte att den var standardspråklig och 6 beskrev 

den som en bastext eller -översättning. Den neutraliserande översättningsstrategin gör 

översättningen mera lättläst samtidigt som den mister någonting av den heteroglossi 

som översättaren har skapat (jfr t ex Leppihalme 2000:97). Båda aspekter kommer 

tydligt fram i enkätundersökningen. Många gymnasister tyckte att Översättning A är 

tydlig, lättläst och saklig. Så här lyder deras svar: 
Peruskieltä, siistiä ja mukavaa. Mielestäni paras käännös.  
Tämä kieli sopii sarjakuvan hahmoille. 
Helppo ymmärtää, sujuva kieli. 
Se oli näistä kolmesta "kirjakielisin" ja sellainen, että vanhempikin saisi selvää. 
Yleiskäännös, ei slangisanoja, helpoin lukea. 
Se on kaikkein "sivistynein" ja yksinkertaisin käännös,  
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helppo lukea ja ymmärtää, eikä siinä ole viittauksia paikkoihin, lehtiin tms. 
Se on eniten kirjakielistä ja tavallista suomalaista kieltä, mitä kaikki ymmärtävät varmasti ympäri 
Suomea. 
 
Andra kritiserade översättningen för överdriven formalitet, skriftspråk och onaturlighet 

och skrev så här: 
Käännös A:ssa on käytetty yleiskieltä, eikä se sovi sarjakuvatekstin tyyliksi. 
Jos tarkoitus oli kuvata nuorisoa kieli on huonosti valittua, tulee mieleen keski-ikäisten puhetyyli.
Aika mitäänsanomatonta kieltä. Väriä kiitos! 
Epärealistinen ja tehoton, ei sovi sarjakuvatyyliin. Tosin selkeä. 
Tekstitys liian sivistyneen oloista moiseen sarjakuvaan. 
Asiallinen, kirjoitustyylinsä takia ei kovin hauska. 
Hiukan takkuileva, puhetyyli ei sopinut henkilöille. 
Sarjakuva laimeni, kun kieli on mahdollisimman siistiä. 
Ei tuntunut kovin luontevalta keskustelulta opiskelijoiden kesken.  
Opiskelijat eivät nimittäin puhu kirjakielellä. 
Vaikutti lähinnä kolmen äidinkielenopettajan vuoropuhelulta. Liikaa kirjakieltä siis... 
 

Flera läsare fäste sig speciellt vid neutraliseringen och beskrev Översättning A på 

följande sätt: 
Yleiskäännös. Ei kuvaa mitään erikoista, eikä varmaan kohdistu niin tarkasti jollekin tietylle 
kohderyhmälle. 
Käännös on suhteellisen uskollinen alkuperäiselle tekstille, ja teksti on pidetty asiallisena mutta 
kuviakin on menty muuttelemaan ottamalla metron ikkunoiden takaa pois ruotsinkieliset 
kaupunginosien nimet. 
Melko kirjakielinen. Neutraalein kaikista. Ei mainita tupakkamerkkiä tai sanomalehden nimeä 
jne. 
Kirjakielistä peruskäännöstä, persoonallisuus puuttuu. 
 
Bara två av deltagarna tog explicit ställning till målgrupp: en deltagare ansåg att 

översättningen inte har någon definierad målgrupp, en annan tyckte att målgruppen är 

vuxna. En deltagare föreslog att denna översättning skulle passa t ex i Helsingin 

Sanomat.  

Beskrivning av Översättning B 

Översättning B var enligt 19 av deltagarna talspråklig. Svaren på fråga 10 kan läsas i 

Bilaga 6. 7 informanter beskrev språket som slang medan 4 tyckte att språket var 

normalt och 2 att det var skriftspråkligt. Språket beskrevs som mittemellan, lämpligast 

till figurerna, nära det egna sättet att tala och som måttligt talspråksnära. Andra 

beskrivningar visade en negativ inställning till Sverige och det svenska och någon 

tyckte att översättningen var ett misslyckat försök att kombinera tal- och skriftspråk. 

Den exotiserande översättningen (se 2.2.1) sägs på sätt och vis utmana 

målkultursläsaren. En del av deltagarna tog emot utmaningen med glädje. De skrev:  
Nykyaikaisempi, vastaa parhaiten alkuperäistä, ruotsinkielistä versiota. 
Hyvä käännös! Käytetty paljon ulkomaalaisia sanoja. Kiinnittävät huomion. Ruotsalaisia 
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paikannimiä suomennettu. Ei tietenkään puhu suomen kielen puolesta (kielenhuolto), mutta 
tähän sarjakuvaan nämä sopivat. 
Se on jo "elävämpi" kuin A, koska paikat ja lehdet ilmoitetaan nimillä, hahmotkin tuntuvat 
aidommilta. 
Käännös B on siitä hyvä että se sijoittuu selvästi samaan paikkaan kuin alkuperäinen sarjis. Ja 
repliikit on pidetty samankaltaisina. 
 
Men exotiseringen upplevdes också som opassande eller t o m irriterande såsom 

följande exempel visar:  
Kirjoitettu ns. nuorten puhekielellä, mut ei slangilla. Huono käännös, koska paikat ja lehden nimi 
oli ruotsiks. Ärsyttää ruotsinkieliset viittaukset (Långholmen, Dagens Nyheter). 
Parempi käännös kuin A, mutta jäi silti hieman etäiseksi ruotsinkielisten paikkojen takia. 
Hyvä mutta ruotsalaiset sanat ärsyttivät. 
 
Ingen av deltagarna föreslog en målgrupp för Översättning B. En deltagare föreslog att 

serien skulle passa in i ett ungdomsmagasin som också vuxna läser. En annan ansåg att 

man skulle kunna mötas av detta slags språk i gratistidningen Metro eller 100.  

Beskrivning av Översättning C 

Översättning C visade sig vara lättast att beskriva. Alla svar på fråga 11 kan läsas i 

Bilaga 7. Till och med 46 av deltagarna (45 %) använde uttrycket ’slang’ (antingen 

stadin slangi eller Hesan slangi) om språket i denna översättning. Av dem som inte 

nämnde slang var det 20 som förknippade språket med Helsingfors (nämnde Helsinki 

eller stadi). Dessutom beskrevs språket som ungdomligt av 21, talspråkligt av 4, 

modernt av 3 och tufft av 7 deltagare.  

Många av informanterna skrev att språket i Översättning C var nära det 

egna sättet att tala. Andra attribut var ungdomlig, realistisk, roligast, bra attityd och att 

det passar bäst i munnen på figurerna. Översättningen fick kritik för slangen och för att 

den var överdrivet modern eller tuff. Den upplevdes också som främmande i många 

avseenden.  

Domesticerande översättningar har kritiserats bl a för att de förvränger 

källkulturen (se t ex Oittinen 2000:278-280). Några av deltagarna kritiserade den 

kulturella anpassningen. De hårdaste kritikerna skrev på följande sätt: 
Tämä teksti on eniten muunneltu, sijoittamalla väkisin tapahtumat Helsinkiin, se saa tekstin 
vaikuttamaan väkinäiseltä. 
Huonoin kolmesta. Korvata nyt paikkojennimet suomalaisilla vastineilla. Teksti oli muutenkin 
todella kurja. 
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I samband med en domesticerande översättning kan läsaren identifiera sig med texten, 

vilket ofta anses vara positivt (Se t ex Oittinen 2000:278-280). Deltagarna beskrev 

Översättning C så här:  
Helsingissä. Stadin slangia. Suomalaisten luettavaksi hauskinta! 
Suomalaisen kivempi lukea, varsinkin helsinkiläisen… Hauskaa ja osuvaa puhetta. 
Paljon slangisanoi. Täs tekstis piti eniten miettii mitä lukee. Hyvä koska lehti oli Hesariks 
muutettu ja muutenki käytetty suomalaisii paikkoi. 
Kohderyhmänä helsinkiläiset nuoret. Karumpaa kielenkäyttöä, tuttuja paikkoja.  
(Kohderyhmän) lukija pystyy samaistumaan. 
Iskee varmasti stadilaisiin… Se on jo jotenkin tutumpaa tekstiä ja ehkä myös aidompaa. 
Stadin slangi tekee siitä hauskan ja tutut paikat (mm. Hietsu) kotoisan lukea! 
Omasta mielestäni hauskin ja parhain. Sekä kuulostaa "tutuimmalta". 
Kaikkein läheisin. Henkilöt Suomessa, opiskelijoiden paratiisissa. Erinomainen, puhetyyli 
kohdallaan. 
 
Som tidigare nämnts, skapar dialekter (därmed även slang) både sociala och kulturella 

konnotationer i texten, något som kan göra det svårt att översätta slang med slang (se t 

ex Leppihalme 2000:97). Slangen väckte starka associationer hos läsarna av 

Översättning C. Så här reagerade deltagarna på språket i översättningen:  
Yök! Tosi kamalaa kieltä. Macho-tyylistä kieltä, joka saa niskakarvat pystyyn. 
Ärsyttävä, vähän liian stadimurretta, joka on ärsyttävää. 
Paras vaihtoehto. Nuorten omaa kieltä, värikäs. 
Liioiteltua ja "kovis"kieltä tai niiden jotka luulevat olevansa kovia. 
Vähän yliampuvaa slangia. 
Sopii ennemmin nuorille jengijuipeille tai hesalaisille lökäpöksypojille… Ei millään pahalla… 
Käytetty paljon Hesassa käytettäviä sanoja, mutta myös muita sanoja. Nykypäiväinen ja 
hauska. 
Kieliasu on aika rajua, mutta toisaalta se tuo mukavan ja hauskan tunnelman. 
Stadin slangi on aina hauskaa ja mielestäni sopi hyvin sarjakuvaan. 
Aivan mahtava. Täydellisesti tehdyt vuorosanat opiskelijoiden puhetyylin mukaan. 
Hauskin ja mielestäni paras, stadin slangia suurin osa. 
Kieli on reilusti poikkeavaa ja slangipohjaista. 
Slangisanat sopii hyvin. Useimmat kirosanat sopii kyseisiin kohtiin ihan luontevasti. 
Kirjoitettu "slangi"kielellä, kuulostaa luontevalta ja hauskalta, kuitenkin ehkä vähän liikaa 
"slangia". 
Nuorisokieltä, nykyaikaista slangia pääkaupunkiseudun tyyliin. 
Liian helsinkiläinen. Muut ei välttämättä ymmärrä slangia. 
Pelkkää slangia. Hauskaa tekstiä kuitenkin. 
C:ssä on eniten kirosanoja ja slangia. Aika rääväsuumaista. 
Pääkaupunkiseudun slangia, särähtää ikävästi korvaan. Englannin kielen ilmauksia, "te 
haisette". 
Vähän väkisinväännetyn oloinen. Voisi toimia Etelä-Suomessa, mutta liikaa slangia minulle. 
Jossain mielessä ärsyttävä käännös. Slangi ei oikein sovi sarjakuvaan. Mutta tässä 
käännöksessä oli eniten asennetta. 
Jos sarjakuvan tarkoitus olisi nauraa helsinkiläisnuorten puhetyylille, teksti olisi hyvä. Muuten se 
ei oikein sovi tähän sarjakuvaan. 
Helsinkiläisille suunnattu. Kyllähän stadin slangi toi hymyn huulille pari kertaa. 
 

