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Så sjung, bara sjung! 

-initiala och operationella normer i sångboksöversättningar av 
Astrid Lindgrens visor via multimodal analys av text, bild och 
musik.  

Anna Larsson 

Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att analysera vilka initiala och operationella normer som har 

använts vid översättningar till tyska av sångboksuppslag till visor skrivna av Astrid Lindgren. 

Modellerna som har använts är hämtade från Franzon (2009), Franzon (2016) och van 

Meerbergen (2010). Frågeställningarna berör musikalisk rytm, retoriska stilmedel inom 

texterna samt interaktionsgraden i text och bild med läsaren. Syftet är även att se hur aktiva 

respektive passiva huvudpersonerna i böckerna är. Resultaten visar att översättningarna av 

beskrivande visor med långa verser tenderar att bli kortare och mycket förändrade i jämförelse 

med översättningarna av visor med korta verser och en mindre beskrivande natur. 

Interaktionsgraden med läsaren är för det mesta låg i både text och bild i käll- och 

måltexterna. Huvudpersonerna i de tyska översättningarna är även mer aktiva i det tyska 

översättningarna än i de svenska originalen.   

Nyckelord 

Sångboksöversättning, multimodal analys, sångöversättning, Astrid Lindgren, initiala och 

operationella normer, musikalisk rytm, retoriska stilmedel i visor 

Abstract 

The aim of this study is to analyse which initial and operational norms that were used in the German 

translation of pages from a songbook written by Astrid Lindgren. The models that are used are taken 

from Franzon (2009), Franzon (2016) and van Meerbergen (2010). The research questions concern 

musical rhythm, rhetorical methods within the text, the interaction level between images and text and 

the reader. The purpose is also to see how active or passive the main characters in the books are 

portrayed. The results show that translations of describing songs with long verses tend to become 

shorter and very changed compared to translations of songs with short verses and with a less 

describing nature. The interaction level with the reader is mostly low in both source and target texts 

and images. The main characters are also more active in the German translations than in the Swedish 

originals.   
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1 Inledning 

Den svenska författarinnan Astrid Lindgrens böcker har sålts i ungefär 169 miljoner exemplar 

världen över. Det är dock inte bara för hennes böcker som hon har blivit känd. Hennes verk 

sträcker sig över flera konstnärliga områden som musik, bild och dramatik. I Sverige betraktar 

man hennes samarbete med illustratörerna Ingrid Vang Nyman, Björn Berg och Ilon Wikland 

som en viktig framgångsfaktor för verkens popularitet i hemlandet (www.saltkrakan.se. 

2017). I Tyskland är hon minst lika populär som i Sverige. Där har utgivningen av hennes 

böcker skötts av samma förlag, Verlag Friedrich Oetinger, sedan 1949 då förlaget för första 

gången gav ut Pippi Långstrump och därmed gav Lindgren sitt stora genombrott i utlandet 

(www.astridlindgren.se. 2017). I Tyskland har man däremot inte värderat Lindgrens 

samarbete med illustratörerna Ingrid Vang Nyman, Björn Berg och Ilon Wiklnd lika högt som 

i Sverige. Man har istället bytt ut framför allt de svenska illustrationerna av Pippi Långstrump 

till inhemska illustrationer och detta gjorde man även i forna Östeuropa, Frankrike och 

Spanien (www.astridlindgren.se). Även introduktionsvisan ”Här kommer Pippi Långstrump” 

skulle komma att ändras när den kom till det tysktalande Europa. En del av de konstnärliga 

uttryck som text, bild och musik som har värderats så högt i Lindgrens hemland har alltså 

ändrats i vissa överföringar till nya kulturer (www.astridlindgren.se 2017). I denna studie 

kommer några av dessa överföringar i form av fem sångboksuppslag att studeras i detalj för 

att se hur samverkan text, bild och musik emellan kom att ändras när verken kom till 

Tyskland.  

1.1 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att se hur en svensk kulturskatt som Astrid Lindgrens verk 

omarbetas och översätts till den tyska kulturen. För att undersöka det kommer uppslag ur en 

av Astrid Lindgrens många sångböcker för barn på svenska att studeras och jämföras med 

deras tyska översättningar för att urskilja initiala och operationella översättningsnormer som i 

det här fallet kommer att studeras utifrån sex olika sångöversättningsmetoder hämtade från 

Franzon (2016). Särskilt fokus kommer att ligga på hur man i text och bild interagerar med 

läsaren och vilka medel man använder för att förstärka ljud och handling i visuppslagen. 

Arbetet kommer att utgå ifrån en sångöversättningsmodell hämtad ifrån Franzon (2009) där 

prosodi/fonetik, retorik/poetisk och musiksemantisk anpassning är centrala delar. Under den 

musiksemantiska anpassningen kommer multimodala analyser av text, illustrationer och noter 

till bokuppslagen att utföras eftersom man med hjälp av sådana kan se hur dessa samverkar 

med varandra. Inspirationen till upplägget av de multimodala analyserna är hämtade ifrån van 

Meerbergen (2010).  

1.2 Frågeställningar 

För att ta reda på vad som händer med en kulturskatt som Astrid Lindgrens visor när de 

kommer till Tyskland används följande frågeställningar: 

-Vilka initiala och operationella normer kan man urskilja i översättningarna? 

-Hur förhåller sig stavelser och musikrytm i måltexten i förhållande till källtexten? 
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-Vilka typer av retoriska stilgrepp används för att förstärka ljud och handling i källtext 

respektive måltext? 

-Hur skiljer sig den interaktiva potentialen mellan figurer och läsare i text och bild i käll- och 

måltexterna? 

-Hur aktiva respektive passiva är figurerna visorna handlar om i texterna och bilderna till 

visorna i käll- och måltexterna?   

2 Material 

2.1 Astrid Lindgren och hennes författarskap 

Astrid Ericsson, senare Lindgren (f. 14 november 1907, d. 28 februari 2002) debuterade som 

författare med boken ”Britt-Mari lättar sitt hjärta” år 1944 (www.saltkrakan.se. 2017). Det 

skulle dock dröja till år 1945 innan hon skulle göra sitt stora genombrott och tillsammans med 

författarna Lennart Hellsing och Tove Jansson bidra till utvecklingen av den svenska 

barnlitteraturen efter andra världskriget (Ehriander 2012: 235). Sitt stora genombrott i 

utlandet fick hon 1949 då den tyske förläggaren Friedrich Oetinger tog kontakt med Rabén & 

Sjögren för att få ge ut Pippi Långstrump i Tyskland (www.astridlindgren.se. 2017). Tyskland 

var alltså det första landet utanför Skandinavien som fick ge ut Astrid Lindgrens böcker. 

Genom sitt starka litteraturintresse hade hon en mycket klar bild av hur framför allt en 

barnbok skulle vara och trots upp- och nedåtgående trender så var Astrid Lindgren ett pålitligt 

namn, både som författare och som redaktör på förlaget Rabén & Sjögren där hon arbetade 

under 25 år (Ehriander 2012: 237-242). Hon var själv mycket bestämd med att hennes 

karaktärer i översättning skulle förbli så som hon själv hade kommit på dem, vilket efterlevs 

än idag. Idag förvaltar Saltkråkan AB hennes upphovsrättigheter enligt många av hennes 

direktiv. Den absolut viktigaste stommen i Saltkråkan ABs arbete idag är Astrid Lindgrens 

böcker och man strävar efter att få dessa att leva vidare. Detta märks exempelvis vid de 

noggranna och försiktiga redigeringarna av hennes texter och utländska förlag 

rekommenderas att använda samma illustrationer till texterna eftersom de har varit en 

bidragande orsak till böckernas framgångar i Sverige (www.saltkrakan.se 2017).  

2.2 Sångböckerna och de utvalda visorna 

Sånguppslagen är hämtade från Hujedamej och andra visor av Astrid Lindgren som kom ut 

1993 från förlaget Rabén & Sjögren och översättningarna är hämtade ifrån Hej, Pippi 

Langstrumpf! Das große Astrid Lindgren Liederbuch som kom ut 2007 från Verlag Friedrich 

Oetinger. Båda böckerna är samlingssångböcker. I nedanstående tabell 1 finns en utförlig 

beskrivning av de likheter och skillnader mellan sångböckerna:  

 Antal 

sidor 

Antal 

sånger 

Antal 

Pippi-

visor 

Antal 

Emil-

visor 

Antal 

Ronja-

visor 

Antal 

illustrationer 

Antal 

beskrivningar 

till visorna 

Hujedamej 

och andra 

77 37 7 13 4 62 29 
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visor av 

Astrid 

Lindgren 

Hej, Pippi 

Langstrumpf! 

Das große 

Astrid 

Lindgren 

Liederbuch 

41 15 5 3 1 53 15 

Tabell 1. Den svenska och den tyska sångbokens komposition.  

Det framgår inte i den tyska sångboken ifall den skulle vara en översättning till den svenska 

sångboken. I tabell 1 kan man även se att det har skett ett urval av Astrid Lindgrens alla visor 

i den tyska sångboken eftersom den bland annat har mycket färre sidor och mindre än hälften 

av alla visor som förekommer i den svenska sångboken. Förutom Pippi-visorna är det även 

ganska få av karaktärernas ”specifika visor” som återkommer i den tyska sångboken. En 

möjlig orsak till detta skulle kunna vara att man inte har ansett de borttagna visorna 

tillräckligt kända för en tysk publik, det kan även vara så att alla visor som förekommer i den 

svenska sångboken inte är översatta eller så har man helt enkelt velat ge ut en mindre 

sångbok. Inte heller detta kommenterar man på något sätt i MT. Även antalet illustrationer per 

sida skiljer sig åt en hel del mellan KT och MT där 53 illustrationer finns i bokens 41 sidor 

medan KT innehåller färre illustrationer per sida (62 illustrationer på 77 sidor). 

Trots dessa skillnader och uteblivna kommentarer så finns ändå en hel del likheter mellan 

böckerna som kan tyda på ett visst samband mellan böckerna, t.ex. att man använder samma 

bild på Emil till häst med Lina springande bakom sig på båda titelsidorna. Även Pippi och 

Karlsson på taket förekommer men med annorlunda placeringar. På båda titelsidorna har man 

även begränsat sig till att ha fyra karaktärsgrupper på nästan samma plats (se figur 1 och 2, s. 

30).  

Även förorden indikerar på ett samband mellan böckerna då man har översatt delar av det 

svenska förordet i MT. I båda sångböckernas förord skriver Astrid Lindgren exempelvis att 

visorna har kommit till eftersom behovet av visor och sånger har funnits till filmer och 

teaterpjäser som hon har skrivit. Hon skriver även att hon hoppas att många barn ska bli glada 

åt boken eftersom barn tycker om att sjunga och hon själv tycker om att höra dem sjunga. Hon 

avslutar förordet med orden ”Så sjung, bara sjung!” och i MT med ”Singt also! Singt!”. 

Samma syfte uttrycks i båda förorden: de ska vara till glädje för många barn så att de kan 

sjunga. Det står däremot inget i MT om att detta är en översättning eller att detta skulle vara 

en sångbok med alla Astrid Lindgren-visor som finns som man gör i KT. Båda böckerna är 

även utgivna av de ”officiella” förlag där Astrid Lindgrens litteratur har givits ut i Sverige och 

Tyskland, nämligen Rabén & Sjögren och Verlag Friedrich Oetinger (www.astridlindgren.se).   

2.2.1 Sångboksuppslagen 

De sångboksuppslag som har valts ut för analys presenteras här nedan i tabell 2: 

 

Titel Kompositör Illustratör Översättare Antal bilder per 

uppslag 
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Här kommer 

Pippi 

Långstrump 

Jan Johansson Ingrid Vang 

Nyman 

 2 

Hej, Pippi 

Langstrumpf 

Jan Johansson & 

Konrad Elfers 

Katrin Engelking Wolfgang Franke 

& Helmut Harun 

2 

Sjörövar-Fabbe Georg Riedel Ingrid Vang 

Nyman 

 1 

Seeräuber-Opa 

Fabian 

Georg Riedel Katrin Engelking Helmut Harun 2 

Hujedamej, sånt 

barn han var 

Georg Riedel Björn Berg  4 

Michel war ein 

Lausejunge 

Georg Riedel Björn Berg Peter Anton 2 

Lille katt Georg Riedel Björn Berg  3 

Katzenlied Georg Riedel Björn Berg Torsten Meiwald 6 

Vargsången Björn Isfält Ilon Wikland  1 

Wolfslied Björn Isfält Ilon Wikland Okänd 2 

Tabell 2. Sångboksupplag (Lindgren 1993 & Lindgren 2007)                                                                                     

I tabell 2 kan vi konstatera att man i majoriteten av visorna och sånguppslagen har använt sig 

av samma kompositörer och illustratörer i måltexterna som i källtexterna. Den visa som har 

blivit ändrad är ”Hej, Pippi Langstrumpf” där kompositören Konrad Elfers har kompletterat 

Jan Johanssons musik (se figur 5, s. 37). Även bilderna på de tyska Pippi-uppslagen har 

skapats av en inhemsk illustratör, Katrin Engelking, istället för av Ingrid Vang Nyman som 

har illustrerat de svenska Pippi-uppslagen (se figurer 1-6, s. 30, 36 & 37). Helmut Harun är 

den enda översättaren som förekommer två gånger, annars varierar översättarna från visa till 

visa. Vem som har översatt ”Wolfslied” är okänt. 

Dessa är alltså de sånguppslag som jag har valt ut till analysen. Något som särskilt har tagits i 

beaktande under urvalsprocessen har varit att karaktärerna har legat högt i popularitet i 

världen, att det har funnits en motsvarande översättning representerad i den tyska sångboken 

och att de tre illustratörerna Ingrid Vang Nyman, Björn Berg och Ilon Wikland har blivit 

representerade på minst ett svenskt uppslag. Två visor per karaktär har eftersträvats eftersom 

det är intressant att se om särskilda text- och bildmässiga fenomen har varit särskilt tydliga i 

visorna om en viss karaktär. Bristen på översättningar i den tyska sångboken har dock 

resulterat i att enbart en Ronja-visa finns representerad. Det finns flera Ronja-visor i den 

svenska sångboken men några eventuella översättningar finns inte i den tyska.  
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2.2.2 Visorna, huvudkaraktärerna och filmerna 

Pippi Långstrump är Astrid Lindgrens kändaste karaktär i världen och böckerna om henne har 

översatts till 70 språk sedan första boken kom ut 1945 (www.astridlindgren.se 2017 & 

Ehriander 2012: 236).  Den första filmen som gjordes om Pippi kom ut 1949 följd av en tv-

serie år 1968/69 där ”Här kommer Pippi Långstrump” var signaturmelodi. År 1970 kom 

ytterligare två filmer: ”Pippi Långstrump på de sju haven” (där ”Sjörövar-Fabbe” bland annat 

spelades) och ”På rymmen med Pippi Långstrump”. År 1973 klippte man även om tv-serien 

till ytterligare en film. Alla serier och filmer om Pippi på 1960 och 1970-talet regisserades av 

Olle Hellbom (www.saltrakan.se 2017 & www.astridlindgren.se 2017). I Västtyskland 

gjordes serien om till två långfilmer ”Pippi Langstrumpf” och ”Die neusten Abenteuer von 

Pippi Langstrumpf- Pippi geht von Bord” som båda kom ut år 1969 (www.sfi.se & 

www.filmportal.de 2017). De två andra 70-talsfilmerna om Pippi släpptes i Västtyskland kort 

efter premiärerna i Sverige med titlarna ”Pippi in Taka-Tuka-Land” (1970) och ”Pippi außer 

Rand und Band” (1971) (Filmportal.de 2017). 

Boken ”Emil i Lönneberga”, kom ut i Sverige 1963 (Lindgren 1963). Emil är den tredje 

populäraste karaktären i världen efter Pippi och ”Bröderna Lejonhjärta” och böckerna om 

Emil är översatta till 44 språk (www.astridlindgren.se 2017). I Tyskland fick Emil namnet 

Michel, eftersom det redan fanns en mycket känd Emil som den tyska författaren Erich 

Kästner hade skrivit om innan Astrid Lindgrens Emil publicerades (Stolt 1990:94).  

Det finns tre filmer om Emil: ”Emil i Lönneberga” (1971), ”Nya hyss av Emil i Lönneberga” 

(1972) och ”Emil och griseknoen” (1973) som alla regisserades av Olle Hellbom 

(Astridlindgren.se 2017. 2017-03-23).  Signaturmelodin till dessa filmer var ”Hujedamej, sånt 

barn han var”. I ”Nya hyss av Emil i Lönneberga” spelades även visan ”Lille katt” 

(www.sfi.se 2017). I Västtyskland kom alla filmer ut 1978 med titlarna: ”Michel in der 

Suppenschüssel”, ”Michel muss Männchen machen” och ”Michel bringt die Welt in 

Ordnung” (IMBD 2017).  

Boken om Ronja Rövardotter kom ut år 1981 (Lindgren 1981). Boken har översatts till 39 

språk och är den fjärde populäraste karaktären skriven av Astrid Lindgren 

(www.astridlindgren.se 2017).  

Filmen ”Ronja Rövardotter” kom ut 1984 i Sverige och regisserades av Tage Danielsson 

(www.astridlindgren.se 2017). I filmen spelades ”Vargsången” flera gånger. 1985 kom filmen 

ut i Västtyskland med titeln ”Ronja Räuberstochter” och spelades då bl.a. på Berlin 

International Filmfestival (IMDB 2017) 

3 Teoretisk bakgrund  

I detta avsnitt kommer relevant tidigare forskning om sång-, text- och bildöversättning för det 

här arbetet att presenteras. Kapitlet kommer att inledas med en kort presentation av Tourys 

(1995) översättningsnormer följt av de sex sångöversättningsmetoder som beskrivs i Franzon 

(2016). Därefter kommer en introduktion till Franzons (2009) sångöversättningsmodell, där 

de aspekter som analyserna kommer att utgå ifrån, att presenteras. Slutligen ges en kort 

överblick av relevanta musik-, text- och bildbegrepp för arbetet.  
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3.1 Översättningsnormer enligt Toury 

Inom varje grupp råder vissa outtalade ”regler”, så kallade normer, som medlemmarna inom 

gruppen följer. Normerna behöver inte alltid vara uttalade utan kan råda som en tyst 

överenskommelse mellan gruppmedlemmarna. Normer förekommer även inom översättning, 

både i process och produkt (se exempelvis Lindqvist 2002). Ofta, skriver Toury (1995), kan 

man se en viss typ av översättningsnormer råda inom en viss kultur och därigenom kan man 

även urskilja de översättningar som inte har översatts enligt rådande normsystem inom denna 

kultur (Toury 1995:56). Han delar in normerna i tre huvudgrupper (i svensk översättning av 

Svahn, 2011:11): initiala normer, urvalsnormer och operationella normer.  

Genom den initiala normen brukar man kunna se om en översättare har valt att vara adekvans- 

eller acceptansinriktad i sin översättning, dvs. om översättaren har valt att hålla sig nära 

källspråket och källkulturen (adekvansinriktad) eller om den har valt att anpassa texten efter 

målspråket och målkulturen (acceptansinriktad) (Toury 1995: 56). Uppdelningen av 

källspråks- och målspråksinriktad översättning är inte särskilt ny. Teoretiker som 

Schleiermacher (1813) talade om ”Einbürgerung” och ”Verfremdung” och även nutida 

forskare som Venuti (2008) har beskrivit dessa initiala normer som ”domestication” och 

”foreignization”. Här bör dock påtalas att en översättning aldrig kan bli helt adekvans- eller 

acceptansinriktad utan är snarare en blandning med mer eller mindre av det ena. Detta skriver 

även Catford (1965) och Chesterman (1998) i diskussion om en översättning kan vara helt 

ekvivalent med sin källtext eller inte. Båda menar på att översättning inte kan betraktas som 

en direkt överföring från ett språk till ett annat så som man bland annat såg på det under 

antiken. Catford skriver att översättning snarare handlar om att ”ersätta” textuella enheter från 

ett språk med textuella enheter från ett annat (Catford 1965: 49-50 & Chesterman 1998: 22). 

En översättning kan därför aldrig bli helt ekvivalent med sitt original utan den bör istället 

betraktas som en tillagd text till originalet (Chesterman 1998:19).  

