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Artighetsmarkörer i tjeckiska och svenska 
En kontrastiv studie 

Tora Hedin 
Stockholms universitet 

tora.hedin@slav.su.se 

Abstract:  Translating markers of politeness between languages is a problem for 
translators as these markers, being an integral part of everyday life, are culture-
specific. The Czech and Swedish systems differ considerably when it comes to ex-
pressing politeness – Czech has retained a rich system of honorific distinctions 
in both grammar and lexicon. As for Swedish, the complex system of titles and 
the practice of addressing in third person mixed with V-form (and honorific 
avoidance) has been almost completely replaced by the T-form and the use of the 
first name. ¶ Using material from the Czech National Corpus (CNK), subcorpus 
InterCorp11, I will examine a group of Czech markers of politeness and their 
translation equivalents in Swedish.  
Keywords:  pragmatics, politeness, forms of address, parallel corpora, Czech, 
 contrastive pragmatics 

Inledning 
ARTIGHET ÄR en integrerad del av vårt vardagliga liv, en del av vårt ha-
bitus. Det är också en del av språket som är svår att tillägna sig när vi lär oss 
främmande språk. Kanske märks artigheten mest när den saknas eller när 
det blir fel. Lakoff (1973) menar att artighet handlar om tre pragmatiska 
principer:  

a) att inte vara påträngande;  
b) att lämna utvägar;  
c) att få mottagaren att känna sig väl till mods – »var vänlig!». 

Syftet med föreliggande artikel är att jämföra artighetsmarkörer i tjeckiska 
och svenska och att analysera olika översättningsstrategier som används vid 
översättning av artighetsmarkörer och tilltal från tjeckiska till svenska och 
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från svenska till tjeckiska. Materialet för undersökningen är Czech National 
Corpus (CNK), Czech-Swedish and Swedish-Czech subcorpus of parallel 
texts InterCorp11, där jag har valt ut kontexter med Hej/Ahoj /Dobrý den 
och med du/ni. 
Pragmatik och artighetsmarkörer 
Hur man uttrycker artighet är ett välbeforskat område inom pragmatiken. 
Artighet omfattar tilltal, hälsningsfraser samt niande och duande. I en bre-
dare bemärkelse ingår även negationer, diminutiver, modala hjälpverb och 
partiklar (Chejnová 2015).  

Artighetsmarkörer i språk har analyserats inom pragmatik, socio -
lingvistik, diskursanalys mm. I den kontrastiva pragmatiken jämförs just 
markörer mellan olika språk. 

Brown och Gilman (1972 [1960]) menar att dimensionen ni/du, även 
kallad V-form/T-form, är ett uttryck för makt och solidaritet (power och so-
lidarity). Många europeiska språk karakteriseras idag av ett i stort sett reci -
prokt tilltal, med T-form som markör för intimitet och släktskap, medan 
V-formen används i formella samtal och i samtal med främlingar. Artighet 
kan ses som ett slags smörjmedel i samhället och kan med ett begrepp lånat 
från Goffman kallas face-work (Goffman 1982, 5–6). Den kan vara positiv, 
att hälsa, tilltala artigt etc. (Dobrý den, prosím Vás… God dag, ursäkta…) 
eller negativ, att inte tvinga sig på, att inte kritisera, att mildra en utsaga, t. ex. 
genom att formulera en uppmaning som en fråga, att lägga till en ursäkt 
(Nemohla byste otevřit okno? Skulle ni inte kunna öppna fönstret?). Men ar-
tighet kan också uppfattas som manipulativ (Brown & Levinson 1994). 

I jämförelse med artighet är oartighet betydligt svårare att kategorisera; 
den är mer beroende av röststyrka och intonation, av förväntningar och nor-
mer, och den går sällan att tolka utanför kontexten. Det är inte de lexikala 
medlen i sig som är oartiga; inte ens vulgarismer är i sig markörer för oar-
tighet; vi styrs alla av olika normer. Hirschová (2010, 279) ger ett exempel 
på tilltal med ordet vůl (oxe) i vokativ, som kan uppfattas som vulgärt eller 
neutralt beroende på kontexten, utan vilken det inte går att avgöra om till-
talet används skämtsamt, nedlåtande eller i ett vänligt påpekande mellan 
jämlika unga män, som här: Lezeš do blbé tramvaje, vole! No, vidíš, vole, já 
jsem si nevšim. (Du går på fel spårvagn, »oxe»! Ojdå, »oxe», jag märkte inte 
det1). Att analysera oartighet kräver alltså en pragmatisk analys som gör det 

1 Här kan tilltalsformen snarare karakteriseras som ett uttryck för närhet av typen 
mannen.



möjligt att identifiera de markörer som kan upplevas som »ansiktshotande» 
i kontexten. Här är den sociala relationen avgörande och artighetsmarkö-
rerna censureras beroende på denna. 