 

Två deltagare kommenterade översättningens engelska inslag. En tyckte att det var 

något amerikanskt i översättningen: tässä oli myös jotain Amerikan tyyliä. En annan 

skrev att texten innehåller uttryck från engelskan och nämnde te haisette som exempel. 

Uttrycket är ett översättningslån från engelskans ’you stink’ och denna anglism används 
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inte i originalet. Främmande inslag i språket är i och för sig inte eftersträvansvärda i en 

text men i detta sammanhang är ”den amerikanska stilen” i översättningen motiverad. 

Som visades i analysen av Rocky (3.2.2), vimlar originaltexten av främmande (först och 

främst engelska) inslag. Om man ville ”förbättra” stilen i Rocky genom att rensa bort 

anglismerna, skulle den flerspråkighet som Kellerman i originalet har skapat ändra sig 

märkbart.  

Av de tre översättningarna nämnde deltagarna målgruppen allra oftast (6) i 

beskrivningen av Översättning C. Läsarna tyckte att målgruppen först och främst är 

ungdomar och sekundärt ungdomar i Helsingfors. En deltagare tyckte att översättningen 

skulle passa bra i ett ungdomsmagasin i Helsingfors och en annan att den skulle kunna 

publiceras i en undergroundmagasin eller som eget album. 

5.2.4 Evaluering av översättningarna 

Den mest omtyckta översättningen 

I fråga 12 skulle deltagarna först välja vilken av översättningarna de tyckte mest om och 

sedan motivera sitt val. Svaren på fråga 12 kan läsas i Bilaga 8. Figur 5 visar de mest 

omtyckta översättningarna i de olika städerna: 

Figur 5: Jag tycker mest om översättning...
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Översättning C var mest omtyckt i alla städer förutom Idensalmi där Översättning B 

vann över C med en röst. Annars var Översättning B den ”nästbästa”. I alla städer var 

Översättning A den minst omtyckta. Den relativt jämna fördelningen av rösterna (ingen 

av översättningarna fick mindre än 10 % och bara en översättning i en stad fick mer än 

hälften av rösterna) visar dock att ingen av översättningarna är helt oacceptabel men 

inte heller helt suverän.  

 Jag hade antagit att Översättning C vore mest omtyckt i Helsingfors men 

det visade sig att C var procentuellt sett den populäraste i Tammerfors (57 %). Det var 

också spännande att se att åboborna tyckte procentuellt sett lika mycket om 

Översättning C som helsingforsarna (44 % i båda städer). Detta var oväntat eftersom det 

finns en rivalitet mellan den ursprungliga och den nuvarande huvudstaden som syns i 

respektive stadsbors attityder mot varandra. Denna slags hållningar brukar påverka 

människors syn på olika språkvarieteter, vilket skulle ha kunnat återspegla sig även i 

denna undersökning. Figur 6 visar hur rösterna fördelar sig på respektive översättning: 

 Figur 6: Mest omtyckt översättning
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Av deltagarna tyckte 18 mest om Översättning A. 11 av dem ansåg att texten var lättläst 

och tydlig, 4 tyckte att texten passar bra i sammanhanget, den ansågs bra av 3 och rolig 

av 2. Det fanns 35 deltagare som tyckte mest om Översättning B. Av dem var det 10 

som skrev att texten är en bra kombination av skrift- och talspråk. Den ansågs vara nära 

det egna talsättet av 7, naturlig/normal av 5, rolig av 4, förståelig/lättläst av 4 och 

flytande/tydlig av 3 deltagare. Majoriteten, 46 deltagare, prefererade Översättning C.  
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De motiverade först och främst sitt val med att texten är rolig, vilket blev nämt av 19. 

Dessutom tyckte 7 av läsarna att Översättning C passar bäst i sammanhanget och 7 

ansåg slangen som det positiva vid översättningen. Språket ansågs vara nära det egna 

sättet att tala av 5, realistiskt av 4, ungdomligt av 4 och 3 tyckte att man lätt kan 

identifiera sig med språket och historien.  

Den mest främmande översättningen  

När det gällde att välja den översättning som kändes mest främmande fanns det 

betydligt mer variation mellan städerna. I Bilaga 9 har samlats alla informanters svar på 

fråga 13. Figur 7 visar vilken översättning som upplevdes mest främmande i de olika 

städerna: 

Figur 7: Mest främmande känns översättning...
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Åbo är den enda staden där Översättning C upplevdes som mera främmande än 

Översättning A (även om skillnaden var minimal). En förklaring till detta kan vara den 

aspekt som diskuterades i samband med fråga 12: attityderna mellan helsingforsare och 

åbobor. Dessutom var det ytterst få deltagare i Åbo (6 %) som ansåg den exotiserande 

översättningen, Översättning B, vara främmande. Kan detta bero på närheten till Sverige 

och färjetrafiken? Dessa faktorer borde dock påverka helsingforsarna också. 

Familjäriteten med svenska element i Åbo kan möjligtvis bero på det svenskspråkiga 
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universitetet Åbo Akademi. Skillnader mellan perception av främmandeskap i de olika 

översättningarna varierade stort i de andra städerna, men i Idensalmi kändes alla 

översättningarna lika främmande. 

Majoriteten av deltagarna (44 %) ansåg Översättning A som mest 

främmande. Det var framför allt skriftspråkligheten som upplevdes som främmande i 

översättningen. Utöver de 18 som kritiserade skriftspråkligheten tyckte 7 av läsarna att 

översättningen var tråkig, 7 att den var för saklig/vårdad, 6 att den var onaturlig, 3 att 

den var stel och opassande till ämnet. Av de 20 % som ansåg Översättning B som mest 

främmande kritiserade 14 texten för det svenska elementet. 3 läsare blev störda av 

skriftspråkligheten och 2 av en dålig kombination av tal- och skriftspråk. Slangen var 

det största skälet för att Översättning C kändes främmande för 35 % av deltagarna: 18 

motiverade främmandeskapet med slang. Annars var det ordvalen för 9, placeringen i 

Helsingfors för 5 och svordomarna/tuffheten för 3 läsare som kändes främmande i 

Översättning C. Den kändes dessutom främmande för 5 deltagare eftersom de inte är 

vana vid det slags språk i tecknade serier eller i översättningar.  

Den roligaste översättningen 

Den största enstämmigheten mellan städerna visade sig i valet av den roligaste 

översättningen, vilket Figur 8 illustrerar: 

Figur 8: Den roligaste översättningen är...
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Även om mindre än hälften (45,10 %) tyckte mest om Översättning C, ansåg 75 % av 

informanterna att den var roligast. Denna tendens kom fram redan i beskrivningen av 

översättningarna och vid valet av den mest omtyckta och mest främmande 

översättningen. Även om Översättning C kändes främmande för flera deltagare – eller 

kanske just därför – upplevdes den som rolig. När deltagarna skulle svara på fråga 11 och 

13 beskrev de sin kontroversiella hållning till Översättning C bl a så här: 
Kieliasu on aika rajua, mutta toisaalta se tuo mukavan ja hauskan tunnelman.  
Hyvää puhekieltä, sopi myös hyvin henkilöille, mutta sai heidät tuntumaan aggressiivisilta. 
Hesa-versio. Slangia. Rasittavin lukea, mutta aidon tuntuista slangia. 
Jossain mielessä ärsyttävä käännös. Slangi ei oikein sovi sarjakuvaan. Mutta tässä 
käännöksessä oli eniten asennetta. 
Ei vastaa alkuperäistä eikä varmasti tyydytä kaikkia, mutta omalle kohderyhmälleen loistava! 
Siinä käytettyjä termejä tuntuu oudolta lukea sarjakuvasta vaikka niitä itse käyttäisikin, esim. 
"perseet olalle". Liian ns. nykyaikainen. 
Koska en ole helsinkiläinen. Hauska ja hyvä mutta samalla vierain... 
 

Översättningen närmast det egna sättet att tala 

Också när det gällde att välja den översättning som var nära gymnasisternas eget sätt att 

tala var informanterna eniga. Som vi kan se i Figur 9 är texten i Översättning B närmast 

ungdomarnas eget sätt att tala i alla städer:  

Figur 9: Närmast mitt eget sätt att tala är...
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Majoriteten (58 %) av alla deltagare tyckte att Översättning B var närmast det egna 

sättet att tala. Sedan kom Översättning C: ungdomarna i Tammerfors och Helsingfors 

identifierade sig nästbäst med Översättning C. I Idensalmi och Åbo (dock med en 

minimal skillnad på 5,5 respektive 5 röster) tyckte deltagarna att Översättning A var 

närmare deras sätt att tala än C. Det betyder att 25 % av alla deltagare ansåg 

Översättning C och 15 % ansåg Översättning A som närmast det egna sättet att tala. 

Sammanhanget mellan det egna sättet att tala och främmandeskap syns i enkätsvaren: 

Översättning B som var närmast det egna sättet att tala för de flesta kändes också minst 

främmande. Figur 10 illustrerar korrelationen: 

Figur 10: Det egna sättet att tala och mest främmande översättning – jämförelse 

Närmast mitt eget sätt att tala är...