Begreppen adekvans- och acceptansinriktad översättning kommer däremot inte att användas i 

sina definitiva betydelser i detta arbete. Att avgöra om en översättning är adekvansinriktad är 

inte några större svårigheter då det oftast räcker med att se och jämföra käll- och måltext med 

varandra. Det finns däremot vissa svårigheter med att avgöra om en översättning är just 

acceptansinriktad om inte tillräckligt material finns att tillgå för att bevisa detta. I det här 

arbetet skulle en stor mängd material om sångboksöversättningar i Tyskland behöva 

införskaffas innan man skulle kunna uttala sig om hur man brukar översätta den här typen av 

texter i Tyskland. Den mängden material finns inte utrymme för i det här arbetet så därför 

kommer istället sex sångöversättningsmetoder beskrivna av Franzon (2016) att användas för 

att beskriva om en text är mer eller mindre lik sin källtext. Dessa är:  

•  (Nära-nog) översättning (near-enough translation) där målsången i stort sett 

framställer samma röst/rollfigur, samma miljö, med mestadels samma 

referenser/detaljer. 

• Perspektivbytesöversättning (perspective-shift translation) som är snarlik originalet 

men där det finns förändringar som innebär att ämnet skildras ur ett annorlunda 

perspektiv. 

• Poängtransponering (lyric hook transposition) där målsången är tydligt ändrad men 

tydligt besläktad med källsången, t.ex. genom att målsångens berättelse eller ämne är 

något annat men att samma berättarstruktur går att finna även i källsången.  

• Enstaka ord-bygge (single-phrase spin-off) där målsången i huvudsak är oberoende 

men har enskilda ord och fraser som kan vara inspirerade av källsången.  
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• Fonetisk kalkering (phonetic calque). En fonetisk översättning, helt eller delvis där 

vissa formuleringar verkar vara inspirerade av fonetiska värden i källsången.  

• Helt ny (mål)sångtext (all-new target lyrics) där musiken är källsångens men där 

texten är helt självständig.  

Dessa är alltså de kategorier som kommer att studeras vid analys av initiala normer i detta 

arbete.  

Tourys andra normgrupp är urvalsnormer och har att göra med när, var och hur en text blir 

översatt. Det finns två underkategorier till den här normen som Toury kallar för 

”översättningspolicy” (translation policy) och ”direkthet i översättning” (translation 

directness). Översättningspolicy handlar om vilken text man har valt att översätta till ett visst 

språk eller en viss kultur vid en viss tidpunkt. Direkthet i översättning handlar om att man har 

översatt en text direkt från källspråket eller om man har valt att översätta via ett annat språk 

istället (Toury 1995:58).  

Operationella normer berör slutligen de val som görs under själva översättningsprocessen. De 

operationella normerna har två undergrupper: ”matrisnormer” (matricial norms) och 

”textlinguistiska normer” (textual-linguistic norms). Matrisnormer behandlar det som kan 

påverka hela texten, t.ex. utelämnanden (omissions), omlokalisering av stycken osv. och 

textlinguistiska normer om textens språkliga utformning, som fraser och stilistiska särdrag 

(Svahn 2011:11 & Toury 1995: 58-61).   

I det här arbetet kommer inte urvalsnormerna att diskuteras mer än det som beskrivits i kapitel 

2.2 där bl.a. utelämningarna beskrivits. Främst fokus kommer att ligga på de initiala och 

operationella normerna. Vilka faktorer som kommer att studeras för att urskilja dessa kommer 

att presenteras i de kommande sex sektionerna.  

3.2 Musiköversättning enligt Franzon 

I det förra kapitlet presenterades Tourys översättningsnormer i tre huvudgrupper. Alla är de 

generellt beskrivna och det är många delar i en text man kan studera för att få fram en specifik 

översättningsnorm. I det här kapitlet kommer fokus att ligga på viktiga aspekter vid 

sångöversättning och även analysmodellen för det här arbetet kommer att presenteras.    

Vilka aspekter som är särskilt relevanta att ta hänsyn till vid sångöversättning råder det delade 

meningar om. Nida (1964:177) räknade upp fyra krav för en ”god” sångöversättning: 1) 

fraslängd och stavelseantal, 2) placering av tryckstarka stavelser, 3) vid behov rim och 4) 

lämpliga vokaler på långa toner. Det som gör det problematiskt att följa Nidas krav i just det 

här arbetet är att aspekter som rör semantik inte tas upp, vilket gör att de övriga analyserna av 

text och bild inte skulle kunna inkluderas i en enhet med analyserna av 

musiköversättningarna. Nida är dessutom en preskriptiv forskare medan Franzon, Van 

Meerbergen och framför allt Toury är deskriptiva. Även Dürr (2004) är en deskriptiv forskare 

men beskriver sju teser som även de kan uppfattas som preskriptiva, även om dessa ligger 

närmare det här arbetets fokuseringspunkter:  1) sångöversättningen ska vara sångbar (i 

enlighet med kompositörens estetik), 2) måltextens satsmelodi ska låta naturlig, 3) textens 

stavelseantal ska följa musiken, 4) rimflätning ska behållas om kompositören följer 

källtextens versform, 5) höga och djupa toner ska ges lämplig vokalfärg och klang, 6) 

musikens uttolkning av textens nyckelord ska beaktas, och 7) mindre specifikt musikaliskt 

markerade, uttrycksfulla ord eller metaforer kan omformuleras men ska behållas på plats 

(Dürr 2004:1046). Dessa teser tar upp flera aspekter av sångöversättning men här saknas 
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fortfarande den här semantiska biten som gör att det blir svårt att integrera text- och 

bildstudien i samma moment. Därför har Johan Franzons mer övergripande modell valts ut 

eftersom den ger mer utrymme för sångöversättning i ett större sammanhang. Franzon 

beskriver sina tankar om översättningsprocessen på följande sätt: 

Liksom i Nords funktionella översättningsbeskrivning […] vill jag anta att översättaren kan ta fasta på 

element i källtexten på flera olika språkliga nivåer, och återskapa, inte vart element för sig, utan den 

sammanlagda effekt eller funktion de har – elementen kan kallas funktionsmarkörer och det sammanlagda 

intrycket en funktionell enhet. (Franzon 2009:64).  

Dessa effekter eller funktioner som han sedan tar upp i sin egen modell är: en 

prosodisk/fonetisk funktion där framför allt språkljud är det som ligger i fokus. Möjliga 

fokuseringspunkter att studera kan bland annat vara vokallängd, svårsjungna toner, 

lättartikulerade konsonanter mm. I det här arbetet kommer stavelsers och musiks 

förhållningssätt till varandra att särskilt studeras. Detta för att se vilket av ljuden i visan som 

får störst prioritet; musikljuden eller språkljuden. Musikljud och musikrytm kommer att 

diskuteras närmare i nästa kapitel.    

 Den poetiska/retoriska funktionen är Franzons andra funktion. Detta är en sångstrukturell 

anpassning där effekt och fokusering är särskilt intressanta. På den här nivån kan man 

exempelvis studera poetiska formgrepp, fokuseringar, sektionering av berättelsen i ett stycke, 

refrängkaraktär eller liknande. Det som kommer att studeras i det här arbetet är användandet 

av retoriska stilmedel i visorna. Genom att studera menar jag att det går att se vad i de 

respektive texterna som blir särskilt förstärkta; en karaktär, ett karaktärsdrag, en miljö eller 

vad det nu kan vara som man vill förstärka.  Detta är intressant att undersöka då dessa kan ha 

en betydande påverkan på hur textens handling senare tolkas.  

Musiksemantisk anpassning där uttryck och innehåll är det som står i fokus. Man kan 

exempelvis studera hur ett stycke eller en visa uttrycks när den sjungs eller spelas. I det här 

arbetet kommer bilders och texters förhållande till varandra och även betydelseskillnaderna i 

de respektive sångtexterna att studeras. I de multimodala analyserna kommer även studierna 

av retoriska stilmedel att inkluderas eftersom även de är av intresse för hur handlingarna är 

uppbyggda i visorna. 

Franzons modell kommer att användas som utgångspunkt i det här arbetet eftersom det finns 

öppningar i den som gör den här typen av analys möjlig. Den är så pass generell i vad man 

kan studera för aspekter vid sångöversättning att den lätt kan anpassas till andra musikuttryck 

än vad Franzon själv har gjort i sin avhandling. Hans modell har designats för att studera 

musikalöversättningar men även för att studera sångboksöversättningar.  

Härnäst kommer de specifika fokuseringspunkterna att beskrivas närmare. 

 

3.2.1 Prosodi/fonetik: Divisiv och additiv rytm  

Inom musikvetenskapen brukar man skilja på två olika typer av rytmer som har haft olika 

utbredning beroende på var någonstans i världen man befinner sig, nämligen divisiv och 

additiv rytm. Det mest grundläggande när man talar om rytm är pulsenheten (de Leeuw 

1967:43).  Det upplevs när man i musiken urskiljer kärnpunkter som ligger på jämna avstånd 

från varandra. Man kan därför tala om en periodisk rytm. Periodicitet är det man kan kalla för 

den musikaliska rörelsens levande pulsslag. Även den fysiologiska rytmen (dvs. hjärtslag) 

kännetecknas av periodicitet. En divisiv rytm är det man brukar kalla för en periodisk rytm 
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och en additiv rytm icke-periodisk. Under 1900-talet började den additiva rytmen att 

uppträda, vilket ledde till en alltmer oregelbunden rörelse i musiken. Man skulle kunna säga 

att den största skillnaden mellan de olika rytmerna är att i en divisiv rytm anpassar sig mindre 

musikaliska enheter efter en större helhet medan helheten i en additiv rytm istället är det som 

får anpassa sig efter de mindre enheternas utformning.  Den divisiva rytmen kan man hitta i 

arbetssånger, marscher och i princip all dansmusik. Wienklassicistisk musik är ett annat 

exempel. Additiv rytm däremot byggs upp ifrån noterna. Det finns också en viss 

grundläggande periodicitet i en del additiv musik men i huvudsak är additiv rytm en lös 

hopaddering av konkreta självständiga enheter (de Leeuw 1967: 47-48). Många 

underkategorier till de här rytmerna finns men den underkategori som är särskilt intressant för 

det här arbetet är det som Curt Sachs kallade för numerisk rytm. En numerisk rytm är en 

underkategori till den additiva rytmen och innebär att sångtextens stavelser är det som är det 

överordnade, vilket innebär att det är stavelserna som styr notsättningen (de Leeuw 1967:58). 

Detta kommer att specificeras och beskrivas utförligare i analysdelen tillsammans med de 

retoriska stilmedlen för ljudförstärkning som man har använt sig av i den skrivna texten.  

3.2.2 Poesi/retorik: Retoriska stilmedel 

I detta kapitel kommer de poetiska/retoriska funktionsmarkörerna, dvs de retoriska stilmedlen, 

som förekommer i de respektive visorna att presenteras i den ordning som de presenteras i 

Rydstedt (2012).   

Upprepning i kontakt och som inramning  
Retoriska stilmedel som fungerar som upprepning i kontakt och som inramning används ofta 

för att öka intensiteten eller för att knyta ihop led:  

Gradation: en serie händelser eller liknande som bildar en kedja. T.ex. ”Vargen ylar i nattens 

skog, han vill men kan inte sova. Hungern river hans vargabuk och det är kallt i hans stova.” 

(Lindgren 1993: 74). I exemplet beskriver man att vargen ylar i skogen om natten och detta 

förstärks sedan med gradationen ”han vill men kan inte sova”. Man kan säga att man knyter 

ihop flera händelser för att läsaren/åhöraren ska förstå att de hör samman. Vargen ylar i 

nattens skog eftersom han inte kan sova. Han kan inte sova för att han är hungrig och för att 

han fryser. Då har kedjorna kopplats ihop och man förstår att de har ett samband (Rydstedt 

2012: 275). 

Mindre ändring av ordformen 

Här nedan följer ett exempel på ett retoriskt stilmedel där förstärkning sker när man gör en 

mindre ändring i ordformen vid upprepning: 

Polyptoton: är en upprepning av ett ord med annan avledning eller böjningsform utan 

betydelsesprång. T.ex. ”Lille gris, lille gris, lille söte grisen” (Lindgren 1993: 24). Som man 

kan se i exemplet innebär detta t.ex. att man går från obestämd till bestämd form av ett 

substantiv och även att man lägger på ett adjektiv. Möjligheterna är många. Polyptotonerna 

kommer i det här arbetet att betraktas som förstärkande medel för att framhäva en karaktär 

eller ett fenomen. 

Rim 

Rim kommer framför allt att betraktas som ljudförstärkare men kommer ibland även att 

diskuteras när en person framhävs genom ljudlekarna som förekommer i visorna.   
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Homoeoteleuton: upprepning av samma slutljud på flera ord i rad eller på ord som markerar 

ledgränser. Homoeoteleutoner är det som ligger närmast de rim som bland annat går att finna i 

poesi och därför kommer rim där rad 1 rimmar på rad 3 och liknande att betraktas som 

homoeoteleutoner. T.ex. ”katt-att” (Lindgren 1993: 24). Homoeoteleutonerna kommer i 

fortsättningen att kallas för slutrim (Rydstedt 2012:278). 

Allitteration: flera ord nära varandra som inleds med vokal eller samma konsonant. T.ex. 

”Villavillekulla-villa” (Rydstedt 2012: 278). 

Upprepning med synonymer 

Upprepning med synonymer och upprepning av ledstruktur kommer att betraktas som 

förstärkare åt en särskild plats, en särskild person eller ett särskilt fenomen i texten.  

Ordhopning: uppradning av någorlunda liktydiga beteckningar på en viss företeelse; typiskt 

oordnat och gärna överflödande. T.ex. ”i Smålands sköna dalar, Katthult Lönneberga” 

(Lindgren 1993: 11 & Rydstedt 2012: 279). Exemplet ovan visar på den oordnade karaktären, 

som en ordhopning har. För det första hör Småland, Katthult och Lönneberga ihop på så sätt 

att man talar om samma område. Småland är landskapet där Lönneberga socken låg och i den 

socknen fanns gården Katthult och på så vis har de ett samband med varandra. De presenteras 

däremot tämligen oordnat, först i ordningen är Småland, sedan kommer Katthult och sist 

Lönneberga.  

Samordnade tillägg utan upprepning   

Sakhopning: uppradning av betydelsemässigt väl åtskilda led. T.ex. ”Det är inte illa, jag har 

en apa, häst och villa” (Lindgren 1993: 46).  Sakhopningen är nära besläktad med 

ordhopningen på så sätt att de är oordnade. Den renodlade sakhopningen är en samling 

uttryck som pekar ut olika konkreta saker medan uttrycken i ordhopningen är ganska liktydiga 

benämningar som samma sak. Den principiella gränsen för en sakhopning är att leden ska 

vara semantiskt väl åtskilda (Rydstedt 2012: 280).  

Oordning 

Anastrof: omkastning av ord bredvid varandra. T.ex. ”dök på huvet ner” (Lindgren 1993: 

11). Det är svårt att uttala sig om varför de anastrofer som förekommer i visorna finns och om 

det egentligen finns någon egentlig retorisk anledning till varför. En möjlighet skulle kunna 

vara att anastroferna har blivit till för att visan ska bli mer lättsjungen (Rydstedt 2012: 285).  

Förstärkande upprepning 

Expolition: förstärkning som åstadkoms med en identisk eller varierad upprepning av 

tankematerial (Rydstedt 2012: 289). T.ex. ”Lille mor, lille mor” (Lindgren 1993:24). 

Expolitionerna kommer även de att betraktas som medel för förstärkning av person eller 

fenomen eftersom att de till sin natur riktar läsarens/åhörarens uppmärksamhet mot det som 

upprepas. 

Förstärkande tillägg utan upprepning 

Deskription: livfull beskrivning i form av verkliga eller påhittade detaljer för att skapa en 

helhetsbild av någon eller något. (Rydstedt 2012: 290) T.ex. ”när han lurade sin far till att 

köra stortån i en gillrad råttefälla. Av den stackars stortån blev det ej mycket kvar” (Lindgren 

1993: 12). Man skulle alltså kunna säga att deskriptionerna ger liv till en berättelse. Oftast kan 
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man fatta sig ganska kort men det skulle kunna uppfattas som torrt och kanske göra att 

läsaren/åhöraren förlorar en del intresse för det som framförs istället för att läsaren/åhöraren 

frågar sig ”och vad hände sedan?”. 

Fråndrag 

Orderuttryck: kort befallning. T.ex. ”Kom inte hit” (Lindgren 1993: 74 & Rydstedt 2012: 

295) eftersom att orderuttrycken som förekommer i det här materialet för det första tilltalar 

läsaren och sedan tillhör orderuttrycken också språkhandlingarna ”uppmaningar” som 

kommer att presenteras i kommande kapitel och ”uppmaningar” är en typ av språkhandling 

som kräver respons från den som blir tilltalad så betraktas den också som medel för att skapa 

samhörighet med läsaren/åhöraren (Halliday & Matthiessen 2004: 107). 

Syntaktiska utbyten 

Retorisk fråga: fråga som ställs utan avsikt att få den besvarad av någon annan. T.ex. 

”Villåvill du veta varför villan heter så?” (Lindgren 1993: 46 & Rydstedt 2012: 298)  

Interrogation: påstående förklätt till fråga. T.e.x ”Vet du att, vet du att, det blir mörkt om 

natta.” (Lindgren 1993: 24 & Rydstedt 2012: 298).  

Båda dessa syntaktiska utbyten kommer delvis även de att betraktas som medel för att skapa 

samhörighet med läsaren/åhöraren eftersom de tillhör den andra krävande typen av 

språkhandlingar som kräver någon form av respons från läsaren/åhöraren, vilket dels skärper 

uppmärksamheten från läsaren/ åhöraren. Blir läsaren/åhöraren dessutom tilltalad så är 

medlen även samhörighetskapande. 

I kommande kapitel kommer den musiksemantiska anpassningens funktionsmarkörer att 

beskrivas närmare.   

3.3 Visuella resurser   

Eftersom det här arbetet inte bara kommer att handla om text och materialet är sångböcker för 

barn som innehåller en hel del bilder som kommer att betraktas som viktiga musiksemantiska 

faktorer så kommer en kort introduktion till tidigare bilderboksforskning att ges i detta 

kapitel. I sin avhandling skriver van Meerbergen (2010:15) att bilderboksöversättning till stor 

del styrs av internationella samtryck där bilderböcker av ekonomiska skäl trycks i gemensam 

produktion för flera länder eller språkområden samtidigt. Böckerna trycks med samma 

bildmaterial och den skrivna texten översätts separat för varje land eller språkområde som 

deltar i samtrycket. Ibland ingår även trycket av den skrivna texten i samtrycket och ibland 

läggs den skrivna texten till i ett senare skede i produktionsprocessen (2010:15). Van 

Meerbergen skriver även att bilderboken traditionellt sett har varit forskningsobjekt inom 

forskningsdiscipliner som litteratur- och konstvetenskap. Under senare år har man däremot 

börjat studera bilderboken utifrån olika tvärvetenskapliga forskningsinriktningar, där 

kombinationen och interaktionen mellan olika medier och uttryckssätt har ställts i fokus. Inom 

ramen för dessa studier har flera olika termer använts för att beskriva och benämna 

bilderbokstexten utifrån dess karakteristiska semiotiska samspel mellan skrift och bild 

(2010:17).  

Van Meerbergen gör sedan själv analyser av hur skriftliga och visuella resurser används i 

några av Dick Brunas barnböcker om kaninen Miffy och jämför sedan dessa med deras 

svenska måltexter. Det Van Meerbergen sedan tittar på är hur barnet gestaltas, hur man skapar 
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en interaktiv potential mellan text och läsare samt vilka olika former av pedagogiskt samspel 

som förekommer mellan text och bild. Gestaltningen av barnet analyserar hon genom att 

undersöka transitivitet och agentivitet. Hon studerar också huruvida Miffy gestaltas som en 

mer eller mindre aktiv deltagare inom ramen för olika processtyper i den skrivna texten i käll- 

och måltexterna (2010:132). I likhet med Van Meerbergen (2010) kommer även det här 

arbetet att fokusera på hur man har skapat en interaktiv potential mellan text och läsare och 

även på hur figurerna på de utvalda uppslagen gestaltas som mer eller mindre aktiva deltagare 

inom ramen för olika processtyper i den skrivna texten i både käll- och måltext.  

I nästa kapitel kommer de textuella aspekter som är hämtade från den funktionella 

grammatiken, och som även Van Meerbergen (2010) använder sig av, att presenteras.  

3.3.1 Funktionell grammatik 

 

Den funktionella grammatiken bygger på teorier utvecklade av M.A.K Halliday, vars böcker 

har blivit reviderade av Christian M.I.M Matthiessen (2004). En av dessa upplagor kommer 

att vara det här kapitlets huvudkälla men den kommer även att kompletteras med svenska 

begrepp och exempel från Holmberg & Karlsson (2013) för att teorierna ska få svenska 

exempel. 