Tilltal 
Tilltal omfattar pronomen, namn, titlar och andra personbeteckningar. 
 Systemet återspeglar sociala relationer som ålder, kön, hierarkiska relationer, 
utbildningsnivå mm. Tilltal är en av de markörer som kan ge översatta skön-
litterära texter en anstrykning av något exotiskt, en inblick i en främmande 
kultur. Andra sådana markörer kan vara hälsningsfraser, egennamn, ord-
språk och fraseologismer samt allt som gäller främmande realia: maträtter, 
flora och fauna etc. (Straková 1994, 163). 

Tilltalsformerna speglar också sin tid och ändras i takt med att samhället 
förändras. Exempel på detta är franska revolutionens tilltal citoyen (med-
borgare) och ryskans tovarišč eller tjeckiskans soudruh (kamrat).2 Dessutom 
är tilltal en del av något man kan kalla för kommunikativ etikett eller tale-
tikett (Straková 1994, 164). I och med de stora teknologiska förändringarna 

under det senaste århundradet ändras våra kommunikationsvanor, och där-
med också tilltalet. Valet av tilltalsformer påverkas av en vertikal dimension, 
dvs. status, och en horisontell dimension, dvs. distans eller närhet (Melin 
2007). Detta spelar stor roll vid bland annat översättning mellan olika språk. 
Jfr diagram 1. 
2 Försök gjordes att införa soudruh som allmänt tilltal i Tjeckoslovakien, men det ersatte 

aldrig det traditionella tilltalet. Se Nekvapil & Neustupný (2005, 251) för en mer ut-
förlig beskrivning.
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Som framgår av diagrammet kan hög status och hög grad av distans 
ge V-tilltal, medan låg status och hög grad av närhet ger T-tilltal. I det mo-
derna tjeckiska tilltalssystemet påverkar båda faktorerna valet av tilltal 
(vážený pane profesore), medan svenskan numera har ett begränsat urval av 
tilltalsformer (ers majestät ). 
Tilltal i svenska 
Den svenska historien om tilltal är ganska ovanlig i ett globalt perspektiv. 
Långt in på 1960-talet tilltalades bekanta med titlar, namn (för- eller efter-
namn), släktskapsord (t.ex. mamma, tant), eller herr eller fru och efternamn 
(Bergman 1959) oftast utan att pronomina användes alls. Fröken användes 
om kvinnor som inte var gifta, om lärare eller butiksbiträden (Norrby 2005). 
Personer som saknade titlar kunde tilltalas med Ni. Under 1800-talet ägde 
flera kampanjer att ersätta titlarna med Ni rum, men de misslyckades efter-
som Ni-tilltalet upplevdes som oartigt.  

Att tilltala personer på svenska kunde bli otympligt. Ett exempel på hur 
debatten kunde låta före den s. k. du-reformen 19673 är en understreckare 
från 1952 i tidningen Svenska Dagbladet. Där efterlyser Erik Wellander ett 
stramare system och ger exempel på absurditeten i repliker som: »Professor 
Andersson sa att professor Andersson skulle komma så snart professor An-
dersson kunde.» För att komma ifrån ett så här komplicerat tilltal användes 
olika undvikandestrategier. En person som ville vara artig kunde välja att 
utelämna tilltalsordet genom sådana frågor som Får det lov att vara mera 
kaffe?; Glömdes icke ett paraply?; Är det bekant var apoteket ligger? (Wellan-
der 1952). 

I och med urbaniseringen och den ökande jämlikheten under 1960-talet 
förlorade statusdimensionen sin betydelse i svenskan. Tilltalet med titel bör-
jade bli föråldrat och du-reformen genomfördes. I det här skedet i historien 
kunde svenskan ha valt att behålla den horisontella linjen (distans/närhet), 
men valde att inte göra det eftersom Ni som sagt inte fungerade och upp-
levdes som oartigt. Ni var »fastklibbat» vid den vertikala axeln (Melin 2007). 