15,20 %

58,33 %

24,51 %

1,96 %

A

B

C

Vet inte

  

Mest främmande känns...

44 %

20 %

35 %

1 %

A

B

C

Vet inte

 

5.2.5 Kommentarer om originalet 

Ungefär hälften av deltagarna (50 av 102) ville säga någonting om originalstripparna. 

19 tyckte att texten var svår att förstå men 10 skrev däremot att texten var förståelig och 

5 att de förstod åtminstone en del av texten. Tre deltagare påminde om att 

översättningen hjälpte att förstå originalet. Annars hade gymnasisterna både positiva 

och negativa åsikter om originalet.  

 Flera intressanta aspekter, som jag inte frågade om direkt, kom fram i 

gymnasisternas enkätsvar. Ett oväntat fenomen var den normativa synen på översättning 

som många av deltagarna hade. I flera fall svarade ungdomarna att en viss översättning 

var den mest ”riktiga” eller att det var ”fel” att översätta på ett visst sätt. Även om 

majoriteten av informanterna inte hade någonting att säga om originalet i och för sig, 

nämndes originalserien flera gånger när det gällde att beskriva översättningarna. Flera 

informanter tog ställning till hur väl översättningarna stämde överens med originalet.  
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Följande belägg visar informanternas kommentarer om trogenheten till källtexten: 

Om Översättning A:
Käännös on suhteellisen uskollinen alkuperäiselle tekstille, ja teksti on pidetty asiallisena 
mutta kuviakin on menty muuttelemaan ottamalla metron ikkunoiden takaa pois ruotsinkieliset 
kaupunginosien nimet.
Yleiskielellä kirjoitettu käännös. Melko suora käännös ruotsinkielisestä.
Melko sanatarkasti käännetty, asiallista tekstiä. Käännöksessä ei ilmene missä maassa ollaan.
Vaikuttaa liian suoralta käännökseltä. Oudot sanajärjestykset.
Om Översättning B:
Uskollinen alkuperäistekstille.
Teksti kuvaa parhaiten alkuperäistä. Rennompi kuin A.
Nykyaikaisempi, vastaa parhaiten alkuperäistä, ruotsinkielistä versiota.
Liian suora käännös, sarjakuva lässähtää.
Teksti oli sujuvaa ja sopi hyvin henkilöiden suuhun.
Vastasi parhaiten ruotsinkielisen tekstin tunnelmaa.
Mukavan rentoa puhetta, mielestäni kenties paras "sanatarkasti" käännetty versio.
Puhekielelle käännetty, aika uskollinen alkutekstille.
Tapahtumapaikkana Tukholma, niin kuin alkuperäissarjakuvassakin.
Käännös B on siitä hyvä että se sijoittuu selvästi samaan paikkaan kuin alkuperäinen sarjis. 
Ja repliikit on pidetty samankaltaisina.
Om Översättning C:
Tämä teksti on eniten muunneltu, sijoittamalla väkisin tapahtumat Helsinkiin, 
se saa tekstin vaikuttamaan väkinäiseltä.
Stadin slangilla kirjoitettu teksti, kirosanoja käytetty. 
Muutoksia ruotsinkieliseen tekstiin nähden eniten.
Slangikielinen, kuvaavin, vapain suomennos.
Ei vastaa alkuperäistä eikä varmasti tyydytä kaikkia, mutta omalle kohderyhmälleen loistava!
 

6 DISKUSSION 

I början av avhandlingen skrev jag att skillnaderna i läsarnas preferenser kan bero på 

kön, ålder, bostadsort och person. Resultatet av undersökningen visar att kön påverkar 

ungdomars preferenser i evalueringen av översättningarna. Denna undersökning hade 

inte som syfte att svara på frågan hur åldern påverkar språkuppfattningen eftersom 

rundfrågan riktade sig till informanter i målgruppsåldern. Också hypotesen om att 

bostadsorten påverkar inställningen till översättningarna visade sig vara mindre 

relevant. Däremot verkar personliga och eventuella övriga faktorer som inte togs upp i 

denna undersökning påverka ungdomars sätt att reagera på olika typer av 

översättningar: två lika gamla helsingforsare av samma kön kunde till exempel ge helt 

motsatta svar i enkäten. 
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Undersökningen visade att kön påverkade läsarnas preferenser i flera frågor. Av Figur 

11 framgår att när det gäller den mest omtyckta översättningen var pojkars och flickors 

svar så gott som identiska. Detta illustreras i Figur 11: 

Figur 11: Mest omtyckt översättning – flickor och pojkar 

Flickor tycker mest om...

17,8 %

32,2 %

46,6 %

3,4 %

A

B

C

Vet inte

  

Pojkar tycker mest om...

18,6 %

33,7 %

47,7 %

0 %

A

B

C

Vet inte

 

Figurerna 12-14 visar att skillnaderna mellan könen kom fram i de frågor där 

informanterna skulle evaluera det roliga, det främmande och det igenkännbara i 

översättningarna. Även om både pojkar och flickor ansåg Översättning C vara roligast, 

var det 10 % flera pojkar än flickor som tyckte det. Skillnaden framgår av Figur 12: 

Figur 12: Roligaste översättning – flickor och pojkar 

Flickor - Roligast är översättning...

10,2 %

20,3 %

69,5 %

0 %

A

B

C

Vet  int e

Pojkar - Roligast är översättning...

7,0 %

14,0 %

79,1 %

0 %

A

B

C

Vet  int e

 
 

Figur 13 visar att Översättning C kändes mest främmande (39,5 %) för pojkarna men att 

nästan hälften (48,3 %) av flickorna ansåg Översättning A vara mest främmande. 

Skillnader i pojkars och flickors språkbruk och språktycke har varit ett populärt 

forskningsämne. Man har kommit fram till att skillnaderna mellan mäns och kvinnors 

språk inte bara beror på biologiska utan också på kulturella faktorer. Allmänt uppfattas 

kvinnors språk som mera vårdat och i den västerländska kulturen är det mera ”tillåtet” 

för män än för kvinnor att använda livligare språk. Utifrån detta skulle man ha kunnat 

göra två antagningar. För det första kunde man ha antagit att flickorna upplever 
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Översättning C som den mest främmande översättningen eftersom den innehåller 

språkliga markörer som brukar förknippas med det manliga, som t ex svordomar och 

slang. För det andra hade man kunnat anta att pojkarna upplever Översättning A som 

den mest främmande översättningen eftersom den innehåller drag som brukar 

förknippas med femininitet, som t ex prydlighet och välformulerat språk. Skillnaden 

mellan könen i fråga 13 illustreras i Figur 13: 

Figur 13: Mest främmande översättning – flickor och pojkar 

Flickor - Mest främmande är...

48,3 %

19,5 %

32,2 %

0 %

A

B

C

Vet inte

  

Pojkar - Mest främmande är...

37,2 %

23,3 %

39,5 %

0 %

A

B

C

Vet inte

   
 

Figur 14 illustrerar vilka översättningar som är närmast flickors och pojkars eget sätt att 

tala. Här kommer den största skillnaden mellan flickor och pojkar fram. Pojkarnas 

uppfattning om den översättning som är närmast det egna talsättet varierade, men 

flickorna var däremot mera eniga. Figur 14 visar procentfördelningen: 

Figur 14: Översättningen närmast det egna sättet att tala – flickor och pojkar 

Flickor - Eget sätt att tala

12,7 %

64,4 %

21,2 %

2 %

A

B

C

Vet inte

 

Pojkar - Eget sätt att tala

18,6 %

44,2 %

37,2 %

0 %

A

B

C

Vet inte

   
  

Så gott som två tredjedelar (64,4 %) av flickorna ansåg Översättning B vara närmast det 

egna sättet att tala. För pojkar var den motsvarande procentandelen 44,2 %. Jag hade 

förväntat mig att flera flickor skulle ha upplevt språket i Översättning A vara nära deras 

sätt att tala på grund av den ovannämnda femininiteten. Intressant nog var det färre 

flickor (12,7 %) än pojkar (18,6 %) som ansåg Översättning A vara närmast det egna 
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sättet att tala. Fler pojkar (37,2 %) än flickor (21,2 %) ansåg Översättning C vara 

närmast det egna sättet att tala, vilket stöder min hypotes men förklarar inte varför flera 

pojkar än flickor ansåg Översättning C vara mest främmande. 

I början av avhandlingen presenterade jag min hypotes och mina 

forskningsfrågor (se 1.1 Syfte och hypotes). Min hypotes var att läsare prefererar texter 

som är nära det egna sättet att tala. Detta visade sig vara delvis sant. Nästan 60 % av alla 

informanter tyckte att Översättning B var närmast det egna sättet att tala och den kändes 

minst främmande. Men Översättning C var både den mest omtyckta (45 %) och den 

roligaste översättningen (74 %). Detta betyder att det egna sättet att tala inte direkt 

bestämmer vad som upplevs som roligt.  

Jag förmodade att det som på ett eller annat sätt känns främmande i 

översättningarna skulle bli det som mest diskuteras i enkätsvaren. Detta visade sig vara 

sant. Det mest främmande elementet i översättningarna var slangen i Översättning C. 

Den väckte mycket diskussion och nämndes i de flesta av svaren. Det främmande 

elementet väckte inte bara negativa men också positiva känslor. Flera av informanterna 

upplevde slangelementet i Översättning C som exotiskt och fascinerande även om det 

var främmande. Det främmande elementet i Översättning B, den exotiserande 

översättningen, väckte också både negativa och positiva känslor. För dem som ansåg 

Översättning B vara mest främmande, var det det svenska elementet som avgjorde valet 

i de flesta fall.  

 Jag gjorde också tre antaganden om reaktionerna på översättningarna. För 

det första antog jag att Översättning A skulle få kritik av ungdomar eftersom de själva 

använder ett undomligt språk. Detta visade sig vara korrekt: den neutraliserande 

översättningen fick först och främst kritik för skriftspråklighet, saklighet och onaturlig 

återgivning av tal. Analysen visar därmed ett intressant exempel på hur läsarna 

upplevde det stilmässiga sammanhanget mellan texten och bilden i översättningarna av 

Rocky. En deltagare tyckte till exempel att språket i Översättning A kändes som en 

diskussion mellan tre modersmålslärare, vilket inte passar ihop med bilden och 

historien. 