Jag kommer här att fokusera på interpersonalitet och processer i text. De begrepp som 

kommer att hämtas ifrån den funktionella grammatiken är språkhandlingar, personliga 

pronomen i tal och skrift och textuella processer. Jag inleder med språkhandlingarna som 

finns i tabell 3 här nedan. 

Tabell 3. Språkhandlingar. Holmberg & Karlsson (2013: 34) 

Språkhandlingarna som presenteras kan visa vilken typ av responsdrag man vill ha från läsaren. 

Inom den funktionella grammatiken finns en givande och en krävande talarroll samt två 

utbytestyper: information och varor och tjänster som vi kan se i tabell 3 här ovan (Halliday & 

Matthiessen 2004: 106-107 & Holmberg & Karlsson 2013: 34). Information innebär att det 

förväntas en verbal respons, t.ex. ”Jaha” vid ett givande informationsutbyte, dvs. ett påstående. 

Ett krävande informationsutbyte är en fråga som förväntas få ett verbalt svar, t.ex. ”Ja/Nej”. I 

utbytet av varor och tjänster behöver inte responsen vara verbal, vid en uppmaning kan 

responsen vara att någon utför den handling som den har uppmanats till. I utbytet av varor & 

tjänster används alltså språket för att få igång en process eller handling (Halliday & Matthiessen 

2004: 107).  Användandet av frågor och uppmaningar pockar teoretiskt (praktiken kan ju vara 

något helt annat) mer på läsarens/åhörarens responsdrag än vad påståenden och erbjudanden 

gör eftersom de kräver ett svar eller en handling (Holmberg & Karlsson 2013: 46-57). Genom 

att diskutera språkhandlingar kan man beskriva dem enligt hur givande och krävande de är i 

jämförelse med blickarna i de visuella analyserna.  

 

 Givande Krävande 

UTBYTE  Information Påstående Fråga 

Varor & tjänster Erbjudande  Uppmaning 
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I analyserna av multimodala aspekter kommer inkludering av läsaren att diskuteras och det 

som kommer att studeras textuellt är användandet av personliga pronomen och i vilket 

sammanhang dessa används. Det är intressant att se om författare respektive översättare 

exempelvis använder andra person i tilltal till läsaren eller om det personliga tilltalet sker till 

en annan deltagare inom själva texten.   

 

För att studera huruvida huvudpersonerna i texterna är aktiva eller inte så kommer textuella 

processer att användas. De textuella processer som förekommer i de utvalda verserna och 

refrängerna presenteras i tabell 4. Ytterligare tre typer av textuella processer 

(beteendemässiga, framåtpekande och existentiella) finns men för att ta reda på mer om dem 

hänvisas läsaren till Halliday & Matthiessen (2004) eftersom dessa inte förekommer i 

materialet som kommer att studeras i analyserna.  

 

 

Process Förstadeltagare Andradeltagare 

Materiell process Aktör Mål 

Mental process Upplevare Fenomen 

Relationell process 

(Attributiv)  

Bärare 

 

Attribut 

Relationell process 

(identifierande) 

Utpekad Värde 

Verbal process Talare Lyssnare 

  Utsaga 

  Talmål 
Tabell 4. Textuella processer (Holmberg & Karlsson 2013: 80, 85, 89-90, 94-95)    

I en textuell process är verbet det som avgör vilken textuell process det är frågan om; en 

materiell process är den process som återspeglar den fysiska världen och den här typen av 

process brukar kopplas till verbet ”göra” och verb av liknande slag, exempelvis ”bygga” och 

”komma”. En materiell process kan, precis som en aktionsprocess, vara intransitiv om mål 

saknas (Halliday & Matthiessen 2004: 179-181 och Holmberg & Karlsson 2013:80-81). Det 

gör det bland annat vid verb som exempelvis ”kommer”. 

 

En mental process är det som skildrar den medvetande världen och kopplas till verbet 

”uppleva” och verb av typen ”gilla” och ”tänka”. (Halliday & Matthiessen 2004: 197-199 och 

Holmberg & Karlsson 2013: 85). 

  

En relationell process uttrycker hur saker och ting förhåller sig och kopplas ofta till verbet 

”vara”. Även verb som ”ha” och ”bli” hör hit (Holmberg & Karlsson 2013: 89-90).  

 

Den sista textuella processen är den verbala processen som knyts till kommunikation och verb 

som har med det att göra, främst ”tala” men även verb som ”berätta” (Holmberg & Karlsson 

2013: 94). Det är inte alltid som gränserna mellan dessa processer är vattentäta eftersom vissa 

verb gränsar till flera processer. ”De babblade oavbrutet” är ett sådant exempel, då det dels 

kan betraktas som en verbal process men även en materiell process eftersom man gör något 

när man babblar (Holmberg & Karlsson 2013: 94).   

 

Utifrån verbet kan man sedan titta på deltagarroller. Här spelar subjektet en viktig roll.  

I just det här arbetet betraktas nämligen subjektet som agenten som utför en handling och som 

förstadeltagaren i de textuella processerna (detta kan dock skilja sig mellan olika analyser). 
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Förstadeltagaren är den som utför själva processen och andradeltagaren den som utsätts för 

processen. Förstadeltagaren betraktas därför som aktiv och andradeltagaren som passiv.  

I en materiell process kallas förstadeltagaren för aktör, vilket vi kunde se i tabell 4.  

 

Den vanligaste andradeltagaren kallas för mål (Holmberg & Karlsson 2013: 80-81).  

 

En mental process har bara två möjliga deltagarfigurer nämligen upplevare som 

förstadeltagare och fenomen som andradeltagare (Holmberg & Karlsson 2013: 85).  

 

De relationella processerna är av olika typer. De relationella processer som förekommer i det 

här materialet är attributiva och identifierande. Den attributiva relationella processen binder 

samman förstadeltagaren bärare och andradeltagaren attribut medan den identifierande binder 

samman förstadeltagaren utpekad med andradeltagaren värde. Dessa skiljer sig på så sätt att 

bäraren och attributet i en attributiv relationell process inte kan byta deltagarplats: ”Ronja har 

en pilbåge” medan deltagarna i en identifierande relationell process kan göra det: ”Oslo är 

Norges huvudstad.” (Holmberg & Karlsson 2013: 89-90).   

I den verbala processen kallas förstadeltagaren för talare och andradeltagarna för lyssnare, 

utsaga eller talmål. Lyssnaren är den som tar emot erbjudandet, utsagan det som yttras och 

talmålet det som det yttras om (Holmberg & Karlsson 2013: 78 & 94-95).  

Dessa är alltså de textuella faktorer som kommer att studeras i de multimodala analyserna. I 

nästa kapitel kommer de visuella faktorerna att introduceras.  

 

3.3.2 Kress & van Leeuwens visuella grammatik enligt Björkvall 

Innan de visuella begrepp som kommer att användas i analyserna presenteras kommer först en 

kort beskrivning av vad den visuella grammatiken är. 

Begreppen är hämtade ifrån Kress & van Leeuwens visuella grammatik som bygger på 

Michael Hallidays systemisk-funktionella grammatik (SFG) (Kress & van Leeuwen 2006:40). 

I anslutning till den funktionella grammatiken tar Kress & van Leeuwen en sociosemiotisk 

utgångspunkt, som innebär att all form av kommunikation (skriven text, bild m.fl.) anses vara 

socialt motiverad. Språkliga och visuella grammatiska tecken betraktas som semiotiska 

resurser, dvs. tecken som har en potential att skapa betydelse inom en viss situationell och 

kulturell kontext, snarare än tecken där det finns ett fast förhållande mellan form och innehåll 

som i den traditionella semiotiken enligt Ferdinand de Saussure (Van Meerbergen 2010: 22). 

Kress & van Leeuwen har till syfte att ta upp övergripande strukturer som man kan använda 

vid en visuell analys. Det finns därför många aspekter man kan ta upp. Det som först och 

främst kommer att studeras här är hur titelsidorna ser ut rent kompositionellt och där kommer 

särskilt fokus ligga på resurser för framskjutenhet. På titelsidorna kommer även resurser för 

avgränsning och sambandsskapande att diskuteras. Detta för att dels se vad som kan väcka 

läsarens uppmärksamhet på titelsidorna och vilket samband man har skapat mellan 

karaktärerna genom att placera och välja ut de bilder man har valt. De interpersonella aspekter 

som kommer att studeras är engagemang, avstånd och vilken interaktion som skapas till 

läsaren genom karaktärernas blickar. De visuella delarna av de multimodala analyserna 

kommer att avslutas med analyser av narrativa processer, hur förhållandet mellan figurerna 

och deras omgivning ser ut för att kunna se hur aktiva respektive passiva huvudpersonerna är 

på bilderna.  
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3.3.3 Resurser för visuell framskjutenhet, avgränsning och 
sambandsskapande 

I detta avsnitt kommer de kompositionella aspekterna för studien av titelsidorna att 

presenteras närmare.  

 

Här nedan presenteras resurserna för visuell framskjutenhet: 

• Storlek 

• Typsnittsvariation 

• Färg 

• Fokus 

• Förgrund/överlappning 

• Kulturella symboler (Björkvall 2009:101) 

”Genom att tilldela olika textelement i en multimodal text olika grad av visuell 

framskjutenhet är det möjligt att skapa en hierarki mellan dem” (Björkvall 2009:100). Den 

semiotiska principen lyder att ju mer framskjutet någonting är desto viktigare framstår det. 

Storlek är den resurs som tas upp först i Björkvalls framställning. Är något stort så är det i 

regel också det första man ser som läsare.  

Typsnittsvariation kan användas för att göra skriften mer framträdande genom exempelvis 

kursiv eller i ett annat typsnitt än övrig text.  

Även färg kan användas för att en person eller texts framskjutna roll på ett uppslag. På den 

svenska titelsidan har man exempelvis använt sig av en skarp röd färg mot en vit bakgrund för 

att skapa framskjutning (Lindgren 1993).  

Fokusering på en person eller något annat är en annan möjlighet.  

Förgrund och överlappning kan exempelvis skapas genom att låta en bild överlappa flera 

andra för att göra den översta bilden ”viktigast” eftersom den får vara överst och synligast.  

Björkvalls sistnämnda resurs, kulturella symboler, kan exempelvis handla om hur man 

framställer barn på bild i en särskild kultur, det kan vara kända personer eller saker som är 

välkända i en specifik kultur (Björkvall 2009: 100-103). Pippi skulle man kunna säga är ett 

exempel på en välkänd figur i den svenska kulturen.  

Något som inte finns med i Björkvalls uppställning av medel för att ge en person eller en sak 

en framskjuten roll i bild är blickar. Blickar är ju framför allt särskilt intressanta när man 

diskuterar interaktion och interpersonalitet i bilder, men de kan även vara intressanta när man 

talar om framskjutenhet. Om en hel grupp figurer på en bild tittar på en annan figur samtidigt 

så blir ju den här figuren mer framskjuten eftersom det är ganska troligt att läsarens blick 

kommer att söka sig till samma mål. Därför kommer detta även att tas i beaktande i 

analysavsnitten.       

På titelsidorna kommer även resurser för avgränsning och sambandskapande att diskuteras 

och dessa radas upp här nedan.   
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• Inramning 

• Överlappning 

• Avstånd 

• Visuellt rim 

• Kontrast (Björkvall 2009: 105) 

I grunden är förstås alla visuella och textuella element avgränsade men med vissa hjälpmedel 

kan den här avgränsningen antingen förstärkas eller försvagas. Den starkaste formen av 

avgränsning av ett element är inramning. De visuella elementen kan exempelvis skiljas åt med 

hjälp av linjer eller avgränsare, som exempelvis färgplattor.  

Man kan även använda inramning för att skapa samband genom att föra samman två enheter 

inom samma bildram. Då har man istället skapat en gemenskap.  

Överlappning kan innebära en sammanhållning mellan två visuella element men de är inte så 

pass starka att de kan rymmas inom samma ram.  

Den tredje resursen för avgränsning och sambandsskapande är avstånd. Ju längre avstånd 

desto mindre besläktade är två visuella element med varandra. Ju kortare avstånd desto 

närmare besläktade är de.  

Visuellt rim är en annan resurs där färg ofta spelar en viktig roll. Även form är en vanlig 

resurs för att skapa visuellt rim. Det handlar främst om att man får färg eller/och form att 

överensstämma med varandra. På så sätt skapas ett samband dem emellan. Den sista resursen, 

kontrast, kan ganska effektivt kombineras med visuellt rim. Ett visuellt rim kan exempelvis 

vara att vissa delar av en bild är klart blå men att det blå exempelvis kontrasteras med en vit 

bakgrund så att det blå blir ännu mer framträdande än om bakgrunden hade varit mörk.  

Detta är alltså de kompositionella aspekter som kommer att granskas närmare i de visuella 

delarna av de multimodala analyserna. I nästa kapitel kommer vi att gå djupare in på de 

interpersonella aspekter som kommer att studeras. 

3.3.4 Engagemang och kontaktsökande 

De interpersonella aspekter som kommer att vara i särskilt fokus i det här arbetet kommer att 

vara de visuella resurser som skapar engagemang, till viss del distans och kontaktsökande. 

Kapitlet inleds med olika engagemangsgrader som kan förekomma i en bild. Här utgår man 

ifrån vilket perspektiv som en karaktär eller något annat är avbildad ifrån: 

• Framifrån-perspektiv 

• Bakifrån-perspektiv  

• Sidoperspektiv (Björkvall 2009: 54) 

Om en person eller ett föremål avbildas framifrån blir betraktaren inkluderad i karaktärens 

värld. Därför beskrivs det här perspektivet som ett perspektiv med hög engagemangsgrad med 

den, dem eller det som avbildas. Bilder och illustrationer bakifrån innebär raka motsatsen och 

exkluderar läsaren från karaktärens värld. Sidoperspektivet är lite glidande i det här 

hänseendet. De som avbildas ur ett sidoperspektiv presenteras som om de inte vore en del av 

betraktarens värld eller sociala sammanhang (Björkvall 2009: 54-55). I det här arbetet 

kommer perspektiven att diskuteras i nära anslutning till en karaktärs blick. I kapitlet om 

funktionell grammatik beskrevs språkhandlingar och dessa har ett visst samband med 

bildhandlingar som framför allt fokuserar på hur en karaktärs blick är riktad mot läsaren. 

Eftersom bildhandlingar inte kan bli lika tydliga som språkhandlingar så finns bara två 
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rolltyper: en givande roll som uttrycker en erbjudande bildhandling och en krävande roll som 

uttrycker en krävande bildhandling. Ett erbjudande brukar uttryckas genom en blick som inte 

ser direkt på läsaren medan ett krav uttrycks genom att blicken riktar sig direkt mot läsaren 

(Björkvall 2009:36-37). Sedan finns det naturligtvis också mer specificerade bildhandlingar 

som uttrycks genom kroppsspråk men dessa kommer enbart att diskuteras flyktigt i det här 

arbetet eftersom det kan bli ganska godtyckligt hur man uppfattar ett ansiktsuttryck eller en 

rörelse.     

Dessa faktorer har alltså mycket att göra med vilket förhållande de avbildade karaktärerna har 

till läsaren men många gånger har de även ett förhållande till varandra på bilderna. I nästa 

kapitel kommer detta att beskrivas närmare genom narrativa processer.  

3.3.5 Narrativa processer 

De tre narrativa processtyper som förekommer i materialet presenteras i tabell 5.  

Processtyp Deltagare 

Aktionsprocess Aktör 

Mål  

Interaktör 

Reaktionsprocess Reaktör 

Fenomen 

Interreaktör 

Mental process Upplevare  

Fenomen 

Tabell 5. Narrativa processer (Björkvall 2009: 63) 

De narrativa processerna uttrycks av vektorer, dvs. linjer som pekar i en viss riktning, t.ex. 

mot en annan deltagare i processen. Vektorer kan bland annat utgöras av en pil, mänskliga 

blickar, kroppsdelar eller ett verktyg. Sedan har processerna olika deltagare, den som handlar 

och den som blir ”utsatt” för processen.  Den som handlar i en aktionsprocess kallas 

exempelvis för aktör och den som utsätts för handlingen för mål. En aktionsprocess kan vara 

enkelriktad, dubbelriktad och intransitiv. Med en enkelriktad aktionsprocess menar man att 

det tydligt finns en aktör och ett mål, t.ex. om någon tittar på en annan person utan att den 

andra personen ger någon form av respons tillbaka. Ger den andra personen någon respons så 

att de båda personerna ser på varandra eller pekar mot varandra så är det svårt att avgöra vem 

som är aktör eller mål. Då blir deltagarna istället interaktörer i en dubbelriktad aktionsprocess. 

Ibland finns inte heller något tydligt mål. En person på en bild kan titta mot läsaren eller titta 

rakt ut i luften utan att läsaren kan se vare sig i bild eller text vad personen tittar på. Då är det 

fråga om en intransitiv aktionsprocess.  

I en reaktionsprocess reagerar någon på något därför krävs alltid en blick och minst en 

levande deltagare. Deltagaren som reagerar kallas för reaktör och det reaktören reagerar på för 

fenomen. Precis som med aktionsprocesserna så kan en reaktionsprocess vara enkelriktad, 
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dubbelriktad och intransitiv. I en dubbelriktad reaktionsprocess kallas deltagarna för 

interreaktörer.  

En nära besläktad processtyp med reaktionsprocessen är den mentala processen. Mentala 

processer kan exempelvis förekomma i tecknade serier där en persons inre processer kan 

uttryckas med exempelvis tankebubblor. Vektorerna brukar då vara de små bubblorna som 

finns mellan personen som tänker, upplevaren och det som uttrycks i tankebubblan, 

fenomenet.  

Dessa är alltså de visuella aspekter som kommer att studeras tillsammans med de textuella 

delarna i de multimodala analyserna för att de frågeställningar som berör 

interaktionspotentialen mellan läsare och karaktärer och även för att kunna se hur aktiva 

respektive passiva huvudpersonerna är i texterna och bilderna. 

4 Metod 

Det som ska undersökas är vad som har hänt med text, bild och musik när de har kommit till 

Tyskland. Det som kommer att studeras i visorna är sambandet mellan stavelser och rytmer, 

språkhandlingar, användandet av personliga pronomen, retoriska stilmedel och textuella 

processer. Detta för att se vilken typ av musikalisk rytm man använder, interaktion man 

skapar med läsaren, vilka personer och fenomen som blir särskilt framhävda och vilken 

deltagarroll huvudpersonerna har i KT och MT. Genom att studera dessa fenomen på 

detaljnivå bör man också kunna se vilka översättningsmetoder man har använt sig av vid 

översättningarna av dessa visor. Även bilderna som kombineras med vistexterna kommer att 

studeras för att se på likheter och skillnader i interaktion med läsaren och i vilken mån 

visornas huvudpersoner är aktiva eller passiva på bilderna på de svenska respektive tyska 

uppslagen. Johan Franzons musiköversättningsmodell kommer att användas som mall för 

arbetets struktur. Varje ny visa kommer att inledas med ett kort beskrivning av semantiska 

skillnader mellan visorna. Därefter kommer dessa semantiska skillnader att studeras på 

detaljnivå.  

I det prosodiska/fonetiska kapitlet kommer sambandet mellan stavelser och rytm att 

analyseras. De rytmiska analyserna kommer delvis att kompletteras med analyser av 

ljudförstärkande retoriska medel som används i visorna. Kapitlet kommer att stå avskilt från 

de textuella och visuella analyserna eftersom det tar upp lite andra aspekter än rent textuella 

och visuella.     

Den poetiska/retoriska funktionen kommer att delas upp och diskuteras i både den 

prosodiska/fonetiska delen och den musiksemantiska delen av analysen eftersom de retoriska 

stilmedlen kan användas i förstärkning av både ljud, handling och samhörighet. De retoriska 

stilfigurer som framhäver ljud kommer att presenteras i ljudavsnitten och de som framhäver 

en person, ett fenomen eller som skapar en samhörighet mellan sångare och åhörare kommer 

att tas upp i de multimodala analyserna. Genom att använda sig av de retoriska stilfigurerna 

kan man exempelvis se vad författaren eller översättaren vill ska ha särskilt fokus i en visa.  