I en undersökning om svenskans tilltal i början på 2000-talet framhålls 
att ålder spelar en central roll för tilltalet i svenska och att »social distans» 
är den faktor som påverkar tilltalet mest (Norrby 2005). Eftersom du inte 
har upplevts uttrycka närhet kommer bruket av förnamn också in, även om 
det kan upplevas som alltför intimt när det används av personer man inte 

3 Den så kallade du-reformen var inte någon reform i egentlig mening utan en föränd-
ring av usus som skedde under lång tid.



känner. Niandet började som bekant göra entré igen i svenskan under 
 80-talet, särskilt i serviceyrken, men det tas inte emot så positivt av alla 
 (Mårtensson 1986). 
Tilltal i tjeckiska 
I tjeckiskan finns en grammatisk distinktion som liknar den i flera språk i 
Europa, bland annat i andra slaviska språk – nämligen dikotomin mellan 
V- och T-pronomina. De semantiska dragen [+ status] och [+ icke-intim] 
uttrycks med hjälp av pronominet Vy i andra person plural. På 1800-talet 
användes även tilltal i tredje person på liknande sätt som man använder Sie 
i modern tyska. 

Trots ett på papperet egalitärt system under 40 år av kommunistiskt styre 
behölls tilltalssystemet relativt intakt, även om duandet numera är det nor-
mala tilltalet i det första mötet mellan unga jämnåriga (Nekvapil & Ne -
ustupný 2005, 251). Att använda V-formen i mötet med främlingar är annars 
så konventionellt i tjeckiskan att det knappt ens uttrycker distans. Däremot 
kan det upplevas som kränkande att bli duad av en främling, t. ex. när tjec-
kiska kunder tilltalar vietnamesiska affärsinnehavare med ty.  

Titlar för att uttrycka status är även frekventa i andra europeiska språk, 
t. ex. tyska, men undersökningar visar att tyska studenter inte använder aka-
demisk titel lika ofta som de tjeckiska. På tjeckiska upplevs det som mycket 
oartigt att utelämna titel (Knéřova 1995; Chejnová 2015, 32). 

En annan del av ett korrekt tilltal i tjeckiskan är försekvenser, en strategi 
för att undvika ansiktshotande samtal.4 Innan man kan börja samtala på 
tjeckiska, ens med främlingar på gatan, måste man etablera kontakt, hälsa 
på varandra med ett Dobrý den. 

Knéřová (1995) ger följande översikt över tjeckiska tilltalsformer: 

1.  Förnamn signalerar, särskilt i kombination med duande, ett infor-
mellt och nära förhållande. De kan även användas tillsammans med 
niande, t.ex. Dobrý den, Karle, jak se máte? (God dag Karel, hur står 
det till?).  

2. Efternamn kombineras i regel med niande och pan, paní eller 
slečna: Slečno Nováková, mohla byste… (Fröken Nováková, skulle Ni 
kunna…). 

4 Ansiktshotande innebär att man riskerar att tappa ansiktet och är ett begrepp som 
hämtats från Brown & Levinson (1994) och deras artighetsteori.
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3. Titlar 
◆   pan, paní, slečna (herr, fru, fröken) markerar distans och artighet 
och kan kombineras med förnamn, efternamn, ord som indikerar 
samma socialgrupp ( pane kolego [herr kollega]) eller yrkestitlar ( paní 
doktorko [fru doktor]). Yrkestitlarna är mycket utbredda och används 
i vardagsspråket utan att vara markerade, men kombineras alltid med 
niande. Hit hör titlar i egentlig mening (doktor, inženýr, profesor 
etc.), yrkesbeteckningar (učitel, řidič, průvodčí [lärare, chaufför, kon-
duktör]),  militära grader (kapitán, poručík [kapten, löjt -
nant]),  förtroende poster (poslanec, ministr, prezident;  předseda 
[parlamentariker, minister, president; ordförande]). Titlarna kan kom-
bineras i asymmetriska relationer, men inte alls bara. Att utelämna 
dessa titlar uppfattas som ett  mycket grovt brott mot artighetsreglerna 
i tjeckiskan. De kan användas ihop med både pan, paní, slečna och med 
efternamn ( pane ministře Kabáte), men detta uppfattas som formellt 
och officiellt. I talspråket används endast två av dessa markörer ( pane 
ministře, pane Kabáte).  

◆  Förutom ovanstående finns också nomina maiestatica som är säll-
synta idag: Vaše Eminence, pane biskupe, otče kardinále (Ers eminens, 
herr biskop, fader kardinal) samt familje- och släktord: bratře, sestro; 
maminko, dedečku, mami, babičko, taťko [bror, syster, mamma, mor-
far/farfar, mormor/farmor, pappa]. 