För det andra antog jag att Översättning B skulle få kritik för bevarandet 

av den svenska kontexten. Detta visade sig vara sant: de som kritiserade översättningen 

gjorde det framför allt för att den svenska realian hade bevarats i den finska 

översättningen. Annars hade deltagarna en positiv inställning till Översättning B 

eftersom de tyckte att språket var nära det egna sättet att tala och eftersom språket också 

passade figurerna och historien. 
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För det tredje antog jag att Översättning C skulle kännas onaturlig för andra än 

helsingforsare eftersom den både geografiskt och språkligt sett är anpassad till 

huvudstadsregionen. Denna hypotes falsifierades och geografiska förhållanden visade 

sig vara mindre betydande än de andra faktorerna. Det som informanterna identifierade 

sig med var det ungdomliga elementet.  

Även om Översättning C kritiserades för slangen och placeringen i 

Helsingfors var den omtyckt eftersom den enligt informanterna var rolig, ungdomlig, 

realistisk och man kunde identifiera sig med historien. Samma aspekter nämndes i 

evalueringen av Översättning B. Även om några upplevde översättningen främmande på 

grund av det svenska elementet tyckte de flesta om översättningen just därför att den var 

nära det egna sättet att tala. 

Undersökningsresultaten talar för samma tendens som presenterades i 

samband med diskussionen kring finskt talspråk och utvecklingen av dialekter och 

talspråk i Finland (se 4.2). Urbaniseringen har påverkat finländarnas språktycke på det 

sättet att regionala skillnader blir mindre viktiga och det sociolingvistiska elementet blir 

mera betydande. Ungdomarna i undersökningen kunde identifiera sig med återgivningen 

av ett Helsingforsbaserat talspråk eftersom den är bekant för ungdomar överallt i landet. 

7 SLUTSATSER  

Hur borde då den finska översättningen av Rocky se ut? Flera aspekter talar för en 

domesticerande översättning. Resultaten av kvalitetsundersökningen ger ett tydligt svar: 

målgruppsläsarna upplever att den domesticerande översättningen är den bästa och 

framför allt den roligaste. Man kan dock inte påstå att den domesticerande 

översättningsstrategin per se skulle garantera att översättningen blir mera populär än 

vad fallet skulle vara i fråga om den neutraliserande eller den exotiserande 

översättningsstrategin. I princip kunde man ha domesticerat Rocky till ett annat 

språkmönster och till en annan finsk stad och då kunde mottagandet ha varit annorlunda. 

Men eftersom originalet har placerats i huvudstaden Stockholm är det bara naturligt att 

översättningen placeras i dess finska motsvarighet, d v s i Helsingfors. 

I den norska översättningen av Rocky har historien flyttats till 

huvudstaden Oslo och läsarna tycks vara nöjda med det. I en nätdiskussion på den 

norska dagstidningen Dagbladets hemsida med Martin Kellerman som gäst får både 
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serien och den domesticerande översättningen ros av läsarna.45 I diskussionen framgår 

en intressant aspekt som visar översättarens synlighet i den norska översättningen. 

Rocky-figuren i originalet är hiphopare till sin stil och musiksmak. Det är han inte 

längre i den norska Rocky utan Rocky har blivit rockare så som den norske översättaren 

Dag F. Gravem.  

Händelserna i den finlandssvenska versionen av Rocky-pjäsen har flyttats 

till Helsingfors. Även om språket i pjäsen fortfarande är svenska, har pjäsen lokaliserats 

i den finlandssvenska miljön. I stället för Långholmen tar sig figurerna till ’Hietsu’ för 

att bada och i stället för rikssvenskt talspråk talar de helsingforssvenska. Svensk realia 

och rikssvensk heteroglossi har m a o bytts ut mot finsk realia och finlandssvensk 

heteroglossi även om pjäsen är på originalspråket. 

Utifrån dessa exempel kan man förmoda att domesticerande 

översättningsstrategi vore den mest sannolika principen om Rocky-serien blev översatt 

till finska. Såväl kvalitets- och receptionsundersökningen som den norska 

översättningen och den finlandssvenska pjäsen om Rocky talar för detta – förutsatt att 

målgruppen förblir densamma. Genom en domesticerande översättning kunde man 

antagligen nå en stor läsekrets i åldersgruppen 15-30.   

En neutraliserande översättning av Rocky kunde däremot nå läsare i alla 

åldrar vad gäller språket. Frågan är om andra än ungdomar och unga vuxna skulle vara 

tillräckligt intresserade av en i så hög grad ungdomsrelaterad tecknad serie. Det 

ungdomliga elementet i serien och läsarnas identifiering med serien kom tydligt fram i 

undersökningen. Jag anser att attraktiviteten till ungdomen är en lika viktig funktion i 

Rocky som den underhållande funktionen. På basis av dessa fakta är det motiverat att 

dra den slutsatsen att lojaliteten till originalserien och dess funktion kräver en 

domesticerande översättning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
45 Se <http://fredag.dagbladet.no/fredag/2003/07/02/372742.html>. 
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BILAGA 4: Enkätformuläret
Tutkimuskysely
Pia Pietilä
Pro gradu –tutkimus
Pohjoismaisten kielten laitos
Helsingin yliopisto

Käännöksen laatututkimus
Ruotsalaisen Rocky-sarjakuvan kolme suomenkielistä käännöstä

Teen pro gradu –tutkimustani Helsingin yliopiston pohjoismaisten kielten laitoksella.
Tutkin ruotsalaisen Martin Kellermanin Rocky-sarjakuvaa ja sen käännöksiä. Minua
kiinnostaa, mikä käännöksistä on eniten lukijoiden mieleen ja miksi.

Ohessa on kysely, käännökset ja sarjakuva ruotsiksi. Lue käännökset A, B ja C
huolellisesti läpi ja tutustu ruotsinkieliseen alkuperäistekstiin. Vastaa sitten
tutkimuskyselyyn käännösten pohjalta. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on
tärkeää, että vastaat huolellisesti jokaiseen kysymykseen ja perustelet näkemyksesi.

Vastaa kysymyksiin lisäämällä rasti ruutuun ja/tai kirjoittamalla vastauksesi sille
varattuun tilaan. Jos tila ei riitä, voit jatkaa vastaustasi sivun toiselle puolelle.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 45 minuuttia.
Kysely tehdään nimettömänä.

Suurkiitos osallistumisestasi!

Pia Pietilä
Pohjoismaisten kielten opiskelija
Helsingin yliopisto
pia.pietila@helsinki.fi
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Tutkimuskysely
Pia Pietilä
Pro gradu –tutkimus
Pohjoismaisten kielten laitos
Helsingin yliopisto

Käännöksen laatututkimus
Ruotsalaisen Rocky-sarjakuvan kolme suomenkielistä käännöstä

1. Sukupuoli    mies                       nainen

2. Syntymävuosi     1986       1985       1984   muu, mikä?

3. Mistä olet kotoisin?               kaupungista          maaseudulta

4. Aiotko jatkaa opintoja lukion jälkeen?               KYLLÄ             EN
(välittömästi tai välivuoden jälkeen)

5. Mikä opiskeluala tai ammatti sinua kiinnostaa?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

                                                     KYLLÄ            EI
6. Onko käännöksessä A sinulle vieraita sanoja?
Vieraat sanat:

7. Onko käännöksessä B sinulle vieraita sanoja?
Vieraat sanat:

8. Onko käännöksessä C sinulle vieraita sanoja?
Vieraat sanat:

9. Miten kuvailisit käännöstä A?
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Tutkimuskysely
Pia Pietilä
Pro gradu –tutkimus
Pohjoismaisten kielten laitos
Helsingin yliopisto

10. Miten kuvailisit käännöstä B?

11. Miten kuvailisit käännöstä C?

                                            A                B               C
12. Mistä käännöksestä pidät eniten?

Miksi?

13. Mikä käännöksistä tuntuu vieraimmalta?

Miksi?

14. Mikä käännöksistä on hauskin?

15. Mikä käännöksistä on lähimpänä omaa
      puhetyyliäsi?

16. Haluatko sanoa jotain ruotsinkielisestä tekstistä?

Kiitos vaivannäöstäsi!
Saat pitää käännösnäytteet itselläsi, jos haluat.
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BILAGA 5: Svar på fråga 9
Hur skulle du beskriva Översättning A?

Deltagare Beskrivning
1 Selkeä, ei mitään slangia.
2 Peruskieltä, siistiä ja mukavaa. Mielestäni paras käännös. Tämä kieli sopii sarjakuvan hahmoille.
3 Käännös A oli selkeä kielinen, perussuomenkieltä.
4 Kirjakieltä, sanonnat ym. muutettu Suomen kulttuuriin.
5 Helppo ymmärtää, sujuva kieli.
6 Liian kirjakielinen.
7 Se on kirjoitettu kirjakielellä.
8 Se on kirjakieltä, ei slangisanoja. Kaikkien ymmärrettävissä.
9 Kirjakielinen.
10 Käännös A:ssa on käytetty yleiskieltä, eikä se sovi sarjakuvatekstin tyyliksi.
11 Fiksu, suomen kirjakieltä.
12 Liian kirjakielistä, kuivaa.
13 Jos tarkoitus oli kuvata nuorisoa kieli on huonosti valittua, tulee mieleen keski-ikäisten puhetyyli.
14 Melko perinteistä "normaalia" tekstiä.
15 Kieli kankeaa tilanteeseen.
16 Aika mitäänsanomatonta kieltä. Väriä kiitos! Kirjakieltä, ei virheitä/slangisanoja.
17 Tavallista puhekieltä.
18 Epärealistinen ja tehoton, ei sovi sarjakuvatyyliin. Tosin selkeä.
19 Paras näistä. Normaalia sarjakuvakieltä.
20 Kirjakieltä.
21 Yleiskielelle käännetty kaikille ymmärrettävään muotoon.
22 Siinä on normaalia kieltä, jota kaikki ymmärtää.
23 Kirjakieli…
24 Kirjakieli.
25 Asiallinen.
26 Sitä oli mukava lukea. Sopivin teksti sarjakuvaan.
27 Tekstitys liian sivistyneen oloista moiseen sarjakuvaan.
28 Yleiskielellä. muutettu sopivaksi mihin vaan, tylsä.
29 Kielellisesti kielioppisin. Sanat olivat ymmärrettäviä ja kieli asiallista.
30 Mielenkiintoinen, liian selkeä, ei istunut oikein nuoren sanomaksi.
31 Asiallinen, kirjoitustyylinsä takia ei kovin hauska.