Under den musiksemantiska anpassningen kommer framför allt samverkan mellan text och 

bild på sångboksuppslagen att undersökas. Det är relevant att även titta på bilderna eftersom 

dessa kan vara minst lika viktiga som rent skriftspråkliga resurser (Björkvall 2009:3-6). 
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Bilderna till Astrid Lindgrens böcker har som sagt varit viktiga för böckernas framgångar i 

Sverige. Analysdelen kommer att inledas med visuella analyser av titelsidorna, därefter följer 

ett kapitel om hur rytm och stavelser samverkar i visorna i kombination med retoriska 

stilmedel för ljudförstärkning och analysen kommer sedan att avslutas med de multimodala 

analyserna som kommer att presenteras i egna kapitel per visa. Språkhandlingarna, 

användningen av personliga pronomen, bildhandlingarna, engagemangsgraden i de respektive 

bilderna, de retoriska stilmedlen, de textuella processerna och de narrativa processerna i de 

respektive uppslagen kommer att presenteras i tabeller och sedan diskuteras. Detta för att 

kunna se de semantiska likheterna och skillnaderna som förekommer i käll- och måltexter.     

 5 Visuell analys av titelsidorna 

I det här kapitlet kommer analyser av titelsidornas visuella utformning att göras. Alla aspekter 

som har studerats står i egna tabeller som sedan följs av en utförligare kommentar om likheter 

och skillnader mellan de respektive titelsidorna.   

5.1 Visuell analys av KT och MT 

Kapitlet kommer att inledas med figur 1 och 2 som kommer att agera underlag för resultaten 

av titelsidornas kompositionella uppbyggnad i tabellerna 6-9 samt efterföljande diskussion 

kring dessa.   

                                                                           

Figur 1. ”Hujedamej” titelsida (Lindgren 1993)         Figur 2. ”Hej, Pippi Langstrumpf” titelsida (Lindgren 2007)  

 

 Storlek Typsnittsvariation Färg Fokus Förgrund/överlappning Kulturella 

symboler 

Hujedamej  X X X X - X 
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Hej, Pippi 

Langstrumpf! 

X X X X - X 

Tabell 6. Resurser för visuell framskjutenhet på titelsidorna.  

 Inramning Överlappning Avstånd Visuellt rim Kontrast 

Hujedamej  - - X X X 

Hej, Pippi 

Langstrumpf! 

- - X X X 

Tabell 7. Resurser för avgränsning och sambandsskapande på titelsidorna. 

Tabell 8. Engagemangsgrad och perspektiv på titelsidornas bilder. 

 Aktionsprocesser 

Hujedamej 5 

Hej, Pippi 

Langstrumpf! 

7 

Tabell 9. Narrativa processer på titelsidornas bilder.  

Med utgångspunkt från figur 1 och 2 går det att konstatera att det framför allt finns många 

kompositionella likheter mellan titelsidorna eftersom samma resurser för både framskjutenhet 

och sambandsskapande och avgränsning har använts, vilket tydliggörs i tabellerna 6 och 7. 

Dessa medel används däremot på olika sätt. Några av de tydligaste skillnaderna är de 

kulturella symbolerna där Pippi ser olika ut på de respektive titelsidorna och där Nils 

Karlsson-Pyssling har bytts ut mot barnen i Bullerbyn på den tyska titelsidan. Även avstånd 

används på olika sätt. På den svenska titelsidan är avståndet långt mellan karaktärerna medan 

det kortare avståndet på den tyska titelsidan skapar ett samband mellan karaktärerna. Detta 

blir förstärkt eftersom några av karaktärerna på den tyska titelsidan tycks rikta sig mot 

varandra genom blickar och andra vektorer. Genom sina blickar är karaktärerna på den tyska 

titelsidan även mer interaktiva med läsaren än vad de är på den svenska titelsidan. Blickarna 

är i högre mån krävande på den tyska titelsidan. Perspektiven skiljer sig däremot inte så 

mycket mellan de respektive titelsidorna, vilket konstateras i tabell 8. I huvudsak är 

karaktärerna målade ur ett sidoperspektiv på båda titelsidorna. I tabell 9 kan vi se att de 

narrativa processer som förekommer på de båda titelsidorna, är olika typer av 

aktionsprocesser, främst enkelriktade och intransitiva aktionsprocesser på båda titelsidorna. 

En intressant skillnad är däremot att det på den tyska titelsidan råder enkelriktade 

aktionsprocesser mellan olika karaktärer, som Karlsson på taket och barnen i Bullerbyn där 

Karlsson med blick och överkropp är riktad mot barnen, vilket inte förekommer på det 

svenska. Dessa är alltså de största skillnaderna mellan den svenska och den tyska titelsidan.  

 Krav Erbjudande Framifrån-

perspektiv 

Sidoperspektiv Bakifrånperspektiv 

Hujedamej 2 5 1 5 1 

Hej, Pippi 

Langstrumpf! 

4 3 2 5 - 
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  6 Sånguppslagen 

Varje visa har i både den svenska och tyska versionen ett eget uppslag. I kommande avsnitt 

kommer dessa sånguppslag att analyseras närmare. Först kommer en prosodisk/fonetisk 

analys att göras av alla visorna och därefter kommer de musiksemantiska aspekterna i form av 

multimodala analyser att utföras. De musiksemantiska analyserna kommer även att inledas 

med en övergripande bild av semantiska skillnader mellan de respektive texterna. Även korta 

kommentarer om de inledande beskrivningarna till visorna kommer att ges, men några 

djupare analyser av dessa kommer inte att göras. De poetiska/retoriska funktionsmarkörerna 

kommer att delas upp så att ljudförstärkande retoriska stilmedel kommer att diskuteras med de 

prosodiska/fonetiska funktionsmarkörerna och de handlingsförstärkande stilmedlen med de 

musiksemantiska. Visorna kommer i dessa avsnitt att analyseras i följande ordning: 

• Här kommer Pippi Långstrump/Hej Pippi Langstrumpf 

• Hujedamej, sånt barn han var/Michel war ein Lausejunge 

• Sjörövar-Fabbe /Seeräuber-Opa Fabian 

• Kattvisan/Katzenlied 

• Vargsången/Wolfslied.  

6.1 Prosodisk/fonetisk analys 

Till skillnad från upplägget i de övriga analysdelarna så kommer det här kapitlet att 

sammanfatta alla visornas musikrytmiska upplägg samt vilka ljudförstärkande retoriska 

stilmedel man har använt. I tabell 10 presenteras antalet stavelser per vers eftersom visorna 

ibland har olika längd i käll- och måltexter.   

 Antal stavelser/ 

vers 

Antal notvärden/ 

vers 

Ljudförstärkande 

stilmedel (slutrim 

och allitterationer) 

per vers 

Här kommer Pippi 

Långstrump 

75 75 13,5 (totalt 27 varav 

6 allitterationer) 

Hej, Pippi 

Langstrumpf! 

104 104 4,7 (totalt 14 varav 7 

allitterationer) 

Sjörövar-Fabbe 

farfars far 

129 129 12,5 (totalt 25 varav 

3 allitterationer) 

Seeräuber-Opa 

Fabian 

89 89 5 (totalt 25 varav 0 

allitterationer) 

Hujedamej, sånt barn 

han var 

106 106 9,625 (totalt 77 

varav 40 

allitterationer) 
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Michel war ein 

Lausejunge 

107 107 16,5 (totalt 33 varav 

20 allitterationer)  

Lille katt 24 24 3 (totalt 18 varav 0 

allitterationer) 

Katzenlied 24 24 3 (totalt 18 varav 0 

allitterationer)  

Vargsången 47 47 0,75 (totalt 3 varav 0 

allitterationer) 

Wolfslied 46 46 2,25 (totalt 9 varav 0 

allitterationer) 

Tabell 10. Musikens förhållande till stavelser samt retoriska stilmedel för ljudförstärkning i KT och MT 

(Lindgren 1993 & Lindgren 2007).  

Tittar man på den rytmik som råder på sånguppslagen så kan man direkt konstatera att det här 

är fråga om en numerisk rytm som innebär att det är visornas stavelser och ord som har fått 

styra den musikaliska rytmen. Exempel från ”Hujedamej, sånt barn han var” (figur 13) och 

”Michel war ein Lausejunge” (figur 14) får demonstrera det rytmiska fenomenet. ”Hujedamej, 

sånt barn han var” inleds med följande mening och bakom varje ord kommer en parentes med 

antalet stavelser till ordet att sättas ut:  

”Hör (1) nu (1) på (1), govänner (3), så (1) ska (1) jag (1) för (1) er (1) berätta (3) vad (1) en 

(1) gosse (2) gjorde (2), det (1) är (1) nu (1) längesen (3), men (1) nog (1) lever (2) minnet (2) 

kvar (1) i (1) Smålands (2) sköna (2) dalar (2), Katthult (2) Lönneberga (4), det (1) var (1) den 

(1) gossens (2) hem (1).” (Lindgren 1993: 13). 

”Michel (2) war (1) ein (1) Lausejunge (4) aus (1) ’nem (1) Dorf (1) in (1) Schweden (2). 

Nichts (1) als (1) dumme (2) Streiche (2) hatte (2) er (1) im (1) Sinn (1). Unter (2) seinen (2) 

Streichen (2) litten (2) Vater (2), Mutter (2), Ida (2), auch (1) die (1) brave (2) Lina (2) und 

(1) auch (1) die (1) Lehrerin (3).“ (Lindgren 2007: 24-25). 

Tittar man sedan på noterna och stavelserna på dessa uppslag kan man sedan se att på varje 

enskild stavelse har man satt ut ett notvärde, ”hör” har exempelvis ett notvärde, ”Michel” har 

två och ”Lönneberga” har fyra. 

 

Tittar man på de här visornas notuppställningar så ser man precis samma fenomen även om 

stavelserna skiljer sig åt. Detsamma gäller för alla de andra visorna i den här studien: det är 

orden och språkrytmen som styr musiken. Detta kan vara förklaringen till varför 

stavelseantalet inte är detsamma på alla måltexter som i deras respektive källtexter. Den 

största skillnaden ser vi på ”Hej, Pippi Langstrumpf” där stavelseantalet är mycket högre än i 

”Här kommer Pippi Långstrump” (Lindgren 1993: 47 & Lindgren 2007: 6-7). ”Hej, Pippi 

Langstrumpf” och ”Wolfslied” är för övrigt också mycket annorlunda i tonartsvalet till 

skillnad från Emil-visorna som i hög grad har samma tonarter som källorna (Lindgren 1993: 

11-13, 24, 47 & 74 & Lindgren 2007: 6-7, 24-25, 28 & 36). 

Förutom rytmer och tonarter finns även andra ljudmässiga element som hjälper till att skapa 

intensitet och förstärka ljudsymboliken.  Dessa förstärkande medel är slutrim och 

allitterationer. Alla visorna innehåller slutrim i olika hög grad. Flest innehåller ”Hujedamej, 
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sånt barn han var” med 37 slutrim och minst innehåller ”Vargsången” där enbart 3 slutrim 

finns (Lindgren 1993: 11-13 & 74). I regel är slutrimmen utplacerade i både verserna och 

refrängerna.  Allitterationerna förekommer bara i de svenska Pippi-visorna, ”Hej, Pippi 

Langstrumpf”, ”Hujedamej, sånt barn han var” och ”Michel war ein Lausejunge”. I ”Hej, 

Pippi Langstrumpf” används allitterationerna till det som man kan kalla för ”energigivande 

moment” dvs. ”tjolahopp tjolahej tjolahoppsan-sa”, ”tralali tralahe trala hopsassa” och 

”widewidewitt” (Larsson 2015: 16). Intressant är att det inte förekommer några allitterationer 

i ”Seeräuber-Opa Fabian” när det gör det i alla andra översättningar till visor med 

allitterationer. Istället har man valt att ersätta des*sa med fler slutrim.  

Generellt sett kan man konstatera att det varierar mycket från visa till visa hur mycket 

retoriska stilmedel för ljudförstärkning som man har använt. De svenska Pippi-visorna 

innehåller många fler ljudförstärkande medel än de tyska, i Emil-visorna är de 

ljudförstärkande medlen antingen fler eller lika många i översättningarna som i källtexterna 

och i ”Wolfslied” är de tre gånger så många som i ”Vargsången”. Musikrytmen var däremot 

uppbyggd på samma sätt i både käll- och måltexterna.   

6.2 Multimodala analyser av ”Här kommer Pippi 

Långstrump” och ”Hej, Pippi Langstrumpf” 

Kapitlen kommer att inledas med en kortare semantisk analys av sånguppslagen och därefter 

kommer detaljerade analyser av KT och MT att göras. I de visor där käll- och måltexterna 

skiljer sig åt i versantal kommer även en parentes med antal språkhandlingar, personliga 

pronomen, retoriska stilmedel och textuella processer per rad att stå med för en bättre 

överblick av likheter och skillnader mellan de respektive texterna. Varje delkapitel kommer 

sedan att avslutas med en kort sammanfattning av analyserna. 

Här kommer Pippi Långstrump, (1) 

tjolahopp tjolahej tjolahoppsan-sa, (2) 

här kommer Pippi Långstrump, (3) 

ja här kommer faktiskt jag. (4) 

Har du sett min apa, (5) 

Min söta fina lilla apa, (6) 

Har du sett herr Nilsson, (7) 

Ja, han heter faktiskt så. (8) 

Har du sett min villa, (9) 

Min Villa Villekulla-villa, (10) 

Vill å vill du veta, (11) 

Varför villan heter så? (12) 

Jo, för där bor ju Pippi Långstrump, (13) 

Tjolahopp tjolahej tjolahoppsan-sa, (14) 

Där bor ju Pippi Långstrump, (15)                                                           

 Ja, där bor faktiskt jag. (16) (Lindgren 1993: 46) 

Figur 3. Första sidan av ”Här kommer Pippi Långstrump”.  
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Det är inte illa (17) 

Jag har apa, häst och villa, (18) 

En kappsäck full av pengar (19) 

Är det också bra att ha. (20) 

Kom nu, alla vänner, (21)  

Varenda kotte som jag känner, (22) 

Nu ska vi leva loppan, (23) 

Tjolahej tjolahoppsan-sa. (24) 

Här kommer Pippi Långtrump, (25) 

Tjolahopp tjolahej tjolahoppsan-sa, (26) 

Här kommer Pippi Långstrump, (27) 

Ja, här kommer faktiskt jag. (28)  (Lindgren 1993: 46) 

 

 

 

 

Figur 4. Andra sidan av ”Här kommer Pippi Långstrump”.  

 

1.Zwei mal drei macht vier, (1) 

 Widewidewitt und drei macht neune, (2) 

Ich mach mir die Welt wie sie mir gefällt. (3) 

Hej, Pippi Langstrumpf, (4) 

Tralali tralahe trala hopsassa, (5) 

Hej, Pippi Langstrumpf, (6) 

Die macht, was ihr gefällt. (7) 

2. Drei mal drei macht sechs, (8) 

Widewide wer will’s von mir lernen? (9) 

Alle groß und klein, (10) 

Tralalala lad‘ ich zu mir ein. (11) 

Ich hab ein Haus, (12) 

Ein kunterbuntes Haus, (13) 

ein Äffchen und ein Pferd, (14) 

die schauen dort zum Fenster raus. (15)                                                                                                                                 

ich hab ein Haus, (16)                                                                Figur 5. Första sidan av ”Hej, Pippi Langstrumpf”. 
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 Ein Äffchen und ein Pferd, (17) 

Und jeder, der uns mag, (18) 

Kriegt unser Einmaleins gelehrt. (19) 

3. Zwei mal drei macht vier, (20) 

 Widewidewitt und drei macht neune, (21) 

Wir machen uns die Welt, (22) 

Widewide wie sie uns gefällt. (23) (Lindgren 2007: 7) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Andra sidan av ”Hej, Pippi Langstrumpf”. 

 

 

Uppsatsförfattarens direktöversättning av texten i MT: 

”Pippi Långstrump är världens starkaste och roligaste flicka. Hon bor i Villa Färgglad med sin apa och häst och 

gör alltid bara det som behagar henne”  

1.Två gånger tre blir fyra,                   2. Tre gånger tre blir sex,                          3.Två gånger tre blir fyra,             

Widewide och drei blir nio,                   widewide, vem vill lära sig det av mig?    Widewidewitt och tre blir nio, 

Jag gör mig världen,                               alla stora och små,                                     vi gör oss världen, 

Widewide som jag behagar.                   Tralalala bjuder jag in till mig.                  Widewide som vi behagar. 

Hej, Pippi Långstrump,                          Jag har ett hus, 

Tralali tralalahe trala hopsassa,              ett färgglatt hus, 

Hej, Pippi Långstrump,                           en liten apa och en häst, 

Hon gör som hon behagar.                      De tittar ut därifrån fönstret. 

                                                                Jag har ett hus, 

                                                                En liten apa och en häst, 

                                                                Och varenda en som gillar oss, 

                                                               Får lära sig vår ”ett gånger ett”. 
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De inledande beskrivningarna till visorna, som vi kan se i figur 3 och 5, skiljer sig på så sätt 

att man i KT skriver att Pippi brukar sjunga den här visan när hon rider igenom stadens gator 

medan den tyska beskrivningen snarare introducerar det som senare kommer att komma i 

visan. I KT beskrivs visan alltså mer som Pippis visa som hon brukar sjunga.  

Mellan visorna finns sedan ytterligare en hel del betydelsemässiga skillnader. Varje ny vers 

till MT (rad 1, 9 och 21) inleds med felaktiga matematiska uträkningar som inte förekommer 

någonstans i KT (se figur 3). Pippi uttrycker även i slutet av första och sista versen (rad 3 och 

23) att hon och hennes vänner gör som de själva behagar, vilket inte heller behöver uppfattas 

som helt överensstämmande med KT. Däremot finns några semantiska likheter i form av 

synonymer för vissa deltagare och saker som förekommer i båda visornas andra verser t.ex. 

”ein Äffchen” (figur 6, rad 14 och 17) (Herr Nilsson), ”ein kunterbuntes Haus” (figur 6, rad 

13) (Villavillekulla) och hästen som omnämns som ”ein Pferd” (figur 6, rad 14 och 17). Rent 

semantiskt finns alltså de flesta betydelsebärande enheterna och figurerna med i MT även om 

dessa presenteras med andra namn och på andra sätt än vad de gör i KT. I KT uppmanar Pippi 

varenda en som hon känner att de ska komma med så att de tillsammans kan leva loppan. I 

MT säger hon att alla som gillar henne, hennes apa och häst, bjuder hon in till sig så att de kan 

lära sig Pippi-familjens ”ettgångerett”. En hel del fokus ligger alltså på Pippis matematik, som 

inte har någon motsvarighet i KT. Denna sångöversättning skulle därför kunna betraktas som 

ett ”Enstaka-ord-bygge” som återfinns i Franzons tabell (se s. 10-11).  

 Påstående 

(antal per rad) 

Fråga Uppmaning 

Här kommer 

Pippi 

Långstrump 

4 (0,143) 2 (0,071) 1 (0,036) 

Hej, Pippi 

Langstrumpf 

6 (0,25) 1 (0,042) - 

Tabell 11. Språkhandlingar i ”Här kommer Pippi Långstrump” och ”Hej, Pippi Langstrumpf”. 

I tabell 11 kan man konstatera att det sammanlagt finns sju språkhandlingar i de båda 

sångtexterna. Det finns alltså en strukturell likhet mellan visorna. Språkhandlingarna i KT är 

däremot mer varierade eftersom påståenden, frågor och en uppmaning blandas medan MT till 

största delen består av påståenden och en fråga. Detta innebär att den svenska visans text 

teoretiskt sett öppnar upp för fler responsdrag från läsaren/åhöraren eftersom den innehåller 

fler språkhandlingar som pockar på läsarens/åhörarens responsdrag. En fråga inbjuder 

teoretiskt sett till en snabb respons från läsaren/åhöraren och uppmaningen manar 

läsaren/åhöraren till handling. I MT finns bara en sådan språkhandling och i övrigt består 

visan av påståenden som pockar minst på läsarens responsdrag.  

 1. Person 

(antal 

per rad) 

2. Person 3. Person 

Här kommer Pippi 

Långstrump 

6 (0,214) 4 (0,143) 1 (0,036) 

Hej, Pippi 

Langstrumpf 

11 (0,46) - 3 (0,125) 
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Tabell 12. Användandet av personliga pronomen i ”Här kommer Pippi Långstrump” och ”Hej, Pippi 

Langstrumpf”.  

Tittar man på användandet av personligt pronomen i andra person i figur 3 är ”du” riktat mot 

läsaren/åhöraren, vilket innebär att läsaren är mer direkt tilltalad än i figur 6 eftersom inget 

personligt pronomen i andra person används där, vilket även konstaterades i tabell 12. 