◆  Det finns dessutom en stor mängd lexem som kan användas tillfälligt 
som tilltalsord: a)  Tilltal till grupper (i plural): přátelé, diváci, pánové, 
dámy, studenti etc. (vänner, åskådare, ärade, herrar, damer, studenter 
etc.). Även i högtidliga situationer: Vážení/drazí truchlící/pozůstalí 
(Ärade/kära sörjande/efterlevande); b)  expressiva och emotionella till-
tal – ty můj poklade (min skatt); etc. 

Tilltal i ett kontrastivt perspektiv: svensk–tjeckiskt och tjeckisk–svenskt 
Analysen av det svensk-tjeckiska materialet visar att det svenska Hej! har föl-
jande översättningsekvivalenter i tjeckiska. Det ojämförligt mest frekventa 
är Ahoj följt av Dobrý den, Čau, Nazdar, Hej, Zdravím, Haló, Měj/te se, Hele, 
Na  shledanou och Zdravíčko. I valet av översättningsekvivalent av hälsningen 
Hej i måltexten återspeglas sociala normer, habitus och talarnas ålder, jfr (1):  

(1) Hej Sonja, säger Parvaneh bakom honom och vinkar glatt så att 
hennes stora vantar slinker av händerna. Hajj! hojtar treåringen lyckligt. 



»Hej» heter det, rättar sjuåringen. Hej Sonja, nickar i tur och ordning 
Patrick, Jimmy, Adrian och Mirsad. 

» Zdravím, Sonjo, «  ozvala se za ním Parvaneh a zamávala, až se jí vy-
smekl veliký palčák. »Čááááu, «  hulákala rozjařeně tříletá. »Dobrý den,« 
řekla sedmiletá. » Zdravíčko, Sonjo, «  pozdravili ostatní v pořadí Patrick, 
Jimmy, Adrian a Mirsad. [F.  Backman. En man som heter Ove. Övers. 
J.  Herčíková] 

I samtalet som återges i (1) deltar en treåring och en sjuåring, och här ser vi 
att en tjeckisk sjuåring redan vet hur man tilltalar vuxna på ett artigt sätt, 
medan treåringen ännu inte har lärt sig. Vi ser också att variationen av 
hälsnings ord är större än i den svenska källtexten. 

I översättningen av namn återspeglas axeln närhet och distans. Förnamn 
på svenska översätts antingen med förnamn eller med efternamn på tjec-
kiska, jfr (2) och (3):  

(2) »Holger, vi pratade om att du träffade doktor Teleborians chef, över-
läkare Caldin.» 

Pane Palmgrene, hovořili jsme o tom, že jste se setkal s nadřízeným 
doktora Teleboriana, s primářem Caldinem. [S. Larsson. Män som 
hatar kvinnor. Övers. A. Haidarová] 
(3) »Hej Lisbeth.» »Hej.» »Hur mår du?» »Jag är inte färdig än.» 
Annika Giannini suckade. »Lisbeth … de har fastställt rättegångs -
datum till den 13 juli.» »Det är okej.» »Nej, det är inte okej.»  

»Dobrý večer, Lisbeth. « »Dobrý večer. «  »Jak se vám daří?«  »Ještě ne-
jsem hotová. « Annika Gianniniová si povzdechla. »Lisbeth … soudní 
proces už stanovili na třináctého července. «  »To je v pohodě. «  »Ne, 
to není v pohodě. « [S. Larsson. Män som hatar kvinnor. Övers. 
A. Haidarová] 

I (2) översätts förnamn Holger + T-form med Pane Palmgrene + V-form. I 
tjeckiskan är det obligatoriskt att tilltala en äldre herre som man inte känner 
så väl med Pane + efternamn. Detta tilltal måste kombineras med V-form 
på så sätt att det deiktiska du i svenskan uttrycks med preteritum av verbet 
setkat i tjeckiskan. Officiella relationer, som med myndighetspersoner, ut-
trycks alltid med V + efternamn som i exempel (2). 

Exempel (3) är ett samtal mellan en advokat och en klient. Konstruktio-
nen Hej Lisbeth + T-formen är det omarkerade alternativet i ett sådant  samtal 
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på svenska. Där emot är det otänkbart att använda Ahoj och ty på tjeckiska. 
Det svenska tilltalet har översatts med Dobrý večer, Lisbeth (God kväll, Lis-
beth) + V-form.  

I (4) understryks det oartiga i samtalet med en myndighetsperson genom 
att den omarkerade T-formen på svenska översätts med en mycket markerad 
T-form på tjeckiska: 

(4) En stackars telefonist på en central i Sundsvall svarade: Polisen, vad 
kan jag stå till tjänst med? Hej på dig, snutjävel, sa den unga arga.  