32 Kieli on "siistimpää" kuin muissa käännöksissä ja kaikki sanat ovat tavallisia arkipäivän sanoja.
33 Käännös A oli normaali. En osaa muodostaa mitään mielipidettä siitä.
34 Hiukan takkuileva, puhetyyli ei sopinut henkilöille.
35 Sarjakuva laimeni, kun kieli on mahdollisimman siistiä.
36 Neutraali, ei selviä tapahtumakaupunkia. Kirjakielinen, ei kovin iskevä.
37 Teksti oli muuten ihan sujuvaa, mutta välillä oli hieman tylsempiä ja "liian virallisia" kohtia.
38 Ihan sillein sujuvaa… ehkä hieman tönköltä tuntu jossain kohdissa…
39 Se oli näistä kolmesta "kirjakielisin" ja sellainen, että vanhempikin saisi selvää.
40 Se on käännetty kirjakielelle eli se on selkein.
41 Yleiskäännös, ei slangisanoja, helpoin lukea.

42
Ei tuntunut kovin luontevalta keskustelulta opiskelijoiden kesken.
Opiskelijat eivät nimittäin puhu kirjakielellä.

43 Käännöksistä selkein.
44 Kieli on lähempänä kirjakieltä kuin B- ja C-käännöksessä.
45 Turhaa selittelyä ja liian siistiä kieltä.
46 Ilman murteita tai slangia selkeää tekstiä.
47 Perinteistä "sarjakuvakieltä" jossa muutama hyvä sanavalinta.
48 Aikamoista kirjakieltä ja voimasanatkin on kirjoitettu pehmeesti.
49 Siistiä kieltä.
50 On kirjoitettu kirjakielellä, eikä kuullosta ollenkaan luontevalta.
51 Se oli erittäin kunnollista kieltä. Mielestäni teksti ei sopinut tähän sarjakuvaan.
52 -
53 Kirjoitettu ihan tavallisella puhekielellä.
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54 -

55 Yleiskäännös. Ei kuvaa mitään erikoista, eikä varmaan kohdistu niin tarkasti jollekin tietylle kohderyhmälle.
56 Selkeää tekstiä, jota kaikki ymmärtää.
57 Hyvää kirjakieltä.
58 -
59 Paras, originelli.
60 Käännöksessä A kieli on melko normaalia selkeää puhekieltä.
61 Aika tarkka, kirjakielinen.
62 Käännetty kirjakielelle. "Siveellistä" tekstiä. Voisi kuvitella että kääntäjänä olisi toiminut vanhempi nainen…
63 Käännös oli tehty liian tarkasti ja epärennosti.

64
Se on kaikkein "sivistynein" ja yksinkertaisin käännös,
helppo lukea ja ymmärtää, eikä siinä ole viittauksia paikkoihin, lehtiin tms.

65 Turhan virallinen… Teksti tekee sarjakuvasta jotenkin tylsän ja pitkäveteisen.
66 Se on kirjakielellä kirjoitettu… Vähän tönkkö.
67 Toisen piristämistä ja miesten mollaamista. Maalaiskuvausta ja paljon kirjakieltä.
68 Se on kielellisesti "puhtaampaa" kuin B ja C. Suunnattu enemmän aikuisille.
69 Se on kaikista selvin ja se olisi näistä paras yleiseen esittelyyn.

70
Käännös on suhteellisen uskollinen alkuperäiselle tekstille, ja teksti on pidetty asiallisena mutta kuviakin on
menty muuttelemaan ottamalla metron ikkunoiden takaa pois ruotsinkieliset kaupunginosien nimet.

71 Hyvä ja selkeä suomen kieli.
72 Selkeää suomalaista peruskieltä ns. kirjakieltä.
73 Liian lande.
74 Käännös oli selkeä eikä se ollu suora käännös. Mielestäni paras näistä kolmesta.
75 Hieman tönkkö.
76 Basic sarjis, joka sopisi vaikka Hesarin sivuille.
77 Se on käännetty enemmän kirjakielelle kuin kaksi muuta.
78 Selkeä ja tavallinen.
79 Se vaikuttaa perussarjakuvakäännökseltä jossa ei ole mitään uutta.
80 Se on kirjoitettu selkeällä yleiskielellä.
81 Käännöksen A henkilöt puhuvat enemmän kirjakieltä, ja se on helppoa ymmärtää kenen vaan.
82 Suomennoksessa käytetty hyvää suomenkieltä.
83 Jotenkin liian virallinen. Ei sovi puheeksi henkilöiden suuhun.
84 Käännös on kaikkein hillityin ja muistuttaa eniten kirjakieltä.
85 Se on eniten kirjakielistä ja tavallista suomalaista kieltä, mitä kaikki ymmärtävät varmasti ympäri Suomea.
86 Liian kirjakielistä sarjakuvaan.
87 Sarjakuvan hahmot puhuvat kirjakieltä ja ilmaukset ovat vaisuja ja kilttejä, esim. "mammanpoika".
88 Helposti luettava sarjis.
89 Yleiskielellä kirjoitettu käännös. Melko suora käännös ruotsinkielisestä.
90 Vaikutti lähinnä kolmen äidinkielenopettajan vuoropuhelulta. Liikaa kirjakieltä siis...
91 Yleiskielinen, ei tiettyjä paikannimiä.
92 Melko kirjakielinen. Neutraalein kaikista. Ei mainita tupakkamerkkiä tai sanomalehden nimeä jne.
93 Ihan hyvä käännös.
94 Melko sanatarkasti käännetty, asiallista tekstiä. Käännöksessä ei ilmene missä maassa ollaan.
95 Kieli ei oikein sovi sarjakuvan hahmoille, koska se on liian muodollista. Sopisi paremmin lastenkirjaan.
96 Kirjakielinen, suora käännös.
97 Kirjakielisin.
98 Kirjakieltä, suora käännös, ei mielikuvitusta.
99 Selkokielinen, asiallinen, kirjakieltä.
100 Kirjakielistä peruskäännöstä, persoonallisuus puuttuu.
101 Käännöksen kieli on tavallista sarjakuvakieltä.
102 Vaikuttaa liian suoralta käännökseltä. Oudot sanajärjestykset.



IX

BILAGA 6: Svar på fråga 10
Hur skulle du beskriva Översättning B?

Deltagare Käännös B
1 Vähän slangisanoja, puhekieltä.
2 Mukava sekin, vapaata kieltä.
3 Normaalia puhekieltä, jota käytetään päivittäin.
4 No ihan kiva, ja ymmärrettävä. Mikään kohta ei tuottanut ongelmaa.
5 Uskollinen alkuperäistekstille.
6 Teksti kuvaa parhaiten alkuperäistä. Rennompi kuin A.
7 Se on enemmän puhekieltä, soveltuu enemmän nuorten luettavaksi, jonkin verran murresanoja.
8 Yleistä puhekieltä, kaikkien ymmärrettävissä.
9 Rento ja sujuva, miellyttävä lukea.
10 Käännös B oli sujuvaa kieltä, jossa mukana murrevivahteita.
11 Nykyaikaisempi, vastaa parhaiten alkuperäistä, ruotsinkielistä versiota.
12 Liian suora käännös, sarjakuva lässähtää.
13 Paras kolmesta, luultavasti siksi että itse käytän tämäntyylistä kieltä.
14 Slangia.
15 Kieli hyvää alussa, mutta lopussa tuntui liian "trendikkäältä".
16 Hyvä käännös! Käytetty paljon ulkomaalaisia sanoja. Kiinnittävät huomion. Ruotsalaisia paikannimiä

suomennettu. Ei tietenkään puhu suomen kielen puolesta (kielenhuolto), mutta tähän sarjakuvaan nämä
sopivat.

17 Asiallinen.
18 Keskitiellä, maanlaajuisesti ymmärrettävää mutta tehokasta.
19 Sievää slangia.
20 Melkein normaalia puhekieltä.
21 Suuhun sopivaan muotoon käännetty. Ruotsinkielistä nimistöä ei käännetty.
22 Tavalliset ihmiset käyttää (puhekieltä).
23 Mauton.
24 Mauton.
25 Tuttua puhetta.
26 Samantapainen kuin A, sanajärjestystä vain muutettu ja muutamia sanoja.
27 Parempi kuin A, tekstitys rennompaa ja sitä jaksaa lukea.
28 Alkuperäiset paikat ja nimet, kieli on kankeaa.
29 Lähempänä puhekieltä kuin A muttei kuitenkaan mitään törkykieltä.
30 Liikaa paikkojen ja asioiden nimiä.
31 Kieli on ehkä lähempänä ympäri Suomea käytettyä kieltä. Ihan hauska.
32 Käännöksessä on rennompi tunne kuin A-käännöksessä ja on kiva kun löytyy nuorten käyttämiä sanoja.
33 Käännös B oli kielellisesti hyvä. Jotkut paikoista ruotsinkielellä oli tuntemattomia.
34 Teksti oli sujuvaa ja sopi hyvin henkilöiden suuhun. Vastasi parhaiten ruotsinkielisen tekstin tunnelmaa.
35 Mukavan rentoa puhetta, mielestäni kenties paras "sanatarkasti" käännetty versio.
36 Tukholmalaiset tekstit. Hillitympi kuin C.
37 Parempi kuin A, mutta liikaa ruotsinkielisiä sanoja, kieli oli jo mukavampaa ja rennompaa luettavaa.
38 Paljon sujuvampaa ja hauskempaa kieltä kuin käännös A:ssa.
39 Ehkä "normaalein". Suurin osa puhuu näin.
40 Se on käännetty jo vähän rennommalle kielelle ja siinä ollaan Tukholmassa.
41 Huomaa selvästi, että Ruotsissa ollaan… Erilainen kuin muut sarjakuvat, muttei paha.
42 Alkaa olla jo lähempänä opiskelijoiden välistä puhetyyliä,

Kuitenkin siitä puuttuu se jokin. Oli muuten ihan hyvä.
43 Myös selkokielinen, mutta muutamia outoja sanamuotoja valittu, myös lainattuja, osittain kirjakieltä.
44 Ehkä kaikkein sujuvin käännöksistä.