Däremot finns det ändå någon form av inkludering också genom den enda frågan som 

förekommer i MT: ”widewide wer will’s von mir lernen?” (widewide, vem vill lära av mig?) 

men man skulle kunna uppfatta den här inkluderingen som mer generell än när man använder 

sig av ett direkt tilltal till läsaren/åhöraren. I båda visorna sjunger Pippi om sig själv i både 

första och tredje person. I figur 3 ligger mycket fokusering på att inkludera läsaren/åhöraren 

genom att användningen av frågor och ”du”, t.ex. ”Har du sett min apa?”. Detta förekommer 

inte i figur 6 utan här använder man sig av ”wir” (vi) vid ett tillfälle för att inkludera läsaren 

och sedan av ”wer” (vem) och ”jeder” (varenda en) som även de riktas åt läsaren/åhöraren. 

Inkluderingen av läsaren i figur 6 kan alltså uppfattas som något mer generell än i figur 3.   

 Krav Erbjudande Ingen 

interaktionspotential 

Här kommer Pippi 

Långstrump 

2 6 2 

Hej, Pippi 

Langstrumpf 

2 - - 

Tabell 13. Bildhandlingar i ”Här kommer Pippi Långstrump” och ”Hej, Pippi Langstrumpf”. 

Bildhandlingarna är fler i figur 3 eftersom antalet deltagare på den första bilden är fler än i 

figur 6 där man har två olika bilder på enbart Pippi. Det man kan konstatera utifrån tabell 13 

sedan är att man i mycket hög grad använder sig av erbjudande blickar på de svenska 

illustrationerna och uteslutande krävande blickar på det tyska, vilket i sig utgör en stor 

skillnad.  

Tabell 14. Engagemangsgrad i ”Här kommer Pippi Långstrump” och ”Hej, Pippi Langstrumpf”. 

I tabell 14 framgår det att man till största delen har en medelhög engagemangsgrad i 

avbildningarna av figur 3 och 4. De är alltså avbildade ur ett sidoperspektiv och detta i 

kombination med de erbjudande blickarna gör att läsaren placeras i en betraktarposition. 

Annat är det i figur 5 och 6 där en av bilderna dels innehåller en krävande blick och dels är 

avbildad framifrån. I ett sådant fall blir läsaren deltagare i figurens värld eftersom figuren 

möter läsaren med sin blick och hållning. Svårare är det att säga i vilken mån läsaren blir 

betraktare eller deltagare när det finns en krävande blick med en medelhög engagemangsgrad 

som på den andra bilden av det tyska uppslaget. Den kombinationen skulle antagligen kunna 

betraktas som att läsarens roll i interaktion blir någon form av mellanting mellan betraktare 

 Hög 

engagemangsgrad 

Medelhög 

engagemangsgrad 

Låg 

engagemangsgrad 

Här kommer Pippi 

Långstrump 

3 5 - 

Hej, Pippi 

Langstrumpf 

1 1 - 
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och deltagare. Det man nog ändå kan konstatera är att om någon av dessa komponenter är 

inkluderande i hög grad och kombineras med en komponent som inte är det i lika hög grad så 

bör läsaren ändå vara mer inkluderad i den avbildades värld än när båda komponenterna har 

låg interaktionsgrad eller när den avbildade har stängda ögon. Då finns ingen form av 

interaktionspotential.  

 Retorisk 

fråga 

(antal 

per rad) 

Expolition Ordhopning Allitteration 

i syfte att 

förstärka 

ting 

Sakhopning 

Här kommer 

Pippi 

Långstrump 

2 (0,071) 6 (0,214) 2 (0,071) 3 (0,107) 1 (0,036) 

Hej, Pippi 

Langstrumpf 

1 (0,042) 2 (0,083) 1 (0,042) - 2 (0,083) 

Tabell 15. Retoriska stilmedel i ”Här kommer Pippi Långstrump” och ”Hej, Pippi Langstrumpf”.  

I likhet med användandet av språkhandlingar kan vi i tabell 15 se att man har varit mer 

varierad i användandet av retoriska stilmedel i figur 3. Dels innehåller den två retoriska 

frågor, vilka ger samma effekt som en fråga överlag gör i en text; den skärper 

uppmärksamheten och även samhörigheten med läsaren/åhöraren. I den tyska finns en sådan. 

Expolitionerna i KT förstärker Pippis roll i visan, vilket delvis används i samma syfte i MT 

men också för att förstärka Pippis ägodelar: apan, hästen och villan. På så vis mattas 

fokuseringen på Pippi av något i MT. Hon får lämna över en del plats för annat. Ytterligare 

förstärkningar av ägodelarna görs med hjälp av sakhopningar, vilket man även gör i KT. I KT 

använder man sig även av ordhopningar och allitterationer för att förstärka exempelvis herr 

Nilsson och Villavillekulla. I MT används istället ordhopningarna i syfte att förstärka Pippis 

matematiska uträkningar. De matematiska uträkningarna har alltså inte bara i position utan 

även retoriskt fått en central plats i MT. Några allitterationer för att förstärka ting förekommer 

däremot inte i MT.  

 Materiell 

process (per 

rad) 

Verbal process Mental process Relationell 

process 

Här kommer 

Pippi 

Långstrump 

11 (0,392) - 5 (0,179) 3 (0,107) 

Hej, Pippi 

Langstrumpf 

9 (0,375) - 1 (0,042) 2 (0,083) 

Tabell 16. Textuella processer i ”Här kommer Pippi Långstrump” och ”Hej, Pippi Langstrumpf”. 

Pippi är inte aktiv deltagare de materiella processerna i verserna i figur 3 utan hon är främst 

aktiv deltagare i de som förekommer i refrängerna. I fyra av de fem mentala processerna är 

upplevaren i processen ”du” dvs. läsaren. Läsaren får alltså även i de flesta av de mentala 

processerna en aktiv roll. I den mentala process som läsaren inte är aktiv deltagare är det 

istället Pippi som är aktiv. I de relationella processerna är Pippi bara aktiv deltagare en gång: 
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”jag har apa häst och villa” då hon är bärare och ”apa, häst och villa” är attribut. I övriga 

relationella processer förekommer enbart tomma subjekt (se figur 3).  

I figur 6 är Pippi aktör i fem av de materiella processerna. I den sista materiella processen 

som avslutar den tredje versen (rad 23) i figur 6 har Pippi även inkluderat sina vänner i 

aktörsrollen.  I den mentala processen förekommer ytterligare ett tomt subjekt. I de 

relationella processerna är Pippi aktiv deltagare. Då är hon, ”ich”, bärare och ”ein Haus, ein 

Äffchen und ein Pferd” attribut.  

I figur 3 är alltså antingen Pippi eller läsaren/åhöraren/”du” aktiv deltagare i nio fall av 18. I 

MT är Pippi aktiv deltagare i åtta fall av 15 (se figur 3 och 6).  

 Aktionsprocess Reaktionsprocess 

Här kommer 

Pippi 

Långstrump 

7 1 

Hej, Pippi 

Langstrumpf 

2 - 

Tabell 17. Narrativa processer i ”Här kommer Pippi Långstrump” och ”Hej, Pippi Langstrumpf” 

Aktionsprocesserna består av både intransitiva och enkelriktade aktionsprocesser i figur 3-6. 

En särskilt intressant sådan är den första bilden i figur 3 där framför allt Pippi-sällskapet är 

målet för blickar från flera deltagare på bilden. Detta är ett exempel på det som tidigare har 

diskuterats i arbetet att man även kan ge någon eller något en framskjuten ställning genom att 

göra vederbörande till mål för flera vektorer. Läsarens blick riktas då automatiskt åt det håll 

som alla andras blickar gör. I figur 4 finns även en enkelriktad reaktionsprocess där Pippi 

uttrycker sin glädje över speldosan som hon har fått i present. Pippi är alltså reaktör och 

speldosan fenomen. På det tyska uppslaget finns enbart två intransitiva aktionsprocesser där 

Pippi är aktör och målen för hennes blickar inte finns tillgängligt för läsaren i vare sig text 

eller bild (se figur 5 och 6).  

I figur 3 och 4 kan vi alltså konstatera att Pippi är aktiv deltagare i hälften av bilderna medan 

hon är det i alla bilder i figur 5 och 6. 

De största skillnaderna i denna analys är alltså att flera olika typer av språkhandlingar har 

förekommit i KT där framför allt det större antalet frågor som finns har riktats mot läsaren 

tillsammans med ett direkt tilltal genom användandet av personligt pronomen i andra person. 

Bildhandlingarna har i huvudsak varit krävande i MT medan de i KT huvudsak har varit 

erbjudande. Engagemangsgraden är jämt fördelad på hög och medelhög engagemangsgrad i 

MT medan den i högre utsträckning har varit medelhög i KT. Även de retoriska stilmedlen 

har varit mer varierande och har dessutom förekommit oftare i KT än i MT. Ett relativt stort 

antal mentala processer har försvunnit i MT och Pippi har blivit den enda huvudpersonen. De 

narrativa processerna är fler i KT.    
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6.3 Multimodala analyser av ”Sjörövar-Fabbe” 

och ”Seeräuber-Opa Fabian” 
 

Sjörövar-Fabbe, farfars far, (1) 

Är minsann en sjusärdeles karl, (2) 

Kring alla hav han far och far, (3) 

Tjohej hadelittan lej. (4) 

Sjörövaryrket passar’n bra. (5) 

”Det är bara att röva och ta, (6) 

Och det”, sa Fabbe, ”gillar jag,” (7) 

Tjohej hadelittan lej.” (8) 

Men då … (9) 

Vad står på, (10) 

Fabbe blir plötsligt blek och grå! (11) 

Oj då! (12) 

Vad står på, (13) 

Figur 7. Första sidan av ”Sjörövar-Fabbe”.  

oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj! (14) 

(Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj!) (15)  

Sjörövar-Fabbe, farfars far, (16)  

Är minsann en sjusärdeles karl, (17) 

Men han är sjösjuk alla dar, (18) 

Tjohej hadelittan lej. (19) 

Stormen ryter och åskan går, (20) 

Havet brusar och seglena slår, (21) 

Ner i kajutan Fabbe går, (22) 

Tjohej hadelittan lej. (23) 

Kräks och svär och mår inte bra. (24) 

”Bättre väder det vill jag nog ha, (25) 

Annars”, sa Fabbe, ”slutar jag, (26) 

Tjohej hadelittan lej.” (27)                                                  

Men då … (28) (Lindgren 1993: 50)                                              Figur 8. Andra sidan av ”Sjörövar-Fabbe”.  
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Vad står på? (29) 

Fabbe blir plötsligt blek och grå! (30) 

Oj då! (31) 

Vad står på, (32) 

Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj! (33) 

”D’ä nåt ingen mänska förstår, (34) 

Varför alltid så illa jag mår, (35) 

Bara båten guppar och går, (36) 

Tjohej hadelittan lej.” (37) 

Sjörövar-Fabbe, farfars far, (38) 

Är minsann en sjusärdeles karl, (39) 

Men han är sjösjuk alla dar, (40) 

Tjohej hadelittan lej. (41) (Lindgren 1993: 50) 

1. Seeräuber-Opa Fabian (1) 

Trieb so manchen Schabernack, (2) 

Kreuz und quer auf dem Ozean, (3) 

Tjoa hadelitan jak. (4) 

 

2. Seeräuber-Opa Fabian (5) 

War bekannt auf der ganzen Welt, (6) 

Er raubte Gold von jedem Kahn, (7) 

Tjoa hadelitan delt. (8) 

Alter Käpt’n Fabian, (9) 

Pippi bleibt dir immer treu; (10) 

Jetzt lass die Kleine auch mal ran, (11) 

Käpt’n ahoi, ahoi. (12) 

3. Seeräuber-Opa Fabian (13) 

Kotzt bei jedem Sturm ins Meer, (14) 

Mehr als einer essen kann, (15) 

Tjoa hadelitan deer. (16) 

 

4. Seeräuber-Opa Fabian, (17) 

Pippi ist genau wie du, (18) 

Steuert Taka-Tuka an, (19) 

Tjoa hadelitan du. (20)  

Figur 9. Första sidan av ”Seeräuber-Opa Fabian”. 
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5.Seeräuber-Opa Fabian, (21) 

Pippi holt den Papa raus, (22) 

Keiner kann, was Pippi kann, (23) 

Tjoa hadelitan daus. (24) (Lindgren 2007: 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Figur 10. Andra sidan av ”Seeräuber-Opa Fabian”. 

 

Uppsatsförfattarens direktöversättning av texten i MT:   

”Sjörövarfarfar Fabian var en vild man och Pippis farfar. För flera år sedan gömde han en skatt och bara Pippis 

pappa vet var man kan hitta den”                                          

1. Sjörövarfarfar Fabian               2. Sjörövarfarfar Fabian                 3. Sjörövarfarfar Fabian 

Bedrev så mycket ofog,                var känd över hela världen,            spyr i havet vid varje storm, 

Kors och tvärs över oceanen,        han rövade guld från varenda båt,  mer än vad någon kan äta,  

Tjoa hadelitan jak.                        Tjoa hadelitan delt                          tjoa hadelitan deer 

                                                      Gamle kapten Fabian, 

                                                      Pippi förblir dig alltid trogen; 

                                                      Låt nu den lilla ta vid 

                                                      Kapten, ohoj, ohoj. 

 

4. Sjörövarfarfar Fabian,          5. Sjörvarfarfar Fabian,  

Pippi är precis som du,             Pippi hämtar ut pappa 

Styr mot Taka-Tuka,                Ingen kan det som Pippi kan, 

Tjoa hadelitan du.                     Tjoa hadelitan daus 

 

I inledningarna till visorna, som återfinns i figur 7 och 9, finns en del skillnader mellan käll- 

och måltext. I figur 7 beskrivs visan som en spännande sjörövarvisa om Fabian Långstrump 

som Pippis pappa brukade sjunga för henne medan man i figur 9 skriver att Fabian var Pippis 

farfar och att han hade gömt en skatt som bara Pippis pappa vet var den finns.  

Liksom i föregående visa så har MT även fler verser än KT. MT är inte heller uppbyggd som 

en berättelse utan består till större delen av korta, mindre målande konstateranden att 

Seeräuber-Opa Fabian var sjörövare, att han var känd över hela världen och att han kräktes 

när det var storm. Sedan övergår visan mer och mer till att fokusera på Pippi och att hon ska 

befria sin pappa i Taka-Tuka (det som är det tyska namnet på sjörövarbyn i ”Pippi in Taka-

Tuka-land”). Pippi har alltså fått en viktig deltagarroll i MT som hon inte har i KT. MT 

innehåller inte heller några citat yttrade av vare sig Seeräuber-Opa Fabian eller Pippi. Så 
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sammanfattningsvis är måltexten i figur 10 ett ”Enstaka-ord-bygge” där översättaren i MT har 

tagit med sjörövaryrket och att Seeräuber-Opa Fabian kräktes/mådde illa vid storm men sedan 

valt att göra om innehållet ganska mycket.  

 Påstående (per rad) Fråga 

”Sjörövar-Fabbe” 19 (0,463) 4 (0,097) 

”Seeräuber-Opa 

Fabian” 

10 (0,417) - 

Tabell 18. Språkhandlingar i ”Sjörövar-Fabbe” och ”Seeräuber-Opa Fabian”. 

De här visorna som återfinns i figur 7 och 10 består till största delen av påståenden (se tabell 

18), vilket som tidigare har konstaterats, är den typen av språkhandling som pockar minst på 

läsarens responsdrag.  Den svenska visan bryts däremot av fyra responskrävande element som 

i det här fallet är frågor. Detta bidrar till en viss variation i den svenska visan som väcker 

läsarens uppmärksamhet. Här bör även påpekas att två av påståendena som finns i KT är 

utformade som citat yttrade av Sjörövar-Fabbe. Några sådana finns inte i MT.    

 1. Person (per 

rad) 

2. Person 3. Person 

Sjörövar-Fabbe  4 (0,098) - 3 (0,073) 

Seeräuber-Opa 

Fabian 

- 2 (0,083) 1 (0,042) 

Tabell 19. Användandet av personliga pronomen i ”Sjörövar-Fabbe” och ”Seeräuber-Opa Fabian”. 

I användandet av personliga pronomen (se tabell 19) så förekommer inte andra person i KT 

och läsaren blir inte heller på annat sätt tilltalad. De personliga pronomina skiftar istället 

mellan första och tredje person. I den tyska visan skiftar man istället mellan andra och tredje 

person där man främst tilltalar Seeräuber-Opa Fabian (se figur 10). Läsaren/åhöraren hamnar 

alltså i en betraktarposition både i KT och MT (se figur 7 och 10).  

 Krav Erbjudande Ingen 

interaktionspotential 

Sjörövar-Fabbe - 1 - 

Seeräuber-Opa 

Fabian 

2 - 2 

Tabell 20. Bildhandlingar i ”Sjörövar-Fabbe” och ”Seeräuber-Opa Fabian”. 

På det svenska uppslaget finns det enbart en bild på en sjösjuk sjörövare (Sjörövar-Fabbe) (se 

figur 7). Sjörövarens blick riktar sig inte mot läsaren så alltså är det en erbjudande blick. På 

det tyska uppslaget finns det ingen interaktionspotential mellan bilderna på Pippi och läsaren 

eftersom Pippi blundar. Tommy och Annika som är med på den andra bilden av uppslaget 

riktar däremot sina blickar direkt mot läsaren. 

 Hög 

engagemangsgrad 

Medelhög 

engagemangsgrad 

Låg 

engagemangsgrad 
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Sjörövar-Fabbe 1 - - 

Seeräuber-Opa 

Fabian 

3 1 - 

Tabell 21. Engagemangsgrad i ”Sjörövar-Fabbe” och ”Seeräuber-Opa Fabian”. 

Precis som den andra bilden av Pippi i ”Här kommer Pippi Långstrump” (se figur 4) hamnar 

läsaren i ett mellanläge mellan betraktare och deltagare då Sjörövar-Fabbes blick är 

erbjudande men kroppen har en hög engagemangsgrad (är avbildad framifrån). Den lilla 

bilden på Pippi i MT (se figur 9) har däremot en ganska låg interaktionsgrad med läsaren. För 

det första finns det ingen interaktionspotential i hennes blick och hon är dessutom avbildad 

från sidan, vilket inte inkluderar läsaren i hennes värld. På den andra bilden (se figur 10) är 

hon närmare läsaren eftersom hon är avbildad framifrån. Däremot kvarstår faktumet att det 

inte råder någon interaktionspotential pga den frånvarande blicken. Tommy och Annika har 

däremot en hög interaktion med läsaren genom de krävande blickarna och att de har avbildats 

framifrån. På den första bilden (se figur 9) placeras alltså läsaren i en betraktarposition och på 

andra (se figur 10) lutar det mer åt en deltagarposition eftersom både Tommy och Annika 

bjuder in till detta. Text och bild i KT placerar alltså läsaren/åhöraren i betraktarposition och 

det gör man även visuellt. I MT gör man detta i text och på en av två bilder.  

 Sakhopning 

(per rad) 

Retorisk 

fråga 

Allitteration 

Sjörövar-

Fabbe 

3 (0,073) 4 (0,098) 3 (0,073) 

Seeräuber-

Opa Fabian 

2 (0,083) - - 

Tabell 22. Retoriska stilmedel i ”Sjörövar-Fabbe” och ”Seeräuber-Opa Fabian”. 

Sakhopningarna (se tabell 22) i den svenska visan används för att understryka 

väderförhållandena som orsakar Sjörövar-Fabbes sjösjuka och även för att understryka hur 

dåligt han mår när det blir storm. I den tyska visan används dessa för att understryka 

Seeräuber-Opa Fabians identitet som sjörövare och att han alltid kräktes vid storm. I övrigt 

innehåller KT, som delvis redan påpekats fyra retoriska frågor (se tabell 22), vilket skärper 

läsarens/åhörarens uppmärksamhet mot händelseförloppet i visan. Några retoriska frågor 

förekommer inte i den tyska visan. Några allitterationer, som man i KT använder för att lägga 

fokus på Sjörövar-Fabbe, använder man inte heller i den tyska visan och dessa ersätts inte 

heller av några andra retoriska stilmedel.  