Chudák telefonistka z ústředny v Sundsvallu zvedla telefon se slovy: 
»Tady policie. Jak vám mohu pomoci?«  » Nazdar fízle,« pozdravila 
mladá revolucionářka. [J. Jonasson. Analfabeten som kunde räkna. 
Övers. L.  Robovská] 

Den tjeckisk–svenska korpusen är betydligt mindre än den svensk–tjeckiska. 
Det går dock att spåra en tydlig tendens, nämligen att man i översättning-
arna från tjeckiska till svenska bevarar T-tilltalet, jfr (5) och (6): 

(5) Vy jste to nikdy neodpustil lidstvu. Vy mu od té doby nedůvěřujete 
a cítíte k němu zášť. Dovedu vás pochopit, ale to nic nemění na tom, 
že taková obecná zášť k lidem je strašná a hříšná.  

Ni har aldrig förlåtit mänskligheten. Sedan den tiden är ni misstrogen 
mot mänskligheten och hyser agg till den. Jag kan förstå er, men det 
ändrar ingenting i att ett sådant allmänt agg till människor är hemskt 
och syndigt. [M. Kundera. Žert. Övers. D. Chvojková-Pallasová & 
H. Järv] 
(6) Pepin řekl: – Švagrová, víte co? Na co budete tady pořád s tím centi-
metrem? […] Zasmála jsem se: – Strýcu Pepine, vy byste měl jít k policii, 
tak jste chytrej!  

Pepin sade: – Svägerska, vet ni vad? Vad ska vi hela tiden hålla på mä 
dä där måttbandet för? […] Jag skrattade: – Farbror Pepin, ni borde gå 
in vid polisen, så listig som ni är! [B. Hrabal. Postřižiny. Övers. M. Lars-
son] 

Trots de olika konnotationerna för användningen av V-formen i tjeckiska 
och svenska bevaras alltså niandet i de svenska översättningarna. Denna 
tendens bekräftas även av studier av översättningar från tyska till svenska 



(Zoega [2015]). Det verkar alltså som om översatta texter har andra normer 
än originaltexter.  

Att byta ut niande mot duande kan förstås också leda till vissa 
översättnings problem (se Ambrosiani 2017 om översättning av tilltal mellan 
ryska och engelska). Nyanser som kommer fram när man »lägger bort tit-
larna», när ett förhållande antingen fördjupas eller försämras går inte att få 
fram lika lätt om ett Vy är utbytt mot ett genomgående du, jfr (7):  

(7) »Ivo, chtěl jsem vám, chtěl jsem ti říct: miluju tě.«  »Vy mě 
 milujete?« 

»Iva, jag ville säga er – jag ville säga dig: Jag tycker om dig.»   »Tycker ni 
om mig?»  [I.  Klíma. Milostné léto. Övers. I.  Börge) 

I (7) byter talaren från V-tilltal till T-tilltal mitt i ett yttrande medan hans 
samtalspartner fortsätter att använda V-tilltalet. I den svenska översätt-
ningen är detta tilltal bevarat, och på så sätt bevaras nyanserna i samtalet. 
Slutsatser 
Syftet med föreliggande undersökning har varit att analysera översättning 
av artighetsmarkörer och tilltal från tjeckiska och svenska och från svenska 
till tjeckiska. Analysen har visat att det finns stora skillnader i valet av ekvi-
valenter. Tjeckiska översättningar från svenska är mer varierande, eftersom 
den tjeckiska normen är mer komplicerad och det finns en större repertoar 
av markörer än i svenskan. De preliminära resultaten behöver testas på 
större material och också analyseras statistiskt. Tendensen är dock tydlig: i 
översättning från svenska till tjeckiska översätts du med T/V-tilltalet och i 
översättningar från tjeckiska till svenska bevaras T/V-tilltalet i översättning-
arna. Hälsningsfraserna verkar utgöra ett särskilt översättningsproblem, och 
här är variationen stor. Analysen har också illustrerat hur kulturspecifikt 
och språkspecifikt tilltal är, eftersom tilltalsformerna bär på olika konnota-
tioner i de olika språken. Att bli tilltalad med Ni  på svenska och Vy på tjec-
kiska upplevs inte på samma sätt av mottagaren.  

Sammanfattningsvis anpassar sig de tjeckiska översättningarna av 
svenska texter till målspråket medan de svenska översättningarna av tjec-
kiska texter behåller T/V-indelningen och därmed är mer källspråksnära, 
vilket stämmer väl överens med tidigare analyser av översättningar mellan 
tyska och svenska. 
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