Kieli on tarpeeksi poikkeavaa kirjakielestä, mutta ei liian slangipohjaista.
45 Ihan jees.
46 Ei kokonaan kirjakielellä, mukavampi lukea.
47 Osuvaa nykykieltä, mutta muutama osumaton sanavalinta.
48 Kuulostaa jo hieman tutummalle tekstille. Ei ole liian slangia, mut ei liian kirjakieltäkään.
49 Perussarjakuvakieltä.
50 Kirjoitettu "normaalikielellä". Kuulostaa luontevalta.
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51 Mielestäni tämä suomennos kuvasi normaalia sanontatapoja ja normaalia elämää.
52 -
53 Kirjoitettu ns. nuorten puhekielellä, mut ei slangilla. Huono käännös, koska paikat ja lehden nimi oli ruotsiks.
54 -
55 Saa selkeästi selville, että alkuperäinen sarjakuva oli Ruotsista.
56 Vähän rennompi versio verrattuna A:han.
57 Ärsyttää ruotsinkieliset viittaukset (Långholmen, Dagens Nyheter).
58 -
59 Kieli oli menettelevää.
60 Helppoa luettavaa, rentoa ja kuitenkin selkeää.
61 Selkeä, helposti luettavaa tekstiä.
62 Puhekielelle käännetty, aika uskollinen alkutekstille.

Tapahtumapaikkana Tukholma, niin kuin alkuperäissarjakuvassakin.
63 Paljon rennommin käännetty kuin käännös A. Helppolukuinen.
64 Se on jo "elävämpi" kuin A, koska paikat ja lehdet ilmoitetaan nimillä, hahmotkin tuntuvat aidommilta.
65 Parempi käännös kuin A, mutta jäi silti hieman etäiseksi ruotsinkielisten paikkojen takia.
66 Se on hieman "vapaammin" kirjoitettu, jotain slangisanojakin mukana.
67 Ruotsalainen, enemmän slangia kun A:ssa.
68 Kieli on paljon rennompaa, eikä niin tärkeän kuulosta kuin A:ssa.
69 Tämä käännös olis hyvä joihinkin nuortenlehtiin joita lukevat myös aikuisetkin.
70 Käännös B on siitä hyvä että se sijoittuu selvästi samaan paikkaan kuin alkuperäinen sarjis.

Ja repliikit on pidetty samankaltaisina.
71 Hyvin yksityiskohtainen.
72 Enemmän puhekielipainotteinen, mukana muutama sana nuorison käyttämiä.
73 Tämä olisi paras sekoitettuna käännös C:hen.
74 Käännös oli liian suora. Ja ruotsalaiset paikannimet ovat mauttomia.
75 Liian ruotsalainen.
76 Samanoloista tekstiä löytää vaikkapa iltapäivälehdistä tai Metro tai 100.
77 Se on enemmän käännetty ruotsin kielen vastineensa mukaan ja enemmän puhekieltä.
78 Hyvä mutta ruotsalaiset sanat ärsyttivät.
79 Käännös B jatkaa miltei samalla linjalla mihin A jäi.
80 Se on kirjoitettu enemmän puhekielellä kuin A.
81 Tää kuulosti tekstinä paremmalta, koska natsas paremmin henkilöiden imagoon.

Teksti oli myös etevämpi kuin kohdassa A.
82 Puhekielinen, tavallinen.
83 Huomattavasti A:ta hauskempi. Kieli on jo paremmin henkilöiden suuhun sopivaa.

Opiskelijatouhua, sitä todellista.
84 B:ssä on enemmän slangisanoja kuin A:ssa, mutta sanoman ei pitäisi jäädä epäselväksi.
85 Siinä on jo hieman slangin piirteitä ja ei oo niin tekemällä tehtyä suomennosta.
86 Rennompaa tekstiä. Ihan jees.
87 B:n käännös on lähempänä itse puhumaani kieltä kuin käännös A. Ilmaisut vieläkin latteita.
88 Ihan ok suomennos. Helppolukuista.
89 Ns. "yleispuhekielinen" teksti, pieniä muutoksia alkuperäiseen tekstiin nähden.
90 Sopivan vapaamuotoinen käännös ja kohtuullisen rikas kieli käännettynä.
91 Melko suora käännös, vähän puhekielinen.
92 Enemmän puhekielisempi. Lähimpänä oikeaa suomennosta.
93 Aika surkea käännös, koska kaikille nimille ei ole jaksettu keksiä suomalaisia vastineita.
94 Suomennettu rennommin kuin A, tulee selväksi että ollaan Ruotsissa.
95 Kieli ei ole liian muodollista, mutta silti siinä ei käytetä sellaisia slangisanoja, joita kaikki eivät välttämättä tunne.
96 Puhekieltä.
97 Ruotsinkielisyyksiä.
98 Neutraalia puhekieltä, sopii kaikille.
99 Puhekielinen, rento tyyliltään.
100 Persoonallisempi kuin A, eikä mene niin pitkälle kuin C.
101 Melkein samanlainen kuin A, mutta sarjakuva tapahtuu Ruotsissa.
102 Paras käännös. Kirjakieli ja puhekieli ovat sopivassa tasapainossa, jolloin kaikki saavat selvää puheesta.
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BILAGA 7: Svar på fråga 11
Hur skulle du beskriva Översättning C?

Deltagare Käännös C
1 Slangisanoja hyvin paljon.
2 Yök! Tosi kamalaa kieltä. Macho-tyylistä kieltä, joka saa niskakarvat pystyyn.
3 Ärsyttävä, vähän liian stadimurretta, joka on ärsyttävää.
4 Nuortenkieltä, slangia (stadin slangia).
5 Ärsyttävää slangia.
6 Hauska, paras.

7
Se on Helsingin slangilla kirjoitettu,
joidenkin saattaa olla vaikea ymmärtää kaikkia sanoja.

8 Helsingin murretta ("stadin slangi"). Helposti turkulaisenkin ymmärrettävissä.
9 Hauska, piristävä, huumoria käytetty kivasti tekstissä.
10 Käännös C: teksti oli väkisin väännettyä skeidaa…
11 Nuorisoslangia.
12 Paras vaihtoehto. Nuorten omaa kieltä, värikäs.
13 Liioiteltua ja "kovis"kieltä tai niiden jotka luulevat olevansa kovia.
14 Modernia.
15 Stadin slangii.
16 Paljon slangisanoja. Sopii myös tähän sarjakuvaan. Hyvä käännös.
17 Typerä.

18
Hauskin ja tehokkain, tosin toimii vain nuoremmalle puoliskolle,
joka tosin saattaa ollakin kohteena.

19 Liioitellun moderni.
20 Vähän yliampuvaa slangia.
21 Stadin slangille käännettyä nuorisokieltä. Nimistölle keksitty paikalliset nimet.
22 Nuorison käyttämää kieltä. Vanhuxet eivät ymmärrä.
23 Hauska.
24 Hauska.
25 Stadi-slangi.

26
Vähän yliampuva. Sopii Helsinkiin, mutta ei koko maahan, koska kaikki ei sitä ymmärrä.
Miksi juuri Hesan slangia?

27 Sopii ennemmin nuorille jengijuipeille tai hesalaisille lökäpöksypojille… Ei millään pahalla…
28 Hyvä.
29 Täyttä slangia, paikoin teennäisen tuntuinen.
30 Stadilaiseen nuortenlehteen sopiva.
31 Käytetty paljon Hesassa käytettäviä sanoja, mutta myös muita sanoja. Nykypäiväinen ja hauska.
32 Kieliasu on aika rajua, mutta toisaalta se tuo mukavan ja hauskan tunnelman.
33 Stadin slangi on aina hauskaa ja mielestäni sopi hyvin sarjakuvaan.
34 Hyvää puhekieltä, sopi myös hyvin henkilöille, mutta sai heidät tuntumaan agressivisilta.
35 Kirosanat olivat keskeisessä asemassa, joka ensin hätkähdytti, mutta loppua kohti siihen turtui.
36 Helsingissä. Stadin slangia. Suomalaisten luettavaksi hauskinta!
37 Liikaa slangisanoja!
38 Suomalaisen kivempi lukea, varsinkin helsinkiläisen… Hauskaa ja osuvaa puhetta.
39 Pääosin slangia… Vanhemmat ihmiset tuskin ymmärtäisivät…
40 Se on käännetty Hesan slangiksi, ja on ihan hauska.
41 Hesa-versio. Slangia. Rasittavin lukea, mutta aidon tuntuista slangia.
42 Aivan mahtava. Täydellisesti tehdyt vuorosanat opiskelijoiden puhetyylin mukaan.
43 Hauskin ja mielestäni paras, stadin slangia suurin osa.
44 Kieli on reilusti poikkeavaa ja slangipohjaista.
45 Slangisanat sopii hyvin. Useimmat kirosanat sopii kyseisiin kohtiin ihan luontevasti.
46 Ehkä sopivin nuorille, mutta slangin takia joillekin ehkä vaikeata ymmärtää.
47 Stadilaiselle, muuten sopii silti hyvin.
48 Menee ehkä vähän yli.
49 Hauska.
50 Kirjoitettu "slangi"kielellä, kuulostaa luontevalta ja hauskalta, kuitenkin ehkä vähän liikaa "slangia".

51
Mielestäni tämä on eräänlaista hesalaisten puhetta,
mukana ehkä hieman slangia tai sellaista (tässä oli myös jotain Amerikan tyyliä).
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52 -

53
Paljon slangisanoi. Täs tekstis piti eniten miettii mitä lukee.
Hyvä koska lehti oli Hesariks muutettu ja muutenki käytetty suomalaisii paikkoi.

54 -

55
Kohderyhmänä helsinkiläiset nuoret. Karumpaa kielenkäyttöä, tuttuja paikkoja.
(Kohderyhmän) lukija pystyy samaistumaan.