 Materiell 

process (per 

rad) 

Verbal process Mental process Relationell 

process 

Sjörövar-Fabbe 16 (0,39) 3 (0,073) 4 (0,098) 8 (0,195) 

Seeräuber-Opa 

Fabian 

7 (0,291) - - 3 (0,073) 

Tabell 23. Textuella processer i ”Sjörövar-Fabbe” och ”Seeräuber-Opa Fabian”. 
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De textuella processerna skiljer sig även en del åt (se tabell 23). Detta kan bero på visornas 

olika uppbyggnad. Den svenska visan är som sagt uppbyggd som en berättelse/ myt där 

Sjörövar-Fabbe och hans problem med sjösjuka beskrivs och understryks. I alla de materiella 

processerna beskrivs omständigheterna kring Sjörövar-Fabbe, att han far runt på alla hav för 

att röva och hur stormen påverkar honom (figur 7, rad 3 och 20-26). Däremellan flikas 

verbala och mentala processer in där Sjörövar-Fabbe själv kommenterar vad han gillar, att han 

vill ha bättre väder och han inte kan förstå varför han mår så illa. Sedan finns flera 

sammanfattande beskrivningar av Sjörövar-Fabbe, skeendena runt honom och hans uttalanden 

om dem med relationella processer som är av en mer sammanfattande typ, exempelvis ”men 

han blir sjösjuk alla dagar”. I alla dessa processer där Sjörövar-Fabbe deltar är han aktiv, dvs. 

i 19 av 31 textuella processer. Den tyska visan är inte upplagd på samma sätt utan verserna är 

korta konstateranden utan att egentligen fokusera på något särskilt skeende eller på Seeräuber-

Opa Fabians tankar och känslor kring dessa. Detta gör att visan främst innehåller materiella 

och relationella processer. I dessa processer är Seeräuber-Opa Fabian aktiv deltagare i hälften 

av processerna och Pippi i övriga hälften. På den här nivån blir alltså Pippis framträdande roll 

i MT som tydligast.  

Tabell 24. Narrativa processer i ”Sjörövar-Fabbe” och ”Seeräuber-Opa Fabian”. 

På det svenska uppslaget förekommer en enkelriktad reaktionsprocess (se tabell 24) där 

Sjörövar-Fabbe uttrycker illamående genom sin kroppshållning och oroliga blick (se figur 7). 

Fenomenet är stormen som står beskriven i visans text. Det tyska uppslaget innehåller både 

enkelriktade aktionsprocesser och intransitiva reaktionsprocesser (se figur 9 och 10 samt 

tabell 24). I alla dessa processer är Pippi, Tommy och Annika är aktiva deltagare. 

 KT innehåller alltså även här fler språkhandlingar. I vare sig KT eller MT finns någon form 

av tilltal till läsaren. I MT tilltalas däremot Seeräuber-Opa Fabian. MT består för övrigt av 

fyra enskilda bildhandlingar som antingen är krävande eller inte har någon interaktionsgrad 

alls medan den enda bildhandlingen i KT var erbjudande. Dessa interaktionsgrader 

kombineras sedan med höga och medelhöga engagemangsgrader medan engagemangsgraden i 

KT är hög. De retoriska stilmedlen används i mycket högre utsträckning i KT. Även de 

textuella processerna är mer varierande i KT där alla processerna finns representerade medan 

MT enbart består av materiella och relationella processer. De narrativa processerna är däremot 

fler till antalet i MT och det finns även dubbla processer per bild. Pippi, Tommy och Annika 

utför både aktions- och reaktionsprocesser medan det enbart förekommer en reaktionsprocess 

i KT.   

 Aktionsprocess Reaktionsprocess 

Sjörövar-Fabbe - 1 

Seeräuber-Opa Fabian 4 4 
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6.4 Multimodala analyser av ”Hujedamej, sånt 

barn han var” och ”Michel war ein Lausejunge” 

I detta avsnitt lämnar vi Pippi-visorna och går istället in på Emil-visorna. Sångboksuppslagen 

kommer precis som i kapitlen om Pippi-visorna att visas i början av kapitlet innan analyserna 

inleds.  

Hör nu på, govänner, så ska jag för er berätta (1) 

Vad en gosse gjorde, det ännu längesen, (2) 

Men nog lever minnet kvar i Smålands sköna dalar, (3) 

Katthult Lönneberga, det var den gossens hem. (4) 

Hujedamej, sånt barn han var, (5) 

Ej värre tänkas kan, (6) 

Och Emil var det namn han bar, (7) 

Ja, Emil hette han. (8) 

Sing-dudel-dej sing-dudel-dej (9) 

Sing-dudel-dudel-dej (10) 

Sing-dudel-dej sing-dudel-dej (11) 

Hu-jeda-jeda-mej. (12) 

Figur 11. Första sidan av ”Hujedamej, sånt barn han var”. 

 

Hör nu på, govänner, så ska jag för er berätta (13) 

Vad vår Emil gjorde en dag i sköna maj. (14) 

Upp i Katthults flaggstång hissa’ han sin lillasyster, (15) 

Stod sen lugnt och såg henne hänga där på svaj. (16) 

Hujedamej, sånt barn han var, (17) 

Fast Ida var rätt nöjd, (18) 

Ty ingen annan svävat har (19) 

På denna höga höjd. (20) 

Refr. (21)  

Nästa hyss han gjorde var när han i grönsakssoppan (22) 

Dök på huvet ner och sen satt där stenhårt fast (23) 

Uti mor sins soppskål, ty hans öron var för stora, (24) 

Så det blev att fara till doktorn det med hast. (25) (Lindgren 1993: 11)      Figur 12. Andra sidan av ”Hujedamej, 

sånt barn han var”. 
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 Hujedamej, sånt barn han var, (26)                                                                                          

Tror inte också ni, (27) 

Att den som blott en soppskål har (28) 

Vill ej ha gossar i? (29) 

Refr. (30) 

Viljen I sen höra så ska jag för er berätta (31)   

vad vår Emil gjorde en dag i körsbärsti’n. (32) 

Det var då han la sej full, och full blev också grisen, (33) 

Jojo, det var allt ett par sköna fyllesvin. (34) 

Hujedamej, sånt barn han var, (35) 

Men som godtemplare (36) 

Stod Emil redan nästa dag (37) 

Figur 13. Tredje sidan av ”Hujedamej, sånt barn han var”.  

Och det var kärt att se. (38)                                                Refr. (57) 

Refr. (39)                                                                            Hör nu på, govänner, inte kan jag ju berätta (58)                                                                         

Vidare, govänner, så kan jag för er berätta (40)                 alla hemska hyss som vår Emil tog sig för, (59)                

om den sorgens dag, när han lurade sin far (41)                 men i snickarboden fick han sitta alla dagar, (60)                 

till att köra stortån i en gillrad råttefälla. (42)                     tänk på det, små barn, om ni denna visa hör. (61)                     

Av den stackars stortån blev det ej mycket kvar. (43)        Hujedamej, sånt barn han var, (62) 

 Hujedamej, sånt barn han var, (44)                                    i hela Småland fanns ej nån så vildsom Emil var (63)                                           

Han hävde samma dag (45)                                                och ingen annan stans. (64)                                              

Sju liter paltsmet på sin far (46)                                         Refr. (65)                                         

Med nya, friska tag. (47)                                                    Viljen I sen veta vem som denna visa diktat haver? (66)                                                    

Refr. (48)                                                                             Det är pigan Lina som uti lust och kval (67)  

 Och till sist, govänner, så kan jag för er berätta (49)         tjänade i Katthult uti sina ungar dagar, (68) 

 hur i Trisseboda sin far han låste in. (50)                          ack, vem kan väl räkna de flydda årens tal! (69)                                                                                            

Stackars far försökte krypa ut igenom gluggen (51)          Hujedamej, sånt barn han var, (70) 

men blev fast och hang där, tills natten den bröt in. (52)   men nu så är han man, (71)  

Hujedamej, sånt barn han var, (53)                                    och vi i Lönneberga har (72) 

den Emil som jag minns. (54)                                            ej bättre karl än han. (73) 

Nog är sånt illdåd mot en far (55)                                      Sing-dudel-dej sing-dudel-dej (74) 
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det grymmaste som finns. (56)                                          sing-dudel-dudel-dej (75)  

sing-dudel-dej sing dudel-dej (76) 

hu-jeda-jeda-mej. (77) (Lindgren 1993: 11-12) 

 

1. Michel war ein Lausejunge (1) 

Aus ´nem Dorf in Schweden. (2) 

Nichts als dumme Streiche (3) 

Hatte er im Sinn. (4) 

Unter seinen Streichen (5) 

Litten Vater, Mutter, Ida, (6) 

Auch die brave Lina (7) 

Und auch die Lehrerin. (8) 

 Refrain (9) 

Sing dudeldei, sing dudeldei, (10) 

Der Michel war bekannt! (11) 

Sing dudeldei, sing dudeldei, (12) 

Bekannt im ganzen Land! (13) 

Sing dudeldei, sing dudeldei, (14) 

Sing dudeldudeldei! (15) 

 

 

Figur 14. Första sidan av ”Michel war ein Lausejunge”.               

Sing dudeldei, sing dudeldei, (16) 

Sing dudeldudeldei! (17) 

2. Michel trieb es arg und ärger, (18) 

doch es macht der Bengel, (19)  

der im Dorf kein Engel, (20) 

Unfug stets allein. (21) 

Für die Streiche kam er immer (22) 

In der Tischlerschuppen, (23) 

Snitzle viele Puppen, (24) 

Denn Strafe musste sein. (25) 

Refrain (26) 

Sing dudeldei … (27) (Lindgren 2007: 25) 

 

 

                                                                                           Figur 15. Andra sidan av ”Michel war ein Lausejunge”. 
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Uppsatsförfattarens direktöversättning av MT: 

”Hyss tänker man inte ut. Hyss bara blir. Men att det var hyss vet man först efteråt”, förklarar Michel för sin 

syster lilla Ida. Därför måste Michel också straffas ofta med att sitta i snickarboden. Fast egentligen är ha en 

snäll liten pojke. Och när blir stor, blir han till och med kommunalrådsorförande”.  

1. Michel var en illbatting                 2. Michel gjorde det bara sämre och sämre, 

Från en by i Sverige.                         Dock det gör att en slyngel,  

Inget annat än dumma hyss               som inte är en ängel i byn, 

Hade han i sinnet.                              Som gör ofog får stå ensam.                                                        

Av hans hyss led far, mor, Ida,          För sina hyss fick han alltid 

Även den duktiga Lina                       sitta i snickarboden, 

Och även lärarinnan                           tälja många dockor, 

                                                           För bestraffning krävdes. 

Refräng:                                              

Sing dudeldei, sing dudeldei,            Sing dudeldei, sing dudeldei, 

Michel var känd!                                Michel var känd!                              

Sing dudeldei,sing dudeldei,              Sing dudeldei,sing dudeldei,  

Känd i hela landet!                             Känd i hela landet! 

Sing dudeldei, sing dudeldei,             Sing dudeldei, sing dudeldei, 

Sing dudeldudeldei,                            Sing dudeldudeldei! 

Sing dudeldei, sing dudeldei,             Sing dudeldei, sing dudeldei, 

Sing dudeldudeldei!                           Sing dudeldudeldei! 

 

Inledningen i figur 14 är lite intressant eftersom man tycks ha velat ersätta en del utebliven 

information om Emils karaktär som annars bara finns i KT. Här skriver man exempelvis att 

Emil/Michel egentligen var ett snällt barn och att han blev kommunalrådsordförande så 

småningom. I KT påpekas Emils alla hyss och sedan ger man den större och mer varierande 

bilden av Emil i visan.   

Ser man på visorna så har även denna måltext i figur 14 och 15 blivit mycket kortare än i 

källtexten i figur 11, 12 och 13 och i likhet med ”Seeräuber-Opa Fabian” så har man även här 

sammanfattat mycket av texten i KT. I likhet med ”Sjörövar-Fabbe” så är ”Hujedamej, sånt 

barn han var” uppbyggd som en berättelse med mycket beskrivningar. I både KT och MT 

ligger mycket fokus på Emils hyss. I KT beskrivs dessa däremot utförligare i form av när och 

hur dessa hyss gick till. I MT konstaterar man snarare att Emil gjorde hyss och att det 

ogillades. Man har inte heller låtit avsluta visan med att skriva att Emil så småningom blev en 

bra man som man har gjort i KT och där har viktig information om Emils karaktär försvunnit. 

I KT sticker man inte heller under stol med att Emils hyss var besvärliga för omgivningen 

men med hjälp av den sista versen så förstår läsaren/åhöraren att det trots allt fanns mycket 

gott i Emil som framför allt visade sig i vuxen ålder. I MT kan han framstå som besvärlig och 

kanske även lite elak eftersom de goda sidorna inte tydliggörs i själva visan. Alltså kan vi 

även här konstatera att översättningen hör till kategorin ”Enstaka-ord-bygge” precis som 

tidigare analyserade visor. 

 

 Påståenden 

(per rad) 

Fråga Erbjudande Uppmaning 

Hujedamej, sånt 

barn han var 

20 (0,208) 2 (0,02) 2 (0,02) 3 (0,031) 

Michel war ein 

Lausejunge 

9 (0,281) - - - 

Tabell 25. Språkhandlingar i ”Hujedamej, sånt barn han var” och ”Michel war ein Lausejunge”. 

Uppställningen i tabell 25 visar fördelningen av språkhandlingarna i de respektive visorna. 

Källtexten i figur 11-13 har en stor mängd påståenden med avstickande element som frågor, 
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erbjudanden och uppmaningar, vilket gör sångtexten mer varierad och kräver mer av läsaren. I 

måltexten i figur 14 och 15 finns inte denna variation eftersom man bland annat enbart 

använder sig av påståenden.  

 1. Person (per 

rad) 

2. Person 3. Person 

Hujedamej, sånt barn 

han var 

6 (0,063) 8 (0,083) 17 (0,177) 

Michel war ein 

Lausejunge 

- - 3 (0,094) 

Tabell 26. Användandet av personliga pronomen i ”Hujedamej, sånt barn han var” och ”Michel war ein 

Lausejunge”.  

I tabell 26 kan vi se att författaren i KT i huvudsak har använt sig av pronomen i tredje person 

som främst syftar på Emil men även av första person där berättaren Lina tar plats och 

inkluderar läsaren/åhöraren i berättelsen genom att då och då tilltala vederbörande i andra 

person. I MT förekommer enbart tre personliga pronomina som åsyftar Emil/Michel. På så vis 

försvinner alltså ”jag”-berättaren i visan och även inkluderingen av läsaren/åhöraren eftersom 

inga medel, vare sig personliga pronomen eller andra metoder för tilltal som vi exempelvis 

kunde hitta i tabell 12, förekommer. Berättarstilen i KT har alltså förändrats i MT. 

 Krav Erbjudande Ingen 

interaktionspotential 

Hujedamej, sånt 

barn han var 

1 10 1 

Michel war ein 

Lausejunge 

- 1 1 

Tabell 27. Bildhandlingar i ”Hujedamej, sånt barn han var” och ”Michel war ein Lausejunge”. 

Ser man på bildhandlingarna i figurerna 11-15 är det främst erbjudande blickar med två 

undantag från Linas katt i figur 13 som ger en krävande blick och Emil med soppskålen på 

huvudet (se figur 11 och 15) som inte ger någon interaktionspotential.  

Tabell 28. Engagemangsgrad i ”Hujedamej, sånt barn han var” och ”Michel war ein Lausejunge”. 

Bildhandlingarna i tabell 27 i kombination med engagemangsgraden i bilderna som visas i 

tabell 28 innebär en ganska låg interaktionsgrad med läsaren eftersom ingen riktar sig mot 

läsaren och därför hamnar läsaren i en betraktarposition. Det är möjligt att de bilder där ingen 

interaktionspotential fanns i kombination med medelhög engagemanggrad kan betraktas som 

ännu mer distanserat från läsaren än de andra bilderna på uppslagen. 

Man kan alltså konstatera att i källtexten i figur 11-13 inkluderas läsaren genom valet av 

språkhandlingar och användandet av personliga pronomen. I bild är man däremot mer 

distanserad till läsaren. I måltexten i figur 14 och 15 är man distanserad från läsaren i både 

text och bild.  
 

 Hög 

engagemangsgrad 

Medelhög 

engagemangsgrad 

Låg 

engagemangsgrad 

Hujedamej, sånt barn 

han var 

- 14 - 

Michel war ein 

Lausejunge 

- 2 - 
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Tabell 29. Retoriska stilmedel i ”Hujedamej, sånt barn han var” och ”Michel war ein Lausejunge”. 

I likhet med de andra svenska visorna kombinerar man även i den här svenska visan (se figur 

11-13) flera olika typer av retoriska stilmedel för en variationsrik text. Ordhopningen i KT 

används för att förstärka Emils ursprung medan den i den tyska visan (se figur 14 och 15) 

används för att understryka hur många människor som led av Emils/Michels alla hyss. 

Orderuttrycken i den svenska visan används för att rikta läsarens/åhörarens uppmärksamhet 

mot det som ska komma härnäst i visan, vilka inte förekommer i MT. Deskriptioner 

förekommer i alla KT:s åtta verser som förstärkande medel för händelserna som Lina berättar 

om, t.ex. i femte versen där hon utförligt beskriver när Emils pappa råkade sticka in sin tå i en 

råttfälla som Emil hade lagt fram:  ”när han lurade sin far till att köra stortån i en gillrad 

råttefälla. Av den stackars stortån blev det ej mycket kvar”. Deskriptioner använder man även 

i MT:s båda verser för att förstärka Emils hyss. Anastroferna förekommer enbart i KT och har 

nog det främsta syftet att bidra till en lättsjungen visa. KT innehåller vidare en retorisk fråga 

för att väcka läsarens/åhörarens uppmärksamhet. Interrogationen används i visans sjätte vers: 

”Nog är sånt illdåd mot en far det grymmaste som finns.”. Förstärkningarna används alltså 

främst för att framhäva Emils hyss och de besvär han orsakade sin omgivning i både KT och 

MT.  

 

 Materiell 

process (per 

rad) 

Verbal process Mental process Relationell 

process 

Hujedamej, sånt 

barn han var 

25 (0,26) 7 (0,073) 7 (0,073) 24 (0,25) 

Michel war ein 

Lausejunge 

5 (0,156) - 2 (0,063) 3 (0,094) 

Tabell 30. Textuella processer i ”Hujedamej, sånt barn han var” och ”Michel war ein Lausejunge”. 

De textuella processer som förekommer i figur 11-15 sammanfattas i tabell 30. Man skulle 

kunna säga att KT är uppbyggd som en enda verbal process genom de återkommande 

orderuttrycken, t.ex. ”Hör nu på govänner  /…/” som går som en röd tråd genom verserna (se 

figur 11-13, rad 1, 13, 31, 40, 49, 58 & 66). I måltexten i figur 14 och 15 står de textuella 

processerna mer självständigt. Dessa processer är främst materiella och relationella processer 

som beskriver Emils/Michels påhitt och att han straffades med att sitta i snickarboden och 

tälja trägubbar. I de mentala processerna beskriver man att omgivningen led av dessa påhitt. 

KT innehåller förstås också flera textuella processer och de används på ett liknande sätt som i 

MT; de materiella i regel för att beskriva vad Emil och ibland även andra personer gjorde och 

de relationella för att beskriva hur han och andra var. Fokus i de mentala processerna ligger 

däremot inte så mycket på hur omgivningen led utan snarare vad Emil eller andra såg, vad 

Lina minns och att små barn bör tänka på att Emil fick sitta instängd pga sina hyss. Mindre 

fokus ligger alltså på det här förstärkta lidandet Emil utsatte sin omgivning för som 

förekommer i MT. I 36 av de 63 processerna är Emil och Lina aktiva deltagare. I övriga 

processer är det andra som räknas som förstadeltagare. I MT har inte Lina samma 

framträdande roll och räknas därför inte som någon huvudperson. Därför studeras enbart 

Emils/Michel aktivitet. I de materiella processerna i MT är han aktiv deltagare i fyra av sju 

 Ordhopning 

(per rad) 

Orderuttryck Deskription Anastrof Retorisk 

fråga 

Interrogation 

Hujedamej, 

sånt barn 

han var 

1 (0,01) 3 (0,031) 9 (0,094) 6 (0,063) 1 (0,01) 1 (0,01) 

Michel war 

ein 

Lausejunge 

1 (0,031) - 2 (0,063) - - - 
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fall, i de mentala är han aktiv deltagare en gång och i de relationella processerna är han aktiv i 

alla. Huvudpersonerna i både KT och MT är alltså aktiva deltagare i majoriteten av 

processerna.    

Tabell 31. Narrativa processer i ”Hujedamej, sånt barn han var” och ”Michel war ein Lausejunge”. 

Det svenska uppslaget (se figur 11-13) innehåller, som vi kunde se ovan, fler bilder än vad det 

gjorde på Pippi-visorna. Flera av dessa är enkelriktade aktionsprocesser och återfinns på den 

första bilden på uppslaget där familjen i Katthult försöker få ur Emils huvud ur soppskålen. 