56 Sanasto on sellaista, jota kaikki ei välttämättä ymmärrä tai käytä.
57 Selvästi kohdistettu nuorisolle. Kirosanat erityisesti häiritsevät.
58 -
59 Kieli oli kamalaa. Kuka hullu haluaa kuulla sanan vittu, kun alkaa miettiä mitä se tarkoittaa?
60 Siinä on käytetty slangikieltä, joillekin se voi tuottaa vaikeuksia.
61 Rento, puhekielinen, hauskin.
62 Käännetty Helsingissä (?) käytettävälle puhekielelle, tapahtumapaikaksi myös Helsinki.
63 Paras käännös. Hauska lukea.
64 Iskee varmasti stadilaisiin… Se on jo jotenkin tutumpaa tekstiä ja ehkä myös aidompaa.
65 Stadin slangi tekee siitä hauskan ja tutut paikat (mm. Hietsu) kotoisan lukea!
66 Omasta mielestäni hauskin ja parhain. Sekä kuulostaa "tutuimmalta".
67 Paljon slangia ja todenmukainen.

68
Se on suunnattu enemmänkin nuorille.
Kieli on slangia (ainakin jossain määrin) ja se on enemmän nuorison mieleen.

69 Tämä kuvaus on pelkästään nuorille ja yli 30-vuotiaiden olis vaikeampaa lukea sitä.

70
Tämä teksti on eniten muunneltu, sijoittamalla väkisin tapahtumat Helsinkiin,
se saa tekstin vaikuttamaan väkinäiseltä.

71 Hyvää slangia. Ei ollenkaan hyvä sellaiselle, joka ei osaa suomea hyvin.
72 Nuorisokieltä, nykyaikaista slangia pääkaupunkiseudun tyyliin.
73 Muuten hyvä, mutta vedetty joissain kohti överiksi.
74 Huonoin kolmesta. Korvata nyt paikkojennimet suomalaisilla vastineilla. Teksti oli muutenkin todella kurja.
75 Liian helsinkiläinen. Muut ei välttämättä ymmärrä slangia.
76 Joissain ug-lehdissä [underground] tai omana albuminaan.
77 Pelkkää slangia. Hauskaa tekstiä kuitenkin.
78 Toisaalta hyvä, toisaalta ei sovi sarjakuviin.
79 Hyvää kielenkäyttöä, sopii tilanteisiin.
80 Se on kirjoitettu mykyajan nuorion puhekielellä.
81 No nyt nää henkilöt vääntää jo nuorisokieltä, mikä on todella hauskaa ja elävän kuulosta.
82 Slangisanoja, pääkaupunkiseutumainen käännös.
83 Kaikkein läheisin. Henkilöt Suomessa, opiskelijoiden paratiisissa. Erinomainen, puhetyyli kohdallaan.
84 C:ssä on eniten kirosanoja ja slangia. Aika rääväsuumaista.
85 Se on jo melkeinpä kokonaan slangia ja sellaista "nuorten kieltä".
86 Menee vähän yli jo kielenkäyttö.
87 Pääkaupunkiseudun slangia, särähtää ikävästi korvaan. Englannin kielen ilmauksia, "te haisette".
88 Välillä vaikealukuista. Todellakin "stadilainen" käännös.
89 Stadin slangilla kirjoitettu teksti, kirosanoja käytetty. Muutoksia ruotsinkieliseen tekstiin nähden eniten.
90 Vähän väkisinväännetyn oloinen. Voisi toimia Etelä-Suomessa, mutta liikaa slangia minulle.
91 Slangikielinen, kuvaavin, vapain suomennos.
92 Helsinkiläisyys ja stadin murre korostuvat selvästi.

93
Jossain mielessä ärsyttävä käännös. Slangi ei oikein sovi sarjakuvaan.
Mutta tässä käännöksessä oli eniten asennetta.

94 Käännetty stadin slangiksi, Tukholma on muuttunut Helsingiksi.

95
Jos sarjakuvan tarkoitus olisi nauraa helsinkiläisnuorten puhetyylille, teksti olisi hyvä.
Muuten se ei oikein sovi tähän sarjakuvaan.

96 Aika rempsee, muutama hauska kommentti.
97 Hesan slangia.
98 Slangia, voimasanoja, kekseliäs.
99 Liian slangimainen. Täynnä typeriä kommentteja. Sapasuikkeli.
100 Ei vastaa alkuperäistä eikä varmasti tyydytä kaikkia, mutta omalle kohderyhmälleen loistava!
101 Sarjakuvan kieli on muutettu Helsingin slangikielelle. Tämä käännös sopisi eniten nuorille.
102 Helsinkiläisille suunnattu. Kyllähän stadin slangi toi hymyn huulille pari kertaa.
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BILAGA 8: Svar på fråga 12
Vilken översättning tycker du mest om?
Varför?

Deltagare Översättning Motivering

2 A
Peruskieltä, siistiä ja mukavaa. Mielestäni paras käännös.
Tämä kieli sopii sarjakuvan hahmoille.

5 A Helpoin ymmärtää.
17 A Järkevää luettavaa.
19 A Parasta kieltä. Ei liioiteltua.
24 A -
26 A Ehdottomasti osuvin ja mukavin lukea.
29 A Teksti istui juttuun hyvin eikä tuntunut tökeröltä, oli vielä hauskakin.
41 A Helpoin lukea, ei sido paikkakuntaan.
55 A B:stä en tykännyt ja C oli liian "stadi slangi". A oli luettavin ja hauska.
57 A Koska kieli on hyvää.
59 A Kieli on hyödyllistä ja helpompaa ulkomaalaisellekin.
72 A Selkeää melkein kaikkien ymmärrettävää kieltä, sanoma tulee hyvin selville.
74 A Selkeä, ei paikkojennimiä ja samalla se oli vakuuttavin.
82 A Helpoin lukea.
88 A Kieli oli helppolukuista. Ei tarvinnut pysähtyä miettimään sanoja.
93 A Vaivaton lukea.
97 A Selkein, ei tarvinnut miettiä sanojen tarkotuksia.
99 A Se on eniten sarjakuvamaista tekstiä. Helppolukuista, sujuvaa.
4 A, B A liian kirjakieltä, B:n paikat ym. suoraa käännöstä ruotsista.
1 B -
3 B Normaalia puhekieltä jota jokainen ymmärtää.
7 B Teksti tuntui helposti luettavalta.
13 B Yksinkertaisesti hauskin ja paras kieli.
14 B Nuorten käyttämää puhetta, ei mene kuitenkaan liian yli.

15 B
Hahmojen puhetyylissä pientä vitsinheiton makua,
mikä antaa mielenkiintoa tarinaan.

20 B Se on normaalia.
21 B Mielestäni kaikkein selkein luettava.
27 B Rennompi kuin A, selkeämpi kuin C.
30 B Vaikka olikin paljon nimiä, tuntui se luonnolliselta.
32 B Kieli oli värikästä ja jotkut sanat tekivät hauskan vaikutelman.
34 B Sopi mielestäni parhaiten henkilöiden suuhun.
37 B Kieli oli kivointa lukea. A oli liian virallinen ja C liian epävirallinen…
46 B Ei liikaa eikä liian vähää "katukieltä". Helppolukuisin.
48 B Teksti oli lähinnä omaa puhetyyliä.
50 B koska se on kaikista luontevin ja lähin omaa puhetyyliä.
56 B Hyvä välimuoto A:sta ja B:stä. Rento. Ei liikaa slangia.
58 B Se oli hauskin.
60 B A oli liian virallinen ja C liian puhekielinen.
70 B Koska se on uskollinen alkuperäiselle tekstille ja sujuvimmin kirjoitettu.
73 B On uskottavimman tuntuinen.
76 B Ei liian kevyttä läppää, mutta ei liaan korviin sattuvaakaan.
77 B Se muistuttaa eniten puhekieltä.
78 B Miellyttävin, A liian kirjakielinen, C ei hyvä.
86 B Sopiva murre.

87 B
Koska se on lähinnä omaa yleiskieltäni.
Se, että hahmot seikkailevat Tukholmassa eivätkä Helsingissä, ei häiritse.

89 B
Se ei ole niin "virallinen" kuin A,
mutta ei myöskään niin "gangstatyylinen" kuin C.

90 B Lähimpänä käsitystäni hyvästä sarjakuvan suomennoksesta.
92 B Kaikista luontevin minulle. Lähimpänä sitä miten itse sanoisin asiat.
94 B Se on lähimpänä omaa puhetta ja muutenkin tutun oloinen.

95 B
Sopiva sekoitus A:ta ja C:tä. Kieli sopii sarjakuvaan,
kaikki sanat ovat kaikkien ymmärrettävissä, eikä kieli ole liian siivottua.

102 B Se on käännös kaikille suomalaisille.

35 B, C Kieli on sellaista jota nykynuoret käyttää, ja siten versiot B ja C luki kevyemmin kuin A:n.
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96 B, C A on liian tavallinen, näissä oli jotain erilaista.
6 C Nuorekas kieli, tuo lisää huumoria sarjakuvaan.
8 C Hauskoja sanoja, esim. "rillipiru". Toi lisää sisältöä tarinaan.
9 C Sai nauraa.
10 C C oli ehdottomasti hauskin.
11 C Hauska, kiva lukea.
12 C Paras vaihtoehto. Nuorten omaa kieltä, värikäs.
16 C Maanläheinen. Sarjakuvamaisen realistinen puhekieli.
18 C Realistisin, tehokkain ja hauskin.
22 C Siel oli siistei sanoi!
23 C Slangi.
25 C Lukee/kuulee niin harvoin.
28 C Tapahtumat siirretty Suomeen, puolittainen slangi sopii henkilöihin.
31 C Kielensä takia se oli hauskaa luettavaa.

33 C
Käännös C oli hauskin ja siihen pystyi samaistumaan,
kun oli tuttuja paikkoja ja asioita.

36 C Osuvaa kieltä, suoraan puheesta. Metroasemat hyvä veto.
38 C Sopi parhaiten sarjakuvan hahmoille.
39 C Se oli mukavan leppoisa ja kuvaa ehkä eniten nykynuorioa.
40 C Se on hauskin.
42 C Jäljittelee eniten omaa puhetyyliäni.
43 C Hauska, nokkelia lauseita ja heittoja.