Här skapas en liknande effekt som på första bilden i figur 3 där majoriteten av alla blickar 

riktas åt ett gemensamt mål. Emil får alltså en mer framskjuten roll än vad de andra får på 

bilden. Utöver aktionsprocesserna består det svenska uppslaget sedan av två 

reaktionsprocesser där lilla Ida är reaktör på båda. Uppslaget skildrar även en mental process. 

Det är Lina som på äldre dagar tänker tillbaka på den tiden när hon tjänade som piga och fick 

vara med om Emils alla otyg. I figur 13 sitter Lina i sin gungstol och tittar tomt ut i luften. Det 

hon gör på bilden är antagligen att hon tänker tillbaka på flydda år. Lina är därför upplevare 

av fenomenet Emil som barn. I tre av 4 bilder är Emil aktiv på de bilder som finns på det 

svenska uppslaget (figur 11-13). På det tyska är han aktiv på alla bilderna.  

 

Även i de här visorna har vi kunnat konstatera att KT innehåller fler språkhandlingar. De 

personliga pronomina finns i första, andra och tredje person i KT medan tredje person är det 

enda som förekommer i MT. I KT tilltalas även läsaren. Bildhandlingarna är fler i KT och i 

regel erbjudande på båda uppslagen. Engagemangsgraden är medelhög på de flesta av dessa 

bilder. De retoriska stilmedlen är fler till antalet i KT och förekommer oftare. Alla textuella 

processer finns representerade i KT medan tre av fyra finns i MT. Även tre av fyra narrativa 

processer finns representerade i KT medan MT innehåller en typ av narrativ process, 

aktionsprocesser.   

 Aktionsprocess Reaktionsprocess Mental process 

Hujedamej, sånt barn 

han var 

10 2 1 

Michel war ein 

Lausejunge 

2 - - 
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6.5 Multimodala analyser av ”Lille katt” och 

”Katzenlied” 
Lille katt, (1) 

Lille katt, (2) 

Lille söte katta, (3) 

Vet du att (4) 

Vet du att (5) 

Det blir mörkt om natta. (6) 

Lille gris, (7) 

Lille gris, (8) 

Lille söte grisen, (9) 

Om du frys (10) 

Om du frys (11) 

Så gör eld i spisen. (12)  

Figur 16. Första sidan av ”Lille katt” 

Lille ko, (13)  

Lille ko, (14) 

Lille söte koa, (15) 

Det var ho (16) 

Det var ho (17) 

Ho som sket på broa. (18) 

Lille mor, (19) 

Lille mor, (20) 

Lille söte mora, (21) 

Ho fick skor (22) 

Ho fick skor (23)                                                                                   

Men de var för stora. (24) (Lindgren 1993:24)                         Figur 17. Andra sidan av ”Lille katt”  

Lille far, (25)                                                         Lille jag (31) 

Lille far, (26)                                                         lille jag (32) 

Lille söte faren, (27)                                              lille söte Ida (33) 

En sån karl (28)                                                     jag vill ha (34) 

En sån karl (29)                                                    jag vill ha (35) 
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Det är tur vi har’en. (30)                                       rotemos till middag. (36) (Lindgren 1993: 24)                                                                                         

 

1. Katzenkind, (1) 

Katzenkind, (2) 

Liebste von den Katzen, (3) 

Komm geschwind, (4) 

Komm geschwind, (5) 

Darfst mich nicht nur kratzen. (6) 

2. Kleines Schwein, (7)  

 

Kleines Schwein, (8) 

Kleines süßes Schweinchen (9)  

Komm herein, (10) 

Komm herein, (11) 

Wärm am Herd die Beinchen. (12) 

3. Kleine Kuh, (13) 

Kleine Kuh, (14) 

Willst du mit mir singen? (15) 

Sollst dazu, (16) 

Sollst dazu (17) 

Über Zäune springen. (18) 

Figur 18. Första sidan av ”Katzenlied”                              

4. Mutter du, (19)                                    

    Mutter du, (20)                                        

    Liebe kleine Mutter, (21)                        

    Nimm die Schuh, (22)                             

    Nimm die Schuh, (23)                             

    Gib den Hühnern Futter. (24)(Lindgren 2007: 28-29)  
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5.Väterlein, (25)                                

Väterlein, (26)                                                                                                                            

Väterlein, du Kleiner, (27)                 

 du bist ein, (28)                                  

 du bist ein (29)                                   

Kerl, so wie sonst keiner. (30)  

6. Idalein, (31)        

Idalein, (32) 

wirst auch nicht vergessen, (33) 

wirst gleich fein, (34) 

wirst gleich fein (35) 

Rübeneintopf essen. (36) (Lindgren 2007: 29)    

 

 

  

                                                                                                         Figur 19. Andra sidan av ”Katzenlied” 

Uppsatsförfattarens direktöversättning av MT:  

”Lilla Ida är en duktig flicka. Sin mamma och sin pappa har hon kära och naturligtvis alla djuren i Katthult” 

1. Lille katt,                          2. Lille gris                          3. Lille ko, 
Lille katt,                              lille gris                               lille ko,  

Kärast av alla katter,            lille söte grisen                   vill du sjunga med mig? 

Kom fort,                              kom in,                                då bör du, 

Kom fort,                              kom in,                                då bör du, 

Du får inte klösa mig bara..  Värm benen vid spisen.       hoppa över staketet. 

 

4. Mor du,                             5. Lille far,                             6. Lilla Ida, 

Mor du,                                 lille far,                                  lilla Ida, 

Kära lilla mor,                       lille far, du lille,                    ska inte heller glömma, 

Ta skorna,                             du är en,                                 blir snart nöjd, 

Ta skorna,                             du är en,                                 blir snart nöjd 

Ge hönsen foder.                  Karl, som ingen annan.          Att äta rotmos.  

 

Inledningen till MT (figur 18) är, precis som inledningen till måltexten av ”Här kommer Pippi 

Långstrump” av en mer sammanfattande natur där deltagarna i visan presenteras. I KT (figur 

16) beskrivs visan däremot som en visa lilla Ida brukade sjunga.  

Alla deltagare som förekommer i KT, dvs. katten, grisen, kon, modern, fadern och Ida, 

förekommer i samma ordning som i MT. I hälften av verserna har man även översatt så att 

betydelsen och innehållet är väldigt lika de motsvarande verserna i KT. Den övriga hälften har 

däremot översatts ganska fritt och har ingen direkt grund i KT. T.ex. finns inte lika många 

uppmaningar, katten blir inte uppmanad att inte klösas, kon blir inte tillfrågad om den vill 

sjunga med Ida och inte heller utmanad att först hoppa över staketet, modern och fadern blir 

inte direkt tilltalade i KT och modern blir inte uppmanad att ge hönsen foder. Dessa är alltså 
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de tydligaste betydelseskillnaderna mellan visorna. Här rör det sig alltså om en 

perspektivbytesöversättning (Franzon 2016) eftersom översättningen är snarlik KT men 

skiljer sig främst semantiskt i verserna 3, 4 och 6 . Detaljstudierna följer här nedan.     

 Påstående Fråga Uppmaning 

Lille katt 3 1 2 

Katzenlied 2 1 4 

Tabell 32. Språkhandlingar i ”Lille katt” och ”Katzenlied”. 

I jämförelse med de tidigare svenska visorna kan man nog säga att även den här visan följer 

samma mönster där KT till största delen består av påståenden men även innehåller några få 

frågor och uppmaningar (se tabell 32). Den tyska visan har däremot använt sig av i huvudsak 

uppmaningar, som ju tillhör de mer responskrävande språkhandlingarna. Sedan har 

översättaren valt att ha färre frågor och påståenden istället. Det har alltså blivit tvärtom i 

översättningen. Det finns inga språkhandlingar i vare sig KT eller MT riktar sig mot 

läsaren/åhöraren utan här är läsaren bara betraktare.     

Tabell 33. Användandet av personliga pronomen i ”Lille katt” och ”Katzenlied”.  

Inte heller i användandet av personliga pronomen tilltalas läsaren utan här används de 

personliga pronomina till deltagare inom själva texterna (se figur 16, 18 och 19). I huvudsak 

använder man sig av tredje person i KT men även första och andra person förekommer relativt 

ofta (se tabell 33). Fördelningen är relativt jämn. I MT har man däremot använt sig av andra 

person och en gång använder man sig även av första person men något användande av tredje 

person förekommer inte alls. Läsaren/åhöraren är alltså inte alls involverad i den här visan 

mer än som betraktare.   

 Krav Erbjudande Ingen 

interaktionspotential 

Lille katt 3 33 5 

Katzenlied 4 19 2 

Tabell 34. Bildhandlingar i ”Lille katt” och ”Katzenlied”.  

Läsarens roll ändras inte heller i bildhandlingarna på de båda uppslagen. I huvudsak är det 

erbjudande blickar som de avbildade ger på båda uppslagen sedan är det visserligen några av 

djuren som riktar sig direkt till läsaren men de är få i mängden (se tabell 34). Samma sak 

gäller de djur som står med baken riktade mot läsaren. Hos de flesta av dessa råder heller 

ingen interaktionspotential när deras blickar inte syns. Detta gäller för båda uppslagen. Även 

här är läsaren bara betraktare.   

 Hög 

engagemangsgrad 

Medelhög 

engagemangsgrad 

Låg 

engagemangsgrad 

 1. Person 2. Person 3. Person 

Lille katt 4 5 7 

Katzenlied 1 8 - 
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Lille katt 4 30 7 

Katzenlied 2 15 2 

Tabell 35. Engagemangsgrad i ”Lille katt” och ”Katzenlied”. 

De flesta av figurerna på de båda uppslagen (se figur 16-19), kunde man konstatera här innan, 

hade för det mesta erbjudande blickar och här kan man även se att de flesta av dem även står i 

ett sidoperspektiv, vilket bekräftar tesen ovan att läsaren här har fått rollen som betraktare i 

bilderna och inte någon deltagande roll. Några undantag finns det även här, vissa av djuren är 

ännu mer distanserade från läsaren så att läsaren utesluts och en del enskilda individer bjuder 

läsaren till en deltagande roll i bilden men i majoriteten av fallen gäller ovanstående.   

  

 

 

 

Tabell 36. Retoriska stilmedel i ”Lille katt” och ”Katzenlied”.  

”Katzenlied” innehåller samma retoriska stilmedel som ”Lille katt”. Man använder sig av 

förstärkningar genom olika former av upprepningar, dels genom expolitioner där man 

använder sig av upprepning av samma ord, t.ex. ”Lille katt, lille katt”, ”Katzenkind, 

katzenkind” och polyptotoner där man upprepar ett ord med annan avledning eller 

böjelseform utan betydelsesprång, t.ex. ”Lille gris, lille gris, lille söte grisen”, ”Kleines 

Schwein, kleines Schwein, kleines süsses Schweinchen”. I stort har man även samma antal 

retoriska medel förutom polyptotonerna som är något färre i MT än i KT. På den här retoriska 

nivån är alltså visorna mycket lika.   

 

 

 

 

Tabell 37. Textuella processer i ”Lille katt” och ”Katzenlied”.   

I KT råder en tämligen jämn uppdelning av materiella och mentala processer (se tabell 37). 

Sedan har man även ett mindre antal relationella processer. Samma antal relationella 

processer återfinns även i MT men sedan har översättaren till större delen använt sig av 

materiella processer som snarare avspeglar göranden framför känslor och tankar som har en 

viktigare roll i KT. De som betraktas som huvudpersoner i dessa visor är katten, grisen, kon, 

modern, fadern och lilla Ida (se figur 16). Eftersom deltagarna är så pass många och i regel 

inte förekommer i mer än en vers så kommer deltagarrollerna i texterna att sammanfattas 

något. I de materiella processerna är två av huvudpersonerna, katten och grisen, aktörer. 

Modern i den fjärde versen är passiv deltagare eftersom hon blir medium i en materiell 

process när hon i visan ”fick skor”. Katten och Ida är upplevare i de mentala processerna och i 

en av de två attributiva relationella processen är det fadern som agerar som attribut till bäraren 

”vi”. Den andra relationella processen består av ett tomt subjekt. Huvudpersonerna är alltså 

för det mesta aktiva deltagare i visan. 

 Expolition Polyptoton 

Lille katt 12 5 

Katzenlied 12 2 

 Materiell 

process 

Verbal 

process 

Mental 

process 

Relationell 

process 

Lille katt 3 - 5 3 

Katzenlied 12 - 1 2 
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I MT är däremot alla huvudpersoner i de olika processerna (se figur 18 och 19) :  katten, 

grisen, kon, modern och Ida är aktörer i respektive materiella processer där de deltar, kon och 

Ida är även upplevare i de mentala processer som finns i vers tre och sex och fadern är bärare i 

en attributiv relationell process så de betydelsemässiga skillnader som kommenterades i 

början av detta kapitel har alltså även påverkat huvudpersonernas deltagande i dessa 

processer.  

 Aktionsprocess 

Lille katt 45 

Katzenlied 30 

Tabell 38. Narrativa processer i ”Lille katt” och ”Katzenlied”.  

De flesta processer som förekommer på de här uppslagen (se figur 16-19) är intransitiva 

aktionsprocesser eftersom man i regel inte kan se vad djuren tittar på eller riktar sig mot. 

Några undantag går dock att se: katten som tvättar sin päls är aktör i en enkelriktad 

aktionsprocess där den riktar sin tunga och blick mot målet, pälsen. Likaså är det med Ida när 

hon tittar på sina fingrar. Hon är aktören och fingrarna målet. En dubbelriktad aktionsprocess 

utgör de två hästarna som står lutade mot varandra. Man kan inte se vem som är aktör eller 

mål så därför blir de interaktörer i den dubbelriktade aktionsprocessen. Vilka som är 

huvudpersoner på bilderna och huruvida dessa är aktiva är svårt att säga eftersom flera av de 

avbildade djuren även förekommer i visan så i just det här kapitlet låter vi agentiviteten på 

huvudpersonerna var outtalad.  

Skillnaderna mellan KT och MT har varit ganska få i denna analys. I MT har man ersatt ett 

påstående med en uppmaning och man använder inte heller personliga pronomen i tredje 

person. Bildhandlingarna och engagemangsgraden är i huvudsak erbjudande och medelhöga 

på majoriteten av bilderna i både KT och MT. Skillnaden i användandet av retoriska stilmedel 

är att man har färre polyptotoner i MT. De textuella processerna är också något fler i MT där 

materiella processer är i klar majoritet (se tabell 37). I KT är fördelningen mer jämnt fördelad 

mellan materiella, mentala och relationella processer. De narrativa processerna är fler i KT 

och består av aktionsprocesser precis som i MT (se tabell 38). 
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6.6 Multimodala analyser av ”Vargsången” och 

”Wolfslied” 
Vargen ylar i nattens skog, (1) 

Han vill men kan inte sova. (2) 

Hungern river hans vargabuk, (3) 

Och det är kallt i hans stova. (4) 

Du varg, (5) 

Du varg, (6) 

Kom inte hit, (7) 

Ungen min får du aldrig. (8) 

Vargen ylar i nattens skog, (9) 

Ylar av hunger och klagan. (10) 

Men jag ska ge’n en grisasvans, (11) 

 Figur 20. Första sidan av ”Vargsången”      Som passar i vargamagar. (12) 

 

Du varg, (12) 

Du varg, (13) 

Kom inte hit, (14) 

Ungen min får du aldrig. (15) 

Vargen ylar i nattens skog, (16) 

Och hittar sig inget byte. (17) 

Men jag ska ge’n en tuppakam, (18) 

Att stoppa ner i sitt knyte. (19) 

Du varg, (20) 

Du varg, (21) 

Kom inte hit, (22) 

Ungen min får du aldrig. (23) (Lindgren 1993: 74)                              Figur 21. Andra sidan av ”Vargsången” 
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Sov, mitt barn, i bädden hos mor, (24) 

Låt vargen yla i natten. (25) 

Men jag ska ge’n en hönsaskank, (26) 

Om ingen annan har tatt’en. (27) 

Du varg, (28) 

Du varg, (29) 

Kom inte hit, (30) 

Ungen min får du aldrig. (31) (Lindgren 1993: 74) 

 

1. Wild heult der Wolf des Nachts im Wald, (1) 

Vor Hunger kann er nicht schlafen. (2) 

Und seine Höhl‘ ist bitterkalt, (3) 

Er giert nach fetten Schafen. (4) 

Du Wolf, du Wolf, komm nicht hierher. (5) 

Mein Kind bekommst du nie mehr. (6) 

 

2. Wild heult der Wolf des Nachts im Wald, (7)  
Er heult vor Hunger und Klagen. (8) 

Doch ich geb ihm ‘nen Schweineschwanz, (9) 

Der passt in des Wolfes Magen. (10) 

Du Wolf, du Wolf, komm nicht hierher. (11) 

Mein Kind bekommst du nie mehr. (12) 

 

3. Wild heult der Wolf des Nachts im Wald (13) 

Und findet nichts zu beißen. (14) 

Doch ich geb ihm ‘nen Hahnenkamm, (15) 

Der soll ihm den Hals zerreißen. (16) 

Du Wolf, du Wolf, komm nicht hierher. (17) 

Mein Kind bekommst du nie mehr. (18) (Lindgren 2007: 37) 

 

 

 

      Figur 22. Första sidan av ”Wolfslied”                                             
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4. Schlaf, mein Kind, in Mutters Bett, (19) 

Lass nachts den Wolf ruhig heulen. (20) 

Denn wenn sie kein andrer vor mir nahm, (21) 

Geb ich ihm noch Hähnchenkeulen. (22) 

Du Wolf, du Wolf, komm nicht hierher. (23) 

Mein Kind bekommst du nie mehr. (24) (Lindgren 2007: 37) 

 

 

                                                         

 

 

 

                                                                                                             

  

                                                                                                         Figur 23. Andra sidan av ”Wolfslied” 

Uppsatsförfattarens direktöversättning av MT: 

”Varje kväll när Lovis sjunger vargsången i Mattisborgen vet Ronja att det är dags att gå till sängs. Hon betraktar 

elden en stund och sedan somnar hon.” 

1.Vilt ylar vargen i skogen om natten,                         2. Vilt ylar vargen i skogen om natten, 

 Av hunger kan han inte sova.                                      Han ylar av hunger och klagan. 

Och hans håla är iskall,                                                Men jag ska ge honom en grissvans, 

Han suktar efter feta får.                                 Som passar i vargens mage. 

Du varg, du varg, kom inte hit.                       Du varg, du varg, kom inte hit. 

Mitt barn får du aldrig mer.                                         Mitt barn får du aldrig mer. 

 

3.Vilt ylar vargen i skogen om natten,                        4. Sov, mitt barn, i mors bädd, 

Och hittar inget att bita.                                              Låt lugnt vargen yla i natten 

Men jag ska jag honom en tuppkam,                          Om ingen annan har tagit den från mig, 

Den ska riva honom i halsen.                                      Ska jag ge honom en hönsskank 

Du varg, du varg, kom inte hit.                                   Du varg, du varg, kom inte hit. 

Mitt barn får du aldrig mer.                                         Mitt barn får du aldrig mer. 
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Inledningar till KT och MT beskriver denna visa som en ”godnattvisa” som Lovis sjunger för 

Ronja när hon ska sova. Den skillnad som finns är att i KT verkar det vara Ronja som vill att 

Lovis ska sjunga för henne medan det i MT verkar allmänt vedertaget att när Lovis börjar 

sjunga så ska Ronja sova. Inledningen i MT är även mer beskrivande när det står att Ronja 

först ligger och betraktar elden en stund innan hon somnar.  

”Vargsången” och ”Wolfslied” är nog de visor av alla visor, som har analyserats, som är 

närmast varandra i betydelse och i ordval. Man har i majoriteten av gångerna lyckats översätta 

varje mening i KT så att den har hamnat och betytt samma sak på samma plats i MT. En så 

pass källtextnära översättning har vi hittills inte sett tidigare i arbetet. Vi ska återkomma till 

detaljerna senare i kapitlet. Dessförinnan bör även de få skillnader som finns påpekas. I KT 

använder man sig i högre grad av talspråkliga element som ”ge’n”, ”tuppakam” och ”tatt’en” 

antagligen för att ge visan ett annat flyt, vilket har standardiserats till skriftspråk i MT. I MT:s 

första vers har man även lagt till en mening som inte finns i KT genom att skriva att vargen 

suktar efter feta får. På några ställen, bland annat i sista versen har man vänt på ordningen där 

Lovis i KT sjunger att hon ska ge vargen en hönsaskank om ingen annan har tagit den medan 

Lovis på tyska sjunger att om ingen annan har tagit den så ska hon ge vargen en hönsskank. 

Det är alltså de här detaljskillnaderna som är vanligast om man ser övergripande på visans 

innehåll. Vi kan därför konstatera att detta är vad Franzon (2016) kallar för en ”Nära-nog-

översättning”.  

 

 Påstående Fråga Erbjudande Uppmaning 

Vargsången 12 - - 6 

Wolfslied 13 - - 6 

Tabell 39. Språkhandlingar i ”Vargsången” och ”Wolfslied”.  

Båda visorna, kan vi se i tabell 39, består till större delen av påståenden som bryts av med 

uppmaningar som framför allt förekommer i refrängerna. MT har ett påstående mer än KT i 

och meningen i första versen där man har lagt till att vargen suktar efter feta får. 

Språkhandlingarna öppnar inte heller upp för inkludering av läsaren utan fungerar på samma 

sätt som i ”Sjörövar-Fabbe”, ”Seeräuber-Opa Fabian”, ”Lille katt” och ”Katzenlied”. 

Språkhandlingarna riktas åt deltagare inom själva texten.  

 1. Person 2. Person 3. Person 

Vargsången 3 12 5 

Wolfslied 4 12 8 

Tabell 40. Användandet av personliga pronomen i ”Vargsången” och ”Wolfslied”. 

I tabell 40 kan vi konstatera att inte heller de personliga pronomina används för att interagera 

med läsaren/åhöraren i vare sig figur 20 eller 23 utan man interagerar istället med deltagare 

inom texten. Första person används för berättaren i visorna och andra och tredje person 

används för att tilltala och tala om vargen som kan betraktas som huvudpersonen i visorna.  

 Krav Erbjudande Ingen 

interaktionspotential 
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Vargsången - 4 - 

Wolfslied 1 4 - 

Tabell 41. Bildhandlingar i ”Vargsången” och ”Wolfslied”. 

Tittar man på blickarna som förekommer på bilderna på uppslagen (se figur 21-23) kan man 

konstatera att endast en rumpnisse, som förekommer på det tyska uppslaget riktar sin blick 

mot läsaren. Alla andra rumpnissar på det tyska uppslaget (se figur 22) och även Ronja på 

båda uppslagen (se figur 21 och 23) tittar åt andra håll. Även fåglarna på det svenska 

uppslaget (se figur 21) har sina blickar riktade åt andra håll. Detta innebär att 

interaktionsgraden visuellt betraktat är relativt låg, vilket vi även kan se i sammanfattningen 

av bildhandlingar på de respektive uppslagen i tabell 41.   

 Hög 

engagemangsgrad 

Medelhög 

engagemangsgrad 

Låg 

engagemangsgrad 

Vargsången - 4 - 

Wolfslied 3 2 - 

Tabell 42. Engagemangsgrad i ”Vargsången” och ”Wolfslied”.  

De bilder som finns på det svenska uppslaget (se figur 21) är målade ur ett sidorperspektiv 

och detta i kombination med de erbjudande blickarna gör att läsaren erhåller en betraktarroll 

medan den på det tyska uppslaget (se figur 22 och 23) hamnar i någon form av mellanläge då 

ungefär lika många bilder är avbildade framifrån som från sidan (se tabell 42). Rent generellt 

kan man dock säga att interaktionsgraden i text och bild stämmer väl överens med varandra. 

De är relativt låga i både KT och MT.  

 Expolition Gradation 

Vargsången 4 4 

Wolfslied 4 5 

Tabell 43. Retoriska stilmedel i ”Vargsången” och ”Wolfslied”. 

I tabell 43 kan vi se vilka retoriska stilmedel man har använt sig av i visorna. Expolitionerna 

är desamma till antalet både i original och i översättning. Expolitionerna hittar man i 

refrängerna där vargen blir uppmanad att inte komma i närheten av berättarens barn (se figur 

20 och 23). Gradationerna är relativt lika till antalet i de båda visorna också. Dessa hittar man 

främst i inledningarna till verserna när det berättas om vargen som ylar om natten och detta 

påstående förstärks sedan med gradationer som beskriver att han framför allt ylar av hunger 

och köld. Man använder alltså expolitionerna och gradationerna på samma sätt i MT som i 

KT. 

 Materiell 

process 

Verbal process Mental process Relationell 

process 

Vargsången 22 - - 2 

Wolfslied 21 - 1  2 

Tabell 44. Textuella processer i ”Vargsången” och ”Wolfslied”. 
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I tabell 44 visas ytterligare likheter käll- och måltext emellan. Samma antal textuella 

processer går att finna i både KT och MT. En materiell process i översättningen har dock 

bytts ut till en mental process i MT. I regel är det vargen som agerar aktör i de två första 

raderna på både de svenska och de tyska verserna, ett undantag hittar man i sista versen, då 

vargen istället har blivit mål och ”mitt barn” och ”mein Kind” aktörer. I övriga materiella 

processer har vargen fått ta en passiv roll. I den mentala processen som förekommer i sista 

stycket av versen innan refrängen på den tyska visan: ”er giert nach fetten Schafen” antar 

vargen återigen en aktiv roll i form av upplevare och de feta fåren fenomen. I de relationella 

processerna däremot så deltar han inte alls. I majoriteten av processerna så är alltså 

huvudpersonen vargen en passiv deltagare i båda visorna.    

 

Tabell 45. Narrativa processer i ”Vargsången” och ”Wolfslied”.  

 På bilden till det svenska uppslaget råder tre intransitiva aktionsprocesser och en enkelriktad 

aktionsprocess. Ronja är aktör i en av dessa intransitiva aktionsprocesser när hon tittar rakt ut 

mot något som läsaren inte kan se på bild eller i text. Även det tyska uppslaget råder 

intransitiva och enkelriktade aktionsprocesser. Ronjas blick (se figur 23) är lite intressant på 

det här uppslaget eftersom hon på det här uppslaget riktar sin blick mot rumpnissarna (se figur 

22) som står på andra sidan i hennes blickriktning. Aktionsprocessen har alltså ändrats till en 

enkelriktad aktionsprocess genom placeringarna av illustrationerna på uppslaget. 

 KT och MT är nära varandra. Språkhandlingarna är desamma förutom ett påstående mer i 

MT, vilket beror på tillägget i första versen där man skriver att vargen suktar efter feta får. 

MT innehåller även några fler personliga pronomina än KT men dessa används på samma sätt 

som i KT. Läsaren blir t.ex. inte tilltalad i någon av texterna men det blir däremot vargen. 

Bildhandlingarna består i huvudsak av erbjudande blickar med medelhög engagemangssgrad 

med några undantag från bilderna i MT där både krav och hög engagemangsgrad 

förekommer. De retoriska stilmedlen är desamma. MT innehåller en gradation mer än KT. De 

textuella processerna är lika många på båda uppslagen men fördelas på tre textuella processer 

i MT istället för två som i KT (se tabell 45). Båda uppslagen innehåller aktionsprocesser men 

är en fler i MT eftersom fler deltagare förekommer på illustrationerna där.  

7 Diskussion 

Detta kapitel kommer att inledas med en diskussion av de effekter som olikheterna mellan 

käll- och måltexter har resulterat i för att sedan gå in mer specifikt på de frågeställningar som 

arbetet inleddes med.  

Översättningen till tyska av ”Här kommer Pippi Långstrump” innebär att mycket 

variationsrikedom som skapats i KT genom språkhandlingar, retoriska stilmedel och till viss 

del även textuella processer har försvunnit. Även den textuellt höga interaktionsgraden med 

 Aktionsprocess 

Vargsången 4 

Wolfslied 5 
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läsaren har försvunnit genom att man för det första har tagit bort en så pass stor mängd frågor 

som i KT var riktade mot läsaren men även för att det inte längre finns något direkt tilltal till 

läsaren (se tabell 11). Det finns ett indirekt tilltal i MT (se figur 6) men det är också bara en 

gång som detta förekommer i hela visan (se figur 6, rad 9). Det finns även en form av 

inkludering när man använder sig av ordet ”wir” (se figur 6, rad 22) i det sammanhanget som 

man gör men läsarens deltagarroll i visan är ändå tydligt minimerad. Detta ser man också när 

man tittar på de mentala processerna i KT där läsaren har fått en central roll som 

förstadeltagare i kombination med ständigt återkommande tilltal (se figur 3 samt tabell 16).  

Den här centrala positionen har inte läsaren i MT eftersom vare sig mentala processer eller 

direkt tilltal förekommer i samma utsträckning eller överhuvudtaget. Annat har det blivit i 

bildhandlingarna i MT där läsaren i hög grad har blivit inkluderad i Pippis värld genom 

hennes krävande blick (se tabell 13). Text och bild harmonierar alltså inte med varandra i vare 

sig KT eller MT. 

I måltexten till ”Sjörövar-Fabbe” har också en del språklig variationsrikedom försvunnit 

främst pga att man i MT enbart använder sig av påståenden (se tabell 18). Texten blir då något 

korthuggen eftersom de frågor som har tagits bort ändå används för att på något sätt fängsla 

läsaren i den här berättelseliknande strukturen som finns i KT. Även citaten i KT har 

försvunnit (se figur 7 och 10). Skiftningarna som orsakas av ”vanliga” påståenden, citat och 

frågor gör texten mer livfull och det här finns alltså inte i MT. Det kan tänkas att man har 

försökt att återskapa en del av skiftningar i MT genom att ge Pippi en så pass central roll i 

visan där hon tilltalar Fabian och jämför sig själv med honom för att behålla läsarens 

uppmärksamhet men skiftningarna mellan berättande, citat och frågor finns ändå inte kvar. 

Detsamma gäller användandet av retoriska stilmedel och av textuella processer i MT (se figur 

22 och 23). När de blir färre kan inte texten bli lika livfylld. Bristen på mentala och verbala 

processer omöjliggör också uttryck för tal och känslor som är ganska centrala i KT:s 

berättarstruktur. Förhållandet mellan text och bild skiljer sig också en del åt på dessa uppslag. 

I KT harmonierar interaktionsgraden med läsaren i text och bild medan harmonin skiftar 

mellan text och bild i MT.  

Även i MT till ”Hujedamej, sånt barn han var” återkommer bristen på variation i språk och 

uttryck. Detta kan man, precis som i tidigare fall, först och främst se på språkhandlingarna (se 

tabell 25). Alla språkhandlingar finns representerade i KT men i MT finns enbart påståenden. 

Även de mycket färre kommunicerande retoriska stilmedel (se tabell 29) som används för att 

fånga läsarens uppmärksamhet gör MT mycket mindre interaktiv och berättande i sin struktur. 

Man kan även se detta på de textuella processerna där de verbala processerna har försvunnit i 

MT (tabell 30). KT är uppbyggd som en berättelse och skulle kunna betraktas som en enda 

verbal process och när de verbala processerna sedan har försvunnit i MT så har detta 

omöjliggjort ett återskapande av den berättarstrukturen. Man har istället skapat en mer 

konstaterande uppbyggnad av texten utan någon specifik berättare som genom sitt talande 

uttrycker känslor och tankar kring det som berättas som Lina gör i KT (se figur 11 och 12). 

Avsaknaden av detta gör att texten dels blir något opersonlig men även att den höga 

interaktionsgraden med läsaren som skapades genom berättaren Linas tilltal har försvunnit. 

Däremot ha båda uppslagen samma låga interaktionsgrad med läsaren på bilderna i både KT 

och MT (se tabell 28). Detta resulterar i att text och bild inte harmonierar med varandra i KT 

men däremot i MT.  

De skillnader som finns mellan käll- och måltext till ”Lille katt” syns främst på 

språkhandlingarna där dubbelt så många uppmaningar finns representerade i jämförelse med 

KT (se tabell 32). Detta ger effekten att dessa uppmaningar kan skapa en relativt hård 

tilltalston till skillnad från KT där påståendena skapar ett mildare framförande. Det finns för 
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övrigt inget tilltal till läsaren i någon av texterna utan allt tilltal sker till deltagare inom själva 

texterna. I MT finns inget personligt pronomen i tredje person utan istället har man ersatt 

dessa med substantiv som subjekt (se tabell 33 samt figur 18 och 19). Bildhandlingar och 

engagemangsgrad på bilderna är något fler i KT men båda uppslagens bildhandlingar är i 

huvudsak erbjudande med en medelhög engagemangsgrad (se tabell 34 och 35). De retoriska 

stilmedlen är även de fler i KT (se tabell 36), vilket innebär att en del deltagare i MT inte blir 

förstärkta i samma grad som i KT men det orsakar inte någon större skillnad i visans egentliga 

handling förutom på detaljnivå. I de textuella processerna förekommer däremot intressanta 

skillnader. I MT har nämligen många mentala processer i KT ersatts med materiella processer 

i MT, vilket ger effekten att mer fokus läggs på konkreta handlingar framför inre aktivitet som 

beskriver tankar och känslor. Detta tycks vara ett återkommande mönster i de flesta av de 

undersökta visorna att det som uttrycker tankar, känslor och tal ofta ändras i översättningarna 

till ett konkretare och mer ”materialistiskt” alternativ. De narrativa processerna har däremot 

inte visat på några större skillnader mellan käll- och måltexten.  

De käll- och måltexter som är som mest lika är de till ”Vargsången” (se figur 20 och 23). Här 

är det egentligen bara ett påstående, som även fungerar som gradation och som en mental 

process som inte förekommer i KT som orsakar den största skillnaden (se tabell 39, 43 och 

44). Det är den tillagda meningen i första versen där man skriver att vargen suktar efter feta 

får som har orsakat dessa ändringar (se figur 23, rad 4) . Annars finns inga direkta skillnader 

som påverkar textens effekt på en högre nivå. Bilderna skiljer sig dock en del åt. Istället för 

att ha uteslutande erbjudande blickar som i KT finns en krävande blick från en rumpnisse i 

MT och man har även skapat en form av interaktion mellan karaktärerna på de båda sidorna 

genom att placera gruppen med rumpnissar i Ronjas blickfång, vilket ändrar den intransitiva 

aktionsprocessen som förekommer i KT till en enkelriktad aktionsprocess (se tabell 45).  

Det som har konstaterats i detta avsnitt kommer nu att sammanfattas med utgångspunkt från 

de frågeställningar som arbetet inleddes med: 

  -Vilka initiala och operationella normer kan man urskilja i översättningarna? 

De initiala normerna som har förekommit i detta arbete har varit ”Enstaka-ord bygge” i tre 

visor, perspektivöversättning i en visa och en ”nära-nog översättning” (Franzon 2016), vilket 

innebär att man i majoriteten av visorna har ändrat ganska mycket i texten och därmed gjort 

stora förändringar i handlingarna. Det är alltså inte tal om någon adekvansinriktad 

översättning på dessa visor. De operationella normer som har gått att urskilja är att man vid 

längre visor med en utförligare berättarstruktur har kortat ner dessa mycket och gjort om 

utförliga beskrivningar till korta konstateranden. Detta har framför allt gått att se vid studier 

av de textuella processerna när mentala och verbala processer i regel har omvandlats till 

materiella processer eller försvunnit helt från texten. Detta har gjort att mycket uttryck för tal 

och känslor har försvunnit. Även mycket variationsrikedom i form av olika former av 

språkhandlingar, retoriska stilmedel och textuella processer har försvunnit när man har kortat 

ner dessa visor i översättningarna.   

-På vilket sätt förhåller sig stavelser och musik i måltexten i förhållande till källtexten? 

Förhållandet mellan stavelser och musik har sett likadant ut i alla visorna. Det har varit frågan 

om en numerisk rytm där musiken har anpassat sig efter stavelserna i både käll- och målvisor.  

-Vilka typer av retoriska stilgrepp används för att förstärka ljud och handling i källtext 

respektive måltext? 
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De retoriska stilmedel som har använts för att förstärka ljud har varit slutrim och på några 

visor har man även använt sig av allitterationer. De olika typer av retoriska stilmedel som 

främst har använts för att förstärka handling har i källtexterna varit olika former av 

upprepningar av olika personer eller skeenden så att dessa har blivit särskilt framskjutna i 

texten. Man har även i många fall använt sig av retoriska stilmedel som retoriska frågor, 

orderuttryck och interrogationer som är till för att få läsarens uppmärksamhet. 

Upprepningarna har även förekommit i relativt hög utsträckning även i måltexterna däremot 

har medlen för att få läsarens uppmärksamhet varit mycket färre. 

-Hur skiljer sig den interaktiva potentialen mellan figurer och läsare i text och bild i käll- och 

måltexterna? 

Generellt sett har den interaktiva potentialen mellan figurer och läsare varit ganska låg i både 

text och bild med några undantag från några källtexter. Däremot har måltexterna haft fler 

figurer på bild som har interagerat med läsaren än vad källtexterna har haft. Några gånger har 

alltså text och bilds interaktion med läsaren inte harmonierat med varandra.  

-Hur aktiva respektive passiva är figurerna visorna handlar om i texterna och bilderna till 

visorna i käll- och måltexterna? 

Huvudpersonernas aktivitet i text och bild har varierat men i regel har huvudpersonerna i 

måltexterna varit mer aktiva än i källtexterna. Däremot har några bilder i källtexterna varit 

särskilt intressanta att studera i det här sammanhanget. På dessa bilder har nämligen 

huvudpersonerna varit mål för flera vektorer, vilket har gjort att de har blivit särskilt 

framskjutna på bilderna. Detta visar att bara för att en figur är aktiv så behöver den 

händelsevis inte vara mindre central på en bild. En annan intressant skillnad i just de narrativa 

processerna är att man hade ändrat en intransitiv aktionsprocess till en enkelriktad 

aktionsprocess på det tyska Ronja-uppslaget då man hade placerat en grupp rumpnissar på en 

plats dit Ronjas blick riktade sig.     

 

 8 Slutsats 

Denna multimodala studie har berört samverkan mellan musik, text och bild vid översättning 

från svenska till tyska av sångboksuppslag. Sångboksuppslagen är hämtade från sångböcker 

skrivna av Astrid Lindgren. Det metodiska arbetet har utgått ifrån en sångöversättningsmodell 

hämtad från Franzon (2009) där prosodi/fonetik, poesi/retorik samt musiksemantik har 

betraktats som viktiga aspekter att ta hänsyn till vid studier av sångöversättning. Utifrån dessa 

kategorier har jag sedan valt ut aspekter som stavelsers och rytms förhållande till varandra 

(prosodi/fonetik) och användandet av retoriska stilmedel (poesi/retorik) i käll- och måltext. 

Inspirationen till de musiksemantiska aspekter som jag valde att studera, hämtades från Van 

Meerbergen (2010) där bland annat interaktion med läsare samt aktivitet och passivitet hos 

huvudpersoner studeras i enbart text och bild. Jag har även utgått ifrån Franzon (2016) för att 

beskriva de sångöversättningsmetoder man har använt sig av i översättningarna till tyska av 

visorna. Det jag har gjort är alltså att sammanföra flera olika metoder från 

översättningsvetenskapen i en enda multimodal analys för att kunna se hur flera konstnärliga 

områden kan samverka med varandra i sångböcker för barn. Sammanfattningsvis har jag 
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kunnat konstatera att längre visor med en utförlig berättarstruktur omvandlades till kortare 

och konkretare verser där mycket uttryck för tankar, tal och känslor försvann i översättningen 

till tyska. Även mycket variationsrikedom i språket försvann i dessa översättningar. Visor 

med kortare verser och kortare beskrivningar var däremot mer källtextnära i översättning. 

Musik och stavelsers förhållande till varandra var detsamma i både käll- och målsånger och 

även användandet av retoriska stilmedel för ljudförstärkning var förhållandevis lika. De 

retoriska stilmedlen för handling var i regel olika former av upprepningar som förekom i både 

käll- och måltexter. Däremot hade man inte lika många retoriska stilmedel för att fånga 

läsarens uppmärksamhet i måltexterna som i källtexterna. Interaktionen med läsaren var i 

regel låg i både käll- och måltexterna. Figurerna i måltexterna var för det mesta även mer 

aktiva i både de textuella och narrativa processerna än vad de var i källtexterna.  

Det som hände när dessa Astrid Lindgren-visor kom till Tyskland var alltså att måltexterna 

blev kortare och mindre variationsrika när källtexterna var långa och beskrivande medan de 

blev mer källtextnära när källtexterna var kortare och mindre beskrivande. Interaktionsgraden 

med läsaren var i regel låg men högre i bild än i text. För det mesta blev även deltagarna mer 

aktiva i både text och bild.  
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