44 C
Kieli on osaltaan hauskaa ja tämäntyyppistä kieltä ei yleensä esim.
sanomalehtien sarjakuvissa näe.

45 C Rentoa tekstiä. Asiat sanotaan niin kun ne on, esim. mitä vittua.
47 C Puhtaasti samaa tekstiä alusta loppuun.
49 C Se kuulostaa korvissa parhaalta. Ja sopii helsinkiläisille.
51 C Ne sopivat kuvien kanssa ja olivat hyvin ymmärrettävissä.
52 C -

53 C
Se oli hauskin ja paras käännös, jos ei oltu pilkulleen seurattu alkup. tekstii,
mut kuitenkin sanoma tuli esille. Teksti oli luontevaa.

61 C Koska slangi teki tekstistä hauskaa ja rennompaa.
62 C Teksti tuntui aidoimmalta.
63 C Sitä oli hauska lukea, koska ei käytetty kirjakieltä tai selitetty liian tarkasti.

64 C
Koska A oli mielestäni liian "pintapuolinen" ja B:ssä oli paikkoja yms.
jotka eivät ole tuttuja eikä niihin voi "samaistua", toisin kuin C:ssä.

65 C Stadin slangi tekee siitä hauskan ja tutut paikat (mm. Hietsu) kotoisan lukea!
66 C Puhun itse aika lailla samalla tavalla ja ystäväpiirini myös, ehkä siksi.
67 C Se oli todenmukaisin.

68 C
Koska se on lähempänä omaa puhettani ja siitä ei ole tehty yhtä kirjakielistä
kuin A:sta ja B:stä. paitsi tupakan nimi (lopussa) oli ristiriitainen.

69 C Se ei ollut niin tylsä kuin muut.
71 C Oli kiva lukea sarjakuvaa jossa käytettiin slangia noin hyvin.
79 C Hauskin käännös.
80 C Koska siinä oli hauskoja sanontoja.
81 C Koska taidan itse puhua samanlailla, ja se sopii erittäin hyvin sarjakuvaan.
83 C Kieli ja hahmot sopivat yksi yhteen, kuin palapelin palat.

84 C
Käännöksen kieli on hauskaa ja yllättävää,
vaikka ei ihan vastaakaan ruotsinkielistä sarjakuvaa.

85 C
No koska se on eniten omaan suuhuni sopivaa tekstiä.
Olin kuitenkin kahden vaiheilla, että B vai C.

91 C
Koska alkuperäisteksti on Tukholmassa, niin Suomen vastine on Helsinki.
Käännös C on tähän sarjakuvaan osuvin.

98 C Asennetta.
100 C Se oli huvittava, nauroin ääneen.
101 C Slangikielessä on eniten nuorison käyttämiä sanoja. Ne kuulostaa hyvälle.
54 - -

75 -
En oikein mistään. En jaksa lukea noin epäselvää tekstiä.
Muutenkaan sarjakuvat ei kiinnosta.
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BILAGA 9: Svar på fråga 13
Vilken översättning känns mest främmande?
Varför?

Deltagare Översättning Motivering
6 A Jäykkä.
7 A Vaikea lukea, tylsä.
8 A Koska yleensä ei puhuta kirjakieltä.
9 A Teksti jäykkää.
10 A A oli kirjoitettu kuin 50-luvun romaani.
11 A Teennäinen, tylsä.
16 A Moitteeton kirjakieli ei sovi välttämättä kauhean hyvin sarjakuvaan.
18 A Ei toimi tässä tapauksessa.
20 A Se on kirjakieltä.
22 A Se oli niin tylsää.
23 A Kirjakieli.
30 A Liian asiallinen.
31 A Kieli oli niin virallista, ettei se ollut kovin hauska. Sarjakuva menetti mielenkiintonsa.
33 A Kirjakieli ei mielestäni sopinut sarjakuvaan.
34 A Kieli oli liian huoliteltua ja siistiä.
35 A Kirjakieli tuntui hiukan oudolta.
36 A Kirjakielisempi, jotenkin "nimettömämpi".
38 A Tuntuu vaan kaikkein väkinäisimmältä ja tönköltä.
39 A Se oli ehkä liian kirjakielinen ja kyse on kuitenkin n. 25-vuotiaasta henkilöstä.
42 A En puhu laisinkaan kirjakieltä, eikä kukaan kavereistani.
44 A Kohdan A kielenkäyttö tuntuu hahmoihin ja asioihin nähden liian selkeältä.
45 A Turhan siistiä tekstiä.
48 A Liian kirjakieltä ja vielä sarjakuvissa, joiden pitäisi olla rentoja.
50 A Koska se oli kauhean jäykkä ja epäluonteva.

51 A
Ne eivät sopineet kuvien kanssa ja teksti oli todella virheetöntä (kieliopin mukaan).
Se teki siitä vieraimman ja oudoimman.

52 A Tönkköä kirjakieltä ja jotenkin pikkuvanhaa.
54 A Pelkkää kirjakieltä… Moni ei puhu niin.
56 A Ei vastaa omaa puhetyyliä.
62 A Alkutekstin luettuaan ei A sovi ollenkaan. Sen sävy on niin erilainen.
63 A Käännös oli aika tylsä ja epärento… Ei olisi jaksanut lukea…
65 A Liian virallinen ja tylsä.
66 A Kieli on jotenkin vaan aika tylsän kuulosta.
67 A Se oli niin kirjakieltä, eikä kaupunkilaista.
73 A Kirjakieltä.
76 A A koska sen teksti ei ole luontevaa alkuunkaan.
79 A Ehkä liian asiakielimäinen.
81 A Koska tollast kieltä ei yleensä hirveesti kuule.
83 A Puhe ei sovi hahmoille ja se tekee sarjiksesta pakonomaisen.
85 A Koska se on niin kirjakielellistä.
86 A Liian kirjakieltä.
95 A Kukaan (varsinkaan nuori) ei puhu tuolla tavalla.
96 A Liian kirjakielinen.
98 A Väärä tyyli.
102 A Käännetty liian suoraan ruotsista.
12 A, B A liian kirjakielistä, B liikaa ruotsinkielisiä sanoja.
24 B Kirjakieli.
28 B Ruotsinkieliset paikannimet ja viittaukset ruotsalaiseen kulttuuriin sekoittaa ajatuksen.
40 B koska siinä on ruotsinkielisiä paikkoja ja lehti.
41 B Ruotsinkielisiä paikannimiä, se oli häiritsevää…
43 B Kirjakieltä, ruotsia.

47 B Ei ollut tyylipuhdas. Jäi häiritsemään. Liikaa älyä seassa.
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49 B Teksti oli liian tavallista, eikä yhtään hauskaa.
53 B Pikkusen tökerö ja paikat ja lehti oli ruotsiks. Ois voinu vähän soveltaa enemmän.
55 B En tunne Ruotsia, samaistuminen vaikeinta.
61 B Koska teksti oli aika jäykkää ja liian yksityiskohtaista.

64 B
Koska en tunne Ruotsin paikkoja, enkä lehtiä…
Kun tietää mistä puhutaan, pääsee asiaan paremmin kiinni.

68 B
Koska siinä on sekoitettu slangia ja kirjakieltä mielestäni melko huonolla menestyksellä.
Se kuulostaa aivan liian teennäiseltä.

69 B Koska siinä oli eniten kirjakieltä.
75 B Ruotsalaisia paikkoja.
82 B Jotenkin hankalasti käännetty.
84 B Siinä oli jotain vieraita sanoja ja käytettiin ruotsinkielisiä paikannimiä.
90 B Persoonaton, ei minkäänlaista särmää.
91 B Koska paikannimet ovat vieraita, mutta silti ihan hyvä. Ei toimi ehkä Suomessa.
93 B Ruotsinkieli ärsyttää.
97 B Ruotsalaisia paikannimiä.
101 B Koska siinä oli Ruotsi mukana.
1 C -
2 C Ihme Hesa-slangia.
3 C Se on liian stadimurretta, josta en pidä.
4 C Liian slangia.
5 C Slangin takia.
13 C Haloo! Hesan murretta eiku sori stadin slangii!
14 C En käytä kyseisiä sanoja.
15 C Slangin vuoksi.
17 C -
19 C Modernein.
21 C En ole asunut Helsingissä.
25 C Lukee tai kuulee niin harvoin.
26 C Stadin slangia ei kuule paljon muualla kuin TV:ssä.
27 C En ole tottunut lukemaan tai kuuntelemaan ns. slangitekstiä.

29 C
Siinä käytettyjä termejä tuntuu oudolta lukea sarjakuvasta vaikka niitä itse käyttäisikin,
esim. "perseet olalle". Liian ns. nykyaikainen.

32 C Kieli oli ehkä vähän liian rajua ja jotkut sanat saattavat olla vieraita joillekin.
37 C Liikaa "stadin murretta" ja slangisanoja.
46 C Suunnattu ehkä pelkästään pääkaupunkiseutulaisille.
57 C Slangisanat ja kiroilu haittasi.
58 C -
59 C En ole mikään murkku enää.
60 C Koska en käytä niin paljon slangia.
70 C Koska se on väkisin väännetty koskemaan Helsinkiä.
71 C En ollut ennen lukenut sarjakuvaa, jossa käytetään noin paljon slangia.
72 C Kielilaji jota kuulee vähiten.
74 C Liian sekainen.
77 C Niin paljon vieraita sanoja. Itse en käytä niin paljon slangia.
78 C Kiroilu ja muu tuntuu vieraalta sarjakuvissa.
80 C Sarjakuvia ei yleensä kirjoiteta noin puhekielellä.

87 C
Kun hahmot puhuvat "Helsingin slangia" tulee sellainen olo että sarjakuva olisi suunnattu
pääkaupunkiseudun nuorille ainoastaan. Slangi on ikään kuin heidän oma "sisäpiirin" kieli.

88 C Pääkaupunkiseudun teksti.
89 C Siksi että se on stadin slangilla kirjoitettu, eikä minun asuinalueellani puhuta sitä.
92 C Koska en ole helsinkiläinen. Hauska ja hyvä mutta samalla vierain...
94 C Siinä on niin paljon slangisanoja.
99 C Liikaa slangi-ilmauksia.
100 C Slangi on harvinaista käännöksissä.